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Povezovanje
Magdalene in Pivka jame

P

ostojnski jamski sistem z dolžino 24.120 metrov
sestavljajo Postojnska, Otoška, Magdalena, Črna in
Pivka jama. Ustvarila jih je reka Pivka, ki ponikne v
Postojnsko jamo, teče skozi omenjene jame proti Planinski jami in iz nje priteče na površje kot reka Unica.
Da jame sestavljajo jamski sistem, mora med njimi
obstajati prehodna povezava, preko katere lahko jamar
pride iz ene jame v drugo. Jame, ki sestavljajo Postojnski
jamski sistem, so med seboj večinoma povezane z zalitimi podzemnimi rovi, katere so jamski potapljači v preteklosti preplavali ter tako jame med seboj povezali. Povezava med Magdaleno in Pivka jamo pa je do letošnjega
aprila obstajala le po umetnem rovu preko Črne jame.
Sredi aprila 2017 je skupina jamskih potapljačev ponovno (leta 1972 je to jamarjem uspelo le delno) poskusila povezati Magdaleno in Pivka jamo. Opremo za raziskovanje
je dvema potapljačema pomagalo do sifona nositi sedem
jamarjev. Potapljača Igor Vrhovec (JKŽ Ljubljana) in Se
bastjan Gantar (JD Rakek) sta ob pomoči načrtov raziskav iz let 1972 in 1973 hitro preplavala prvi in drugi sifon
ter našla nadaljevanje rova proti Magdaleni jami na dnu
tretjega sifona. Dimenzije zalitih rovov so velike, v njih ter
vodnih rovih med njimi pa je veliko človeških ribic. Vidljivost je približno dva metra. Ko sta preplavala tretji sifon,
je bila povezava obeh jam po 44 letih končno opravljena.
Postojnski jamski sistem je raziskovalno še vedno zanimiv. Jamski potapljači aktivno raziskujejo povezavo med
Pivka jamo in Planinsko jamo, možna pa je tudi povezava
med Otoško jamo in ponorno jamo Lekinka, ki bi Postojnski
jamski sistem podaljšala še za dober kilometer rovov.
Foto: Matej Zalokar

Fotografija na naslovnici: S kanujem po Cerkniške jezeru
Foto: Ljubo Vukelič
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Avtor: Igor Vrhovec

Uvodnik

»Nisem čarovnik,
sem samo župan«

Foto: Valter Leban

Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Tudi letošnji
junij nam bo
postregel z obilico
prireditev. Skrbno
in z velikim
veseljem jih
društva, zavodi,
organizacije
pripravljajo
vsako leto znova.
Repertoar dogodkov je res pester –
koncerti, veselice, predavanja, športna
tekmovanja, delavnice, izleti. Vsak je
po svoje zanimiv.

K

ot župan dobim kopico vabil in s svojim obiskom bi vas rad prav vse počastil in podprl,
vendar ima tudi moj dan samo 24 ur, zato
moram nekatera povabila na žalost odkloniti. A na
tem mestu se vam zahvaljujem za vsa prizadevanja, ki
jih vlagate v družabno oživljanje krajev po naši občini.
Občudujem zanos ljudi v društvih in organizacijah, ki največkrat povsem prostovoljno, brez
kakršnega koli plačila, svoj prosti čas namenjajo
pripravi tovrstnih dogodkov. In ti dogodki so pomembni tako s stališča druženja kot povezovanja.
Ne bi si želel živeti v stolpnici, v kateri se sosedje
med seboj ne poznajo in hodijo drug mimo d
 rugega.

Marko Rupar, župan občine Cerknica

Veliko lepše je, da se ob glasbi poveselimo na vaški
veselici, si ogledamo igro lokalne gledališke skupine, s sosedi odidemo na pohod na bližnji hrib in
spletamo socialne vezi, ki nas bodo skupaj držale
tudi takrat, ko nam morda ne bo tako lepo.
Priznati je treba, da velikokrat pobudo za druženja prevzamejo ravno organizatorji. Lepo bi bilo, da
jih tudi občanke in občani s svojim obiskom nagradimo za trud. Dogodki so namreč namenjeni nam.
Prepričan sem, da lahko vsak najde nekaj zase in s
svojim obiskom razveseli organizatorje. Potrebujejo podporo in odziv lokalne skupnosti, ki jim bosta
dala zagon za nove projekte.
Na Občini Cerknica se zavedamo, da društva in
organizacije potrebujejo tudi finančno podporo. Iz
proračuna občine tako namenjamo sredstva mladinskim, športnim, gasilskim organizacijam, pa
številnim društvom in zavodom, ki svoje prireditve
lahko prijavijo na občinski razpis in kandidirajo za
sredstva. Teh ni malo, po posameznih postavkah pa
se iz leta v leto celo višajo.
Treba se je zavedati, da iz občinskega proračuna
ne črpamo denarja samo za naložbe, za delovanje
občinske uprave in za plače (kot nam mnogi očitajo), ampak je vir za mnoge dejavnosti na območju
naše občine. Vendar proračun ni vreča brez dna,
ampak je skrbno voden, zneski preračunani do zadnjega centa, zato ne pušča manevrskega prostora,
kot zmotno mislijo nekateri. Nekaj tisoč evrov več
za subvencije za komunalne prispevke, ki jih nekateri ne želijo plačati, bi popolnoma ohromilo proračun in morda občina že naslednje leto ne bi mogla
podpreti številnih prireditev, v katerih bomo lahko
uživali v prihodnjih dneh.
Tudi sam si želim ljudem v kar največji meri
ustreči, vendar nisem čarovnik, ampak župan, ki
mu država iz leta v leto klesti sredstva, kar na tak
ali drugačen način občutite tudi občanke in občani.
Vsem skupaj nam zato ostane le, da se vsak po
svojih močeh potrudimo za skupno dobro.
junij 2017
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Intervju

Peter Hribar:
»Ključna stvar
je pogovor.«
Vedno v središču dogajanja. Človek,
ki se spoprijema z velikimi zgodbami
in travmami slovenskega naroda.
Kaj je bil vzrok, da ste pred nekaj desetletji iz
Ljubljane prišli v Cerknico?
V Cerknici sem že dvainštirideset let. Vzrok je bila služba. Z veterinarjem, kolegom Janezom Usenikom, sva
se srečala v Ljubljani. Izvedel sem, da kolega Kopitar
odhaja v Ljubljano, da bo kmalu prosto mesto. Tako sem
se 5. maja 1975 pojavil na Blokah. Pri kolegu Useniku
sem nato gostoval celo poletje. Jeseni, oktobra, ko je
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kolega Kopitar izpraznil stanovanje, sem se preselil v
Cerknico, iz Ljubljane je prišla za menoj tudi družina.
Kljub temu, da je moja govorica še vedno ljubljanščina,
ki je tu in tam že pretopljena z notranjščino, se v resnici
počutim skoraj kot domorodec.
Verjetno ste ljubitelj živali, če ste se odločili za
poklic veterinarja?
Vsekakor sem velik ljubitelj živali, celo vedno bolj! V
takratni občini, ki je bila združena z Blokami in Loško
dolino, je bilo 130 vasi in zaselkov. Tu sva delala dva veterinarja: jaz in kolega Usenik. Ljudje so me zelo lepo
sprejeli, jaz pa sem jim skušal dati sebe, takega, kot
sem. Pridobil sem si celo vrsto prijateljev, žal jih je veliko
že pokojnih. Tudi vem zelo veliko o naših koncih. Od veterine sem se poslovil tukaj, na jezeru. Sem se skril pred
samim seboj, po tistem, ko sem se poslovil od veterinarske postaje in kolegov. Po svoje mi je bilo neskončno težko, ko sem nehal. Toda, velikokrat je tako, da ti usoda
nameni povsem druge poti.
Nekaj časa ste bili tudi politik, saj ste bili predsed
nik Izvršnega sveta Občine Cerknica.
To je ena čisto posebna epizoda. Leta 1990 oziroma
1991, ko smo imeli to našo osamosvojitev, kadrov ni
bilo. Desni politiki iz Demosa so me prosili, če bi bil
pripravljen prevzeti to vlogo. Ker sem se takrat zaradi
procesov denacionalizacije nekako moral odločiti, ali ostanem še naprej veterinar ali pa se grem pretepat za svojo dediščino, sem pristal, da ponudbo s prejmem. Takrat
sem bil kratek čas, devet mesecev, v Pletenini, nekdanji
tovarni mojega očeta, kot generalni direktor. To je pa
sploh ena posebna zgodba, ob kateri so šle mojemu očetu, ko je izvedel, kocine pokonci. V posebnem pismu, ki
je bilo dolgo deset strani, je zahteval, da se takoj umaknem, ker je slutil, da je to past. Tega sem se zavedal tudi
sam. Situacija je bila nadvse kritična. Tovarna je bila
globoko potopljena in zapletena v zasebne interese nekaterih tedanjih gospodarstvenikov, ki so imeli zraven
svoje računice. Bistvo je bilo v tem, da bi bil jaz tisti, ki
bi s fabriko pričakal neizogibni stečaj in postal edini in
glavni krivec za propad. V tovarni je bilo takrat zaposlenih 789 delavcev. Razmišljanje tedanjih oblasti je bilo:
»Dali smo jim nazaj, pa poglejte, kaj so naredili!« Ko je
delavski svet tovarne po naročilu od zunaj odbil moj
sanacijski program, ki je bil sestavljen namerno tako, da

Intervju
mi je odprl možnost častnega umika, sem prebral nepreklicno odstopno izjavo in se umaknil. Iz Pletenine sem
prišel direktno na občino.
Pravite: »Sprava za zdaj ni mogoča, le pomiritev.«
Sprejeti odločitev in breme, da rodbini Dragotina
Hribarja, iz katere izhajam, v celoti in brezkompromisno vrnem čast in ponos, je bila zelo lahka. To je bila
moja dolžnost, mar ne! Odločitev, da oprostimo neposrednim morilcem, pa je bila težka, zelo težka, ker
sem se v celoti zavedal neponovljivosti take odločitve.
Toda besede so prišle spontano in iz srca! Mislim, da je
to do sedaj unikum v slovenski zgodovini in upam, da
mi bo še kdo sledil. Po silovitih pozitivnih reakcijah, ki
so prihajale in še prihajajo iz cele Slovenije, pa danes
vidim, da je to edina prava pot. Niti enega negativnega
odziva na to dejanje nisem dobil. Nasprotno: slovenski
narod vedno bolj spoznava, v kako strupenem ozračju
živimo, da je dovolj in da moramo nekaj storiti, da se
prekine to negativno stanje. Da preprečimo to permanentno zastrupljanje naših otrok! Da se rane končno
enkrat zacelijo! Pot ven iz tega stanja je in obstaja.
Le odločiti se je treba, da je dovolj laži in stopiti nanjo brez fige v žepu. Skozi dovolj kritično prebiranje
literature, ki opisuje vojne in povojne dogodke in je
nastala na eni in drugi strani, si šele lahko ustvarimo
relativno objektivno mnenje, kaj se je v Sloveniji in
med Slovenci v resnici dogajalo. Nisem vedel, ko sem
prihajal sem gor na Notranjsko, da sem prišel na področje, ki je zaradi bratomornosti morda najbolj trpelo med drugo svetovno vojno v celi Sloveniji. Morda
imam srečo, moj osebni odnos, moja razmišljanja in
navsezadnje dejanja so mi omogočila, da sem si ustvaril kritično distanco in zelo visok prag tolerance do
obeh strani. Če mi bosta pamet in zdravje služila, bom
naredil vse, kar bom lahko, da slovenski narod doseže nekaj povsem novega, da doseže točko pomembne
odločitve, narodove odločitve, da je čas za katarzo in
drugačno pot naprej! Z mladimi in neobremenjenimi
ljudmi! Prej pa moramo dodobra razčistiti med seboj,
si brez maščevalnosti povedati boleče resnice, sprejeti
svojo zgodovino takšno, kakršna pač je, in se končno
začeti zavedati, da brez tega duhovnega preporoda in
brez nacionalnega ponosa slovenski narod ne bo nikoli
prešel iz sedanjega stanja pohabljenosti v zdravo, normalno enovitosti.

Avtor: Marija Hribar Foto: Ljubo Vukelič

Torej pomiritev ni dovolj …
Pomiritev je možna, a ni dovolj! Neka prava sprava, dovolj globoka, dovolj iskrena, pa mislim, da trenutno ni
možna, ker stanje v državi tega ne dopušča. Pustimo
času čas! Zaradi mladih je treba to narediti. Če bo mir v
državi in kolikor toliko normalna situacija, tudi po svetu, zastavljeni cilj lahko dosežemo. Moje trdno stališče
je in pri tem bom vztrajal: ni ga političnega ali upravnega organa v državi, stranke in politika, skratka, ni ga
osebka v Sloveniji, ki si lahko prilašča pravico, da na kakršen koli način deklarira ali objavi neko spravo. O tem
lahko odloča samo prizadeti narod. To lahko dosežeš
samo z vseljudskim referendumom. Vsakdo se bo moral zazreti globoko vase in se na koncu odločiti povsem
sam: sem za ali nisem! Od rezultata bo odvisno, kaj se bo
potem zgodilo. Če je odgovor »ne«, potem ostane to, kar
je danes, nič se ne spremeni. Če je odgovor »da«, potem
je naloga parlamenta, da sprejme ustrezno deklaracijo,
ki jo morata sestaviti obe strani skupaj. Če to dosežemo,
smo lahko prvi narod na svetu, ki mu je nekaj takega
uspelo. Seveda je deklaracija samo popisan papir in brez
konkretnih dejanj se nič ne spremeni, spremeni se pa
v toliko, da se ljudje začno počasi zavedati, da obstoji
dokument, ki jasno postavlja pravila igre, in da vse, kar
ti pade na pamet in si do sedaj lahko trosil okoli brez
kakršnihkoli posledic, preprosto ne gre več! Kaj imam v
mislih? Dovolj je, da se ozrete po internetnih portalih in
njihovih forumih!
To vašo pot lahko označimo kot iskanje resnice.
Iskanje resnice in skromen poskus neke katarze, nekega očiščenja. Pogledati na vse skupaj drugače, iz drugega zornega kota. Princip je enostaven: med drugo
svetovno vojno in po njej smo doživeli kot narod tako
travmo, da je to nepopisno. Narod je pohabljen do temeljev. Pot ven iz te pohabljenosti? Strpen, kulturen,
toleranten, direkten pogovor!
V kakšnem času živimo?
Živimo zelo čuden, nevaren čas. Kakih deset let že ugotavljam, da mi ne odločamo več o sebi, niti narod kot
tak, niti država kot taka, niti Evropa. Smo čedalje bolj
očitno žrtve igre zelo ozkega kroga ljudi, ki ima dovolj
pod palcem, da si zamišlja in oblikuje svet po svoji
meri. Vsi orwellovski scenariji in še kakšni hujši prihajajo počasi na plan.
junij 2017
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Aktualno pri nas

Če mlinček
pri miru bi stal

Mlinarska in žagarska dejavnost sta pustili sledi tudi v
jeziku: ledinska imena (npr. »Malenšče« na gornjem delu
Cerkniškega jezera, »Pri Malnih« ‒ območje pod Begunjami itd.), hišna imena (Malnarčkovi, Malnarjevi, Malenski, T' Žagni …) in priimki (Mlinar, Malnar, Žagar …).
O tradiciji, ki sega še v čas pred nastankom vasi, priča
tudi ena izmed razlag imena vasi Žerovnica, saj naj bi
ime nastalo iz besede žrmlje – priprava z dvema kamnoma za ročno mletje žita.

Notranjska je dežela voda in gozdov. Na
ozemlju današnje občine Cerknica, kjer je
bilo pred sto leti okrog sto mlinov in žag
na vodni pogon, sta industrializacija in Mlini in žage ob Cerkniščici, Otavščici,
…
opuščanje kmetijstva temeljito opravila Zali
Cerkniščico so na njeni dolgi poti od izvira do izliva
z mlinarsko in žagarsko dejavnostjo.
kratkočasili številni mlini in žage. Postavljeni pa niso

V

elika večina mlinov in žag ob potokih, mlinščicah je opuščenih, na nekatere spominjajo ruševine, morda ostanki jezov, nekatera še ohranjena
mlinska kolesa pa si na vodni gladini ogledujejo ostanke
nekdanje lepote.
Mlini imajo na Cerkniškem tisočletno zgodovino, o
čemer pričajo tudi pisni viri. Leta 1040, ko kralj podeli
oglejskemu patriarhu 50 kraljevih kmetij v Cerknici in
sosednjih vaseh, so med ostalim našteti tudi mlini. Mlini so prav tako navedeni v najstarejših urbarjih. Ob mlinih se mnogo kasneje pojavijo prve žage »venecijanke«.
Mline in žage na več mestih v knjigi o Cerkniškem jezeru (1758) omenja tudi Franc Anton Steinberg ter
Tobias Gruber v Pismih (1781), prav tako so označeni
na Jožefinskem vojaškem zemljevidu iz druge polovice
18. stoletja ter na franciscejskem katastru iz leta 1823.

bili le ob Cerkniščici, temveč povsod, kjer je bila za to
najmanjša možnost: ob Otavščici v Kožlješkem grabnu, ob Zali, Črnem potoku, Opečniku, Iški. Prav v Kožlješkem grabnu in ob vodotokih pod Vidovsko planoto je delovalo kar nekaj skupnih, soseskinih mlinov in
žag. Danes so opuščeni, podrti. Občasno sta v pogonu
Čopčev mlin in žaga ob Cerkniščici v grapi pod Begunjami. Gospodar Vinko Otoničar, kmet, konjerejec,
govedorejec, kozjerejec, mlinar, žagar, rojen leta 1933,
pripoveduje: »Nekdaj so bili tu gospodarji bistriški
kartuzijani. Mlin je imel štiri pare kamnov in stope
za ječmen in proso. Vsak kamen je imel svoje kolo, to
pomeni, da so bila štiri kolesa. Mleli smo za Begunje,
tudi iz Cerknice, od svetega Roka so vse vozili sem gor,
z Dolenjega Jezera, imeli smo svoje stranke. Tukaj v
bližini sta bila še dva malna: T' Gorni in T' Dolni. Oba
sta imela po štiri pare kamnov. Mleli smo celo leto; od
ponedeljka opolnoči do sobote do polnoči. Ob nedeljah nismo delali. Bil je red. Tukaj je hiša posebej, mlin
posebej, zato nisem hodil v hišo spat. Mnogokrat sem
spal kar na žakljih. Imamo svoj kombajn, sejemo tritikalo. Pečem tudi kruh. Nazadnje sem mlel lansko leto.
Vse, kar je bilo prej, danes ni nič vredno.«

Tisočletno znanje

Ruševine vodnega obrata ob Otavščici v Kožlješkem grabnu.|Foto:

Valentin Schein
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Ob potoku Žerovniščica je pet mlinov in žag; danes so v
delujočem stanju štiri žage, ki delujejo ali na turbino ali
na elektromotor, in en mlin. Za najlepšega velja M'kaucou (Mavkov), ki je drugi od izvira. Mlin je imel tri pare
kamnov: dva za belo moko in en par za črno ter stope,
ki so phale iz ječmena ješprenj in iz prosa kašo. Mleli so

Aktualno pri nas
Prazne kašče in samooskrba

Čopčev mlin in žaga ob Cerkniščici.|Foto: France Lunka

Zadnji mlini in žage, ti kulturno-tehnični obrati znanja
in samozadostnosti kmečkega gospodarstva, se čedalje
redkeje oglašajo. Če za žage še lahko zapišemo, da delujejo za lastne potrebe, pa so mlini skoraj popolnoma
obstali. Po večini kmetje žito vozijo v oddaljene mline
izven občine. Redki še sejejo žito. Pravijo, da se računica
ne izide, ker kruh lahko kupiš v bogato založeni trgovini
po smešno nizki ceni. Ampak kakšen je ta kruh? Kaj je v
njem? Veliko aditivov, kemikalij … Kruha, ki je narejen
le iz osnovnih sestavin: moke, kvasa, vode, soli, pa že
dolgo ni več na trgovskih policah. Zadnjih par mlinarjev
na Cerkniškem nima naslednikov, da bi jim lahko predali znanje in izkušnje. Pametno in modro bi bilo, da bi
bil v občini vsaj en, popolnoma delujoč, visoko zmogljiv
mlin, ki bi lahko deloval tudi na vodni pogon. Sedaj je še
čas, da bi ujeli znanje zadnjih mlinarjev in ga združili z
znanjem Matjaža Debevca iz Žerovnice, ki zna postaviti nov vodni mlin in obnoviti starega.
Koliko žita smo posejali na območju občine Cerknica
v letošnjem letu? Za koliko ljudi bi lahko spekli kruh iz
tega žita? Saj, kot pravi Janez Mavko: »Včasih kruha ni
bilo pri vsaki hiši. Mi nismo bili lačni, pred nami so bili.«
Za nami?

tudi na eno moko, ki se ji je reklo »enotna«. Beli kamen
– konglomerat − je iz Medvod, črni pa iz Ortneka. Gospodar Janez Mavko, ki že vse življenje živi v mlinarski
hiši, razloži: »Mlin in žaga, ki deluje na turbino, delujeta
občasno. En par kamnov za belo moko je izpraven. K nam
so vozili žito iz Žerovnice, Grahovega, Bločic. Kadar je
bila suša, so v mlin nosili tudi od daleč, iz Loške doline,
ko je tam zaradi pomanjkanja vode vse stalo. Kar se tiče
vode, so pri nas najslabši pogoji. Za en par kamnov pa je
bilo tu zmeraj dovolj vode. Takrat so v Veselovem mlinu, ki je tik ob izviru, lahko mleli na dveh kamnih. Naši
predniki so dobro poznali naravo.« Zanimiv način, kako ukaniti
kraško naravo, je mašenje lukenj
z mahom in ilovico; vmes so dali
še lesene klince, da se je les napil,
da voda ni uhajala v podzemlje.
Janez Mavko dobro obvlada tehniko klepanja kamnov, za to se
uporablja posebno, špičasto kladivo. Od ostrega kamna je odvisna kakovost moke. »Kadar rata
dosti gladkih površin na kamnu,
ko je znucan, takrat ga je treba
namazati z ogljem, da vidiš, kje
je treba klepati. Kar je gladkega,
mora izginiti. Tolče se oba kamna; ta gornjega vzameš dol, sediš in kleplješ. Prej, ko so dosti
mleli, so klepali vsak teden. Kar
človek naredi, mora po človeku
M'kaucovo vodno kolo poganja mlin ob Žerovniščici.|Foto: France Lunka
smrdeti, drugače razpada.«

Avtor: Marija Hribar
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Podslivnica: mir
in tišina sredi narave
Vas Podslivnica (Slienicz) se v pisnih
dokumentih prvič omenja leta 1443.
O imenu in njegovem nastanku ni treba
preveč razpravljati, saj vas leži na
severovzhodnem delu Slivnice,
ki se dviga nad naseljem.

V

vasi stoji cerkev, posvečena sv. Frančišku Ksaveriju, španskemu jezuitu, zavetniku misijonov.
Omenjena je v 17. stoletju, na vhodnem portalu
pa je letnica 1758. Cerkev je podružnica cerkniške, pod
njo pa spadajo vasi Podslivnica, Mahneti in Otonica.
Žegnanje, edina večja prireditev v Podslivnici, je na prvo
nedeljo v oktobru, letos bo to kar 1. oktobra.
Vas s 26 prebivalci pa je najbolj znana po – diskoteki.
Čeprav te že več kot trideset let ni več. »Ko me na postojnskem koncu vprašajo, kam sem se odselil, in povem, da v Podslivnico, ljudje vedo, da je to tam, kjer je
bil včasih disko,« pravi Patrick Marinšek, ki se je z družinico sem priselil pred kakim letom in pol.
In kakšen je bil ta slavni disko? »Fantje iz Podslivnice
in okoliških vasi so se odločili in ›štalo‹, v kateri ni bilo
več živine, na lastno pest spremenili v disko,« se spominja Anton Otoničar, z 81 leti najstarejši prebivalec
tega kraja. Sedeli so kar na jaslih, vrteli glasbo z gramofonskih plošč, plesali in se zabavali. Vse skupaj je trajalo kakih pet let, v drugi polovici sedemdesetih. Glasba
je sicer motila mirno spanje sosedov, a se vseeno niso
pritoževali, prej nasprotno. »Moja mama še vedno pravi,
kako je bilo lušno, ko je bila tu glasba, dogajanje,« pravi
študentka Nastja Primožič.

Središče dogajanja je bil disko

Takrat je deloval tudi nogometni klub Slivnica, na bližnjem igrišču so igrali turnirje rekreativne lige. »Jaz
pa sem bil sodnik,« pove 74-letni Jožef Prevec, drugi
najstarejši vaščan, ki se z nasmehom na obrazu spominja
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Tri generacije družine Prevec: (z leve) Janez, Nik in Jožef.

teh časov. »Disko je bil štab. Ker je bil konkurenca drugim gostincem, smo dobili tudi kakšno prijavo. Takrat
so šli fantje na občino in rekli, da če morajo zapreti, naj
pa občina da denar za njihov nogometni klub. Pa so se
na koncu zmenili, da lahko ostane odprto.« »Gostinci
so se pritoževali, a niso mogli nič. Mladina je to želela imeti, bili so složni in dokler je bila želja prisotna, je
disko ostal,« dodaja Anton. Jožef se spominja, da sta v
Podslivnici, pred diskoteko, peli tudi Marjana Deržaj in
Sonja Gaberšček.
Bi pa ta disko tudi skoraj zgorel. »Vse je bilo v lesu,
pa kakšna pajčevina, slama,« pravi Anton. »Šel sem k
maši in opazil, da v stavbi gori. Fantje pa so takrat ravno
popravljali pot proti Hribarjevem. Tekel sem do njih, da
sem jih opozoril, nato pa so pogasili z vodo, ki so jo z vedri prinesli s potoka. Takrat bi to lahko vse pogorelo.« Pa
tudi ta požar ni pomenil konca podslivniške diskoteke.
»Končalo se je, ko so ti pobudniki odrasli, šli v vojsko, se
poročili, odselili, marsikdo si je ženo ›našel‹ kar tu, saj to
je bil tudi namen,« smeje pravi Anton.
Podslivnica je znana tudi po vodnem zajetju, že od
leta 1911 pijemo tamkajšnjo vodo. »Najprej so opravili
meritve in ker je bil padec vode dovoljšen, je tu zajetje
vodovoda za Cerknico in Rakek,« pravi Anton: »Takrat je
bilo tu 76 prebivalcev, v bližnjih Mahnetih pa 74.« Zdaj
jih je tako v enem kot v drugem kraju okrog 20. Poleg
vode za prebivalce Cerknice in Rakeka so jo od tod črpali
tudi za parne lokomotive, ki so se ustavljale na železniški postaji na Rakeku. Ker so se s teh krajev oskrbovali
z vodo drugi, je bila podpisana pogodba, po kateri prebivalcem Podslivnice desetletja ni bilo treba plačevati
vode, saj so ›njihovo‹ uporabljali drugje po občini. Zdaj

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Nastja Primožič in Anton Otoničar, najstarejši prebivalec vasi.

pa se zdi prebivalcem kar malce ironično, da je prav pri
njih voda večkrat oporečna in jo je treba prekuhavati.
Tudi asfalta po vasi ni, z izjemo glavne ceste, ki pelje
mimo vasi. »Asfalt bi bil potreben, po drugi strani pa bi
bilo spet potem tu bolj vroče med poletjem,« razmišljajo
vaščani, na koncu pa se strinjajo, da je voda večja prioriteta. Zajetje za vodovod za druge kraje po občini je pod
vasjo, vodovodna napeljava iz novega zajetja, ki je nad
vasjo in s katero bi se oskrbovali prebivalci Podslivnice,
pa še ni končana.

Skoraj več kozolcev kot hiš

Starejši prebivalci se spominjajo, da so včasih hodili v
šolo v Sveto Trojico, ki je oddaljena kakih sedem kilometrov. Tudi na delo je bilo treba daleč. Jožef Prevec je
na primer hodil do Cerknice, ko je delal na Brestu. »Šolo
na Sveti Trojici so obiskovali do nekje šestdesetih let, od
takrat dalje pa smo učenci hodili v Begunje, kasneje pa
v Cerknico,« pravi Tone Korošec. Spominja se, da je bil
vpisan še v šolo na Sveti Trojici, a je ni obiskoval, saj je
šla njegova generacija že v Begunje.

Avtor: Miha Jernejčič

»Včasih je bilo tu več živine, več smo se ukvarjali s
kmetijstvom,« se spominja Anton. Jožef pravi, da je bilo
včasih, ko so še vse delali na roke, sicer težko, a vseeno lepše kot sedaj: »Nihče ni bil bogat, vseeno pa smo
imeli vse«. Zanimiva je tudi zgodba z njegovim priimkom, saj je bil rojen kot Prevc, ko pa je matičarju leta
1974 povedal priimek, je ta napisal Prevec. »Tako so bili
vsi v moji družini Prevc, le jaz Prevec. Pa saj sem tudi
drugače nekaj posebnega, pri nas je dvanajst Janezev, le
jaz sem Jožef,« smeje pravi. Jožefov sin Janez prav tako
živi v Podslivnici in je oče najmlajšega prebivalca te vasi,
sedemmesečnega Nika.
Danes kmetijstva v vasi ni več toliko, čeprav je samooskrbe še vedno precej – ob vasi vidimo njive, sadna
drevesa, čebelnjak ... »Moramo pa imeti vse ograjeno,«
pravi Tone Korošec. »Divjad prihaja vsako noč, že tako
povzroča škodo, če ne bi ograjevali svojih pridelkov, pa
bi bilo še huje.«
Še ena posebnost vasi pa so kozolci. »Jih je skoraj več
kot hiš,« se pošalijo vaščani. »Res je lepo, ko se pripelješ
do vasi in najprej zagledaš kozolce,« meni Irena Verbič,
Patrickova partnerka. Kljub odmaknjenosti kraja je,
tako kot drugi vaščani, zadovoljna z idiličnim okoljem in
ohranjenostjo narave. »Ni mi žal, da smo prišli sem. Če
bi se odločala še enkrat, bi se odločila enako,« pravi. Tudi
Nastja Primožič je zadovoljna z življenjem v Podslivnici. »Nič mi ni manjkalo. Z vrstniki smo se igrali zunaj,
okolje je tu res krasno,« meni. »Morda le to, da nisem
vedno mogla tja, kamor bi želela, saj si v takšnem kraju
odvisen od prevoza. A v zameno za to imamo prekrasno
okolje.« V vasi ni nobenega podjetja, društva, prebivalci
se zato vozijo na delo ali odseljujejo, a se po drugi strani,
kot je to v navadi v manjših podeželskih naseljih, priseljujejo tisti, ki si želijo uživati v miru, tišini in naravi.
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Občina za občane
www.cerknica.si

Izredna seja
ni prinesla moratorija

O odlogu plačila niso sprejeli nobenega sklepa,
tako da veljajo zneski na odločbah, ki so jih zavezanci na Rakeku prejeli v teh dneh. Kot kaže, pa
boja proti plačilu še ni konec. V Krajevni skupnosti Rakek so prebivalce pozvali, naj s plačilom počazačetku maja je bila na pobudo župana kajo do roka.
Marka Ruparja sklicana 1. izredna seja
občinskega sveta Občine Cerknica, na kateri je bila tema dnevnega reda plačilo komunalnega prispevka. Svetniki Naše Notranjske in svetniki
Vincenc Steržaj, Bogdan Zevnik, Danijel Le
skovec, Alojz Puntar in Blaž Knez so poziv za
izredno sejo predložili že pred županom, vendar
ga je Rupar zaradi neskladja s poslovnikom zavrnil. Razlog za sklic je bilo nezadovoljstvo krajanov
Rakeka s plačilom komunalnega prispevka, ki pa
ga bodo morali tudi po izredni seji vseeno p
 lačati.

V

V načrtovanju
novega šolskega leta

kjer so imeli več let zapored kombinirane oddelke,
bodo s prihodnjim šolskim letom oblikovali tri či
ste oddelke prve triade.

Š

olsko leto se še ni zaključilo, šole pa že
načrtujejo nove oddelke. V šolskem letu
2017/2018 bo šolski prag prvič prestopilo
kar 143 otrok. »Na Uncu 11, na Rakeku 23, v Begunjah 20, v Grahovem 18 in v Cerknici 71,« na
števa Bogdana Bizjak s cerkniške občinske uprave. Kot kaže, se v cerkniški občini tudi vnaprej ni
bati, da bodo šole samevale. »Prihajajo številčno
močne generacije,« pravi Bizjakova. Celo na Uncu,

Nova prometna
ureditev v središču
Cerknice
10 | Slivniški pogledi | junij 2017

S

redišče Cerknice postaja pešcem prijaznejše. V preteklih dneh so delavci končali z ureditvijo hitrostne ovire in prehoda za pešce,
ki je med Kulturnim domom in Blagovnico dobil
novo lokacijo. Pomaknili so ga nekaj metrov višje
od dosedanjega, ga ločili od glavne prometnice,
pločnik pa zavarovali še z varnostnimi količki.
Strani ureja: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič

Občina za občane
Izkazalo se je namreč, da je prehod zelo nevaren.
»Akcija za ureditev prometno nevarne točke je
stekla na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, občina pa je dela izvedla v sklopu vzdrževanja cest,« je pojasnil Samo Mlinar z
občinske uprave. Če se bo pojavila še kakšna pobuda za ureditev prometno nevarne točke, bodo
zadevo po Mlinarjevih zagotovilih preučili in
poskušali urediti.

Številne novosti
na otroških igriščih

z gugalnicami in klopmi, nov tobogan pa so otroci
dobili tudi v Cajnarjah.

V

naših krajih se je povečalo število mladih
družin, s tem pa tudi potreba po možnostih
aktivnega preživljanja prostega časa. Otroci imajo na srečo izbire na pretek. Če ne v naravi,
pa na številnih otroških igriščih, v katera cerkniška
občina v zadnjih letih pospešeno vlaga. Samo v letošnjem letu so v otroška igrišča za starostno skupino do 12 let investirali preko 9.700 evrov. Občina
je letos dokupila dvojno gugalnico za igrala v Soseski za mlinom. V Begunjah je zgrajeno novo igrišče

Dela na
begunjskem
pokopališču končana

je financirala občina. Celotno pokopališče je bilo
predano v upravljanje Javnemu podjetju Komunala Cerknica.

D

ela na pokopališču v Begunjah so končana. Širitev pokopališča je omogočila eno
vrsto dodatnih mest za klasične pokope,
uredili pa so tudi žarni zid, na katerem je prostora
za 54 žarnih niš. Investicijo v višini 72.000 evrov,
za katero so tudi že pridobili uporabno dovoljenje,
junij 2017
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Dogaja se
Visok jubilej PGD Cerknica

V Kulturnem domu Cerknica je 7. maja potekala
slavnostna akademija ob 130. letnici delovanja PGD
Cerknica. Ob tej priložnosti so podelili priznanja
Gasilske zveze Cerknica in Gasilske zveze Slovenije
(GZS). Gasilska odlikovanja GZS plamenice II. stopnje so prejeli Dejan Tekavec, Blaž Kranjc, Matjaž
Knap in Aleš Doles. Branko Lovko, prav tako član
PGD Cerknica, pa je prejel plamenico I. stopnje. Posebna pozornost na slavnostni akademiji je bila namenjena odkritju slike sv. Florjana, ki ga je upodobil
priznani cerkniški slikar Tomaž Perko. S tem pa praznovanj ob visokem jubileju še ni konec, saj bo že v
soboto, 10. junija, potekala slavnostna parada PGD
Cerknica po cerkniških ulicah. Tega dne se bosta odvijali tudi gasilska prireditev in veselica z ansamblom
Jureta Zajca v pokritem šotoru za Gasilskim domom
Cerknica. 
Avtor: Maruša Opeka

Naučimo se oživljanja

V okviru dneva in tedna Rdečega križa smo izvajali
različne dejavnosti, med drugim tudi prikazi temeljnih postopkov oživljanja. Zainteresirani so lahko
sami preizkusili praktične pristope, prijeme in delo
z avtomatskim eksternim defibrilatorjem. Čeprav
vsak dobro ve, kako so te stvari pomembne, strah
pred napakami naredi svoje. Ljudje so delo spremljali z zanimanjem, vendar so le redki zbrali pogum in
se preizkusili tudi sami. V upanju, da bi v resnični situaciji ravnali drugače in pomagali po svojih najboljših močeh, želimo, da bi prikaze temeljnih postopkov oživljanja izvedli čim večkrat in ljudi izobrazili
do te mere, da bi bili pristopi do poškodovancev bolj
uspešni. 
Avtor: Nina Jerič
Foto: arhiv RK

Foto: Ljubo Vukelič

Slovensko-dalmatinski večer
Vabljeni na Slovensko-dalmatinski večer s pridihom dalmatinskega melosa in milozvočnega
slovenskega instrumenta - citer, ki bo na gradu Snežnik, v četrtek, 8. junija 2017, ob 20. uri.
Nastopili bodo citrarka Tanja Zajc Zupan, Klapa Volosko s Hrvaške, pevec in kitarist Sten
Vrbek ter pevka Teja Saksida. Nastopajoči obljubljajo čisto poseben večer. Mili zvoki citer se
bodo zlili z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa bo preplet vseh nastopajočih in točka
Cvetje v jeseni.
Izvajalci bodo zaigrali in zapeli slovenske ljudske in narodnozabavne pesmi, slovenske
popevke, dalmatinske pesmi in evergreene, na primer: venček narodnih, Avsenikov venček,
Morska pravljica, Prinesi mi rože, Moj dom, Ribič, ribič me je ujel, Larina pesem iz filma Dr. Živago… Slišali boste tudi dalmatinske pesmi, ki jih v izvirniku izvajajo najbolj znane klape, Tereza
Kesovija, Severina …: Oči boje lavande, Da te mogu pismom zvati, Nije u šoldima sve, Dok palme
njišu grane, Ružo moja crvena, Gardelin, Sunčane fontane, Moja poslednja i prva ljubavi …
Koncert je bil povsod po Sloveniji odlično sprejet. Obiskovalci pravijo, da je to dogodek z
odlično izbrano glasbo, ki se dotakne duše in razveseljuje srce ter je lepo darilo ali presenečenje
za drage osebe.
Prodaja vstopnic: TIC Cerknica, TUR servis, TIC Lož, Društvo upokojencev, turistična in druga društva.
V predprodaji je cena vstopnic 14 €, na dan koncerta 16 €.
V primeru slabega vremena bo koncert v Osnovni šoli Stari trg pri Ložu.
Vljudno vabljeni!
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Dogaja se
Cerkniški venček - prva etapa

Foto: Kosta Trajkovski

V Planinskem društvu Cerknica smo sklenili obhoditi
bivšo občino Cerknica v štirih etapah, kajti pot je je dolga preko 80 kilometrov. Zaradi neugodnih vremenskih
razmer nam tega dolgo ni uspelo izpeljati. 30. aprila po
lepem vremenu pa se nas je na pot podalo 20 planincev.
Prva etapa se začne v Selščku z vzponom na Veliko Špičko (955 metrov) in naprej čez Leskovico (947 metrov),
sledi sestop v Kožljek, kjer se nam je priključil Tone Ko
renčan, pomočnik pri prečenju proti Dobcu. V prvem
venčku je pot vodila preko Vinjega vrha, kjer smo morali
zaradi zaraslosti in podrtih dreves spremeniti traso. V
Dobcu smo imeli nenačrtovani postanek, kajti pri hiši Naredove mame so nam hitro skuhali kavo in ob prijetnem
pogovoru smo kar obstali. Sledilo je nadaljevanje do Gabrovške jame in ogled gabrovške romarske kapelice sv.
Lenarta ter sestop na Ržiško cesto čez Menišijo pod Dobcem. Po prihodu na Ravnik smo zapustili Ržišče in po
vlaki ob pomoči Dareta Vengusta prečili na gozdno cesto. Na obračališču smo si privoščili počitek in malico.
Sledilo je nadaljevanje čez Ravnik, sestop v Ivanje selo ter pod avtocesto do parkirišča na Uncu. Po šesturnem pohodu smo si obljubili, da se jeseni vidimo na drugi etapi Cerkniškega venčka od Unca do Otoka v Zadnjem kraju
Cerkniškega jezera. 
Avtor: Miro Mlinar
Foto: Maruša Opeka

Zlato priznanje za Mihelčičeve

V Minoritskem samostanu na Ptuju je med 19. in 21 majem potekala 28. državna
razstava Dobrote slovenskih kmetij, na katero so kmetije iz Slovenije in zamejstva
skupno prijavile več kot 1.190 izdelkov v 15 skupinah. Zlato priznanje v kategoriji
mlečnih izdelkov za sladko skuto je šlo tudi na Kmetijo Mihelčič iz Grahovega, ki
se s pridelavo in predelavo mleka ukvarja od leta 2013. »Glede na to, da smo v tem
poslu razmeroma kratek čas, smo na priznanje zelo ponosni. Je dober znak, da smo
na pravi poti,« pove Ksenija Mihelčič, gospodinja na kmetiji, ki ne skriva ambicij:
»Trudili se bomo, da tudi v prihodnje osvojimo še kakšno zlato priznanje in s tem
pridobimo znak kakovosti, ki je nagrada za dolgoleten trud.« Sicer pa so pred dvema
letoma pri Mihelčičevih že prejeli bronasto priznanje za mladi sir.  Avtor: Maruša Opeka
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Dogaja se
Ne Notranjska, ne Primorska –
zmagala je košarka!

V pivški Skali se je 13. maja zaključil drugi
Notranjski-primorski turnir, ki se ga je udeležilo osem primorskih in notranjskih košarkarskih klubov ter več sto ljubiteljev košarke. Notranjsko-primorsko ligo so lansko
leto ustanovili trenerji iz Pivke, Postojne,
Cerknice in Divače, da bi mladim košarkarjem ponudili več priložnosti za preizkušanje
njihove spretnosti ter jih razbremenili sicer
bolj strogih pravil, ki se jih držijo druge lige. Najmlajši košarkarji so tako v sproščenem vzdušju zaključili serijo
tekem, ki se jih je udeležilo več kot 200 šest- do devetletnikov.
Na končnem turnirju so ponudili pravi spektakel, tekmo četvork med Notranjci, kjer so sodelovali klubi iz Pivke, Postojne, Cerknice in Logatca, proti Primorcem, ki so jih sestavljali člani klubov iz Divače, Ajdovščine, Kopra
in Pirana. Tako mlajši iz kategorije U8 kot starejši v kategoriji U9 so pred več stoglavo množico pokazali svoje
spretnosti in resnično navdušili.
Mlade košarkarje so poleg njihovih staršev spodbujali tudi Janez Drvarič, nekdanji slovenski selektor in košarkarski strokovnjak, aktualni evropski prvak v ulični košarki 3x3 Anže Srebovt in seveda nepogrešljivi Lipko,
ki je s svojimi norčijami prispeval k vzdušju v dvorani. 
Avtor: Jana Nadoh Bergoč

Risanje medgeneracijske mavrice

Aprila je Deos Center starejših Cerknica svoja vrata
zopet odprl medgeneracijskemu sodelovanju skozi
projekt Skupaj smo večji, v katerem predvsem otrokom, šolarjem, dijakom in tudi starejšim omogočamo izkušnjo, da lahko skupaj ustvarimo in dosežemo
veliko. Neposreden cilj projekta je narediti največjo
sestavljeno risbo na svetu in jo vpisati v Guinnessovo
knjigo rekordov, posredno pa povezovati in utrjevati
odnose med mladimi in starejšimi, povezovati skupnost ter vse ljudi, ki želijo storiti nekaj dobrega.
Tudi v Deos Centru starejših v Cerknici smo postali
del te pobude. Pri risanju medgeneracijske mavrice so
se nam pridružili otroci iz OŠ Notranjski odred Cerknica, Begunje in Stari trg. Podprli so nas tudi Varstveno
delovni center v Cerknici, Vrtec Martin Krpan Cerknica in Vrtec Nova Vas. Z nami so ustvarjali tudi skavti,
najmlajši člani PGD Begunje, člani KUD Paleta ter naši
zaposleni in njihovi otroci. Risali, slikali in veselili smo
se skupaj ter ustvarili 691 risb. Hvala vsem! Bilo je čudovito! Zakaj? Ker smo skupaj večji. Avtor: Šejla Gazibara
Foto: Vesna Turk

Zlata poroka Mramorjevih

Zadnjo aprilsko soboto smo v Cerknici praznovali
zlato poroko naših dejavnih faranov Jožice in Lojze
ta Mramorja. Polna cerkev je pričala o povezanosti
med njima, v družini in župniji. Občuteno ju je po
zdravila snaha Vesna. Sveto mašo je daroval domači duhovnik Tone Hrovat ob somaševanju dolgoletnega cerkniškega župnika Jožeta Vidica. Oba sta
»zlati par« prisrčno nagovorila. Z lepim petjem so ju
počastili bogoslovec Gregor Markelc in naš mladinski pevski zbor. Vsi smo zbrano poslušali obnovitev
njune poročne zaobljube in jima v pozdrav spontano
zaploskali. Župnija jima je za vse njuno dolgoletno nesebično delo res hvaležna. Ob tihi moževi vsestranski
podpori je Jožica dejavFoto: Jože Žnidaršič
na članica Karitas, desetletja je krasila farno
in podružnično cerkev,
koliko adventnih venčkov vsak advent spleteta za župnijo! V imenu
župnije hvala za vse!
Bog naj vama nakloni
še veliko skupnih, zdravih, zadovoljnih let!
Avtor: Marija Zgonc

14 | Slivniški pogledi | junij 2017

Dogaja se
Romanje na Kurešček

Romarji župnije Cerknica smo se 6. maja zjutraj zbrali pred
župniščem v Cerknici. S šestimi avtomobili smo se odpeljali
do Osredka v sosednji Župniji sv. Vid. Dober občutek, da se
nas je zbralo zelo veliko in sicer že četrtič zapored. Lahko rečemo tradicionalno. Spremljal nas je tudi naš župnik Jožef,
kar si štejemo v posebno čast, da si je pri vseh svojih obveznostih vzel čas za to pot. Župnik Jožef je sicer začetnik in
pobudnik naših peš romanj. Skrb, kako bomo čez Iško, je bila
kmalu odveč, saj je naš vodič Miha že prejšnji dan poskrbel, da
smo vsi suhi prišli čez vodo. Na vrhu smo po kratkem počitku Foto: Klara Žnidaršič
imeli sveto mašo in kratko predstavitev zgodovine svetišča na Kureščku. Veseli smo bili Lekšanovih rogljičkov in
čaja. Spet smo dobili novih duhovnih in telesnih moči za pot nazaj, čez strm breg in dol v Osredek k Brzetovim,
kjer so nas čakale dobrote pridnih rok…
Avtor: Klara Žnidaršič

Za Zelšami posadili bukve

Na svetovni dan Zemlje 22. aprila so vaščani Zelš na
pobudo župnika Jožefa Krnca s pomočjo več kot
dvajset prostovoljcev, tudi skavtov iz naše župnije, v gozdu za Zelšami posadili 1.800 bukovih sadik. Vreme jim je lepo služilo. Delo je bilo opravljeno v nekaj urah. Gospodinja iz Zelš je poskrbela za
okrepčilo.
Avtor: Klara Žnidaršič

Foto: Jože Žnidaršič
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Dogaja se
MACE odlične na državnem prvenstvu

Na 17. odprtem državnem prvenstvu v Kranju 22. in
23. aprila so tekmovalci iz Cerknice v twirlingu tudi
letos osvojili številna odličja in medalje ter dobre uvrstitve. Na najvišjih stopničkah so tekmovalci Kluba
MACE stali devetkrat, od tega so na višjih nivojih
zahtevnosti twirlinga osvojili po tri zlate, tri srebrne
in dve bronasti medalji. Na nižjem nivoju sta skupini
osvojili enkrat tretje in enkrat četrto mesto, najmlajše pa v basic strut štiri srebrne in eno bronasto paličico. Tim Udovič se bo na podlagi dobrih rezultatov v
začetku julija udeležil WBTF Evropskega twirling prvenstva v Italiji, avgusta pa svetovnega pokala v sosednji Hrvaški, kamor se je uvrstila tudi Urša Horvat.

Avtor: Nada Skuk
Foto: arhiv MACE

Po Slakovi poti

Prvi pohod PD Cerknica v aprilu je bil na Dolenjskem.
V vasici Sevno pri Novem mestu se nas je 28 pohodnikov v čudovitem jutru podalo proti Trški gori (428
metrov), ki je posuta z zidanicami in vinogradi. Na
vrhu je romarska cerkev Marijinega rojstva, poleg
nje rastejo štiri mogočne lipe, med njimi je tudi najdebelejša dolenjska lipa. Lep razgled je na Dolenjsko
s Krko, Novo mesto in Gorjance. Tu smo imeli krajši
postanek in fotografiranje ob spomeniku Lojzetu Slaku. Nadaljevali smo po hribčkih in dolincah, ponekod
se pot postavi kar strmo pokonci. Ves čas so nas obdajali cvetoče drevje in lepo urejene zidanice z vinogradi.
Po počitku in malici smo pot nadaljevali po gričevju v
smeri Otočca in tako zaokrožili naš pohod. Prehodili
smo okoli 13 kilomerov. Zadovoljni in prijetno utrujeni smo se ob povratku že pogovarjali o prihodnjih
skupnih pohodih. Cviček pa bomo poskusili drugič,
ko bo kakšna zidanica odprta!
Avtor: Neva Jezernik

Foto: Neva Jezernik

Kmetje, vabljeni v Istro!

Foto: arhiv Vitre

Občina Cerknica sofinancira praktično usposabljanje za okrepitev
kmetijstva. V okviru evropskega leta Trajnostnega turizma bomo na
enodnevni strokovni ekskurziji spoznavali dobre prakse, ki jih lahko
prenesemo tudi v občino Cerknica. Lani smo obiskali Tolminsko, letos
gremo v slovensko Istro. Začnemo v vasi Krkavče z obiskom hiše Vrešje, sledi vas Padna. Vodil nas bo pobudnik Denis Goja. Po kosilu gremo
še v Hrvoje. Vodil nas bo izjemno zanimiv fekolog (kot se sam opisuje)
Nara Petrovič. Po prigrizkih in napitkih se odpravimo domov.
Rdeča nit ekskurzije je trženje dediščine za trajnostni turizem in
razvoj regije. Veliko bomo videli in izvedeli od vodičev, veliko bomo
lahko spraševali. Informacije iz prve roke so vedno najbolj učinkovite. Izpred avtobusne postaje v Cerknici bo 20
udeležencev krenilo v soboto, 3. junija ob 7.00. Obvezne prijave na info@vitra.si ali 041 830 867. Prispevek je 10
evrov na osebo. 
Avtor: Bojan Žnidaršič
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Dogaja se
Tečaj nege na domu

Foto: Jože Žnidaršič

V prostorih Salezijanskega mladinskega centra Cerknica smo zaključili tečaj nege na domu. Zaradi velikega zanimanja smo oblikovali
dve skupini. Mentorici sta bili Anica Sečnik in Alojzija Fink. Delo
je potekalo v prijetnem vzdušju. Vsebovalo je praktični in teoretični
del. Na srečanju, ki je sledilo, smo najprej obnovili prejšnjo snov.
Vsak udeleženec je lahko spregovoril glede na vsebino in dodal tudi
svojo praktično izkušnjo. Ob koncu smo prejeli diplomo in majhen
popisan listič, ki spodbuja in nagovarja: »Povej mi vedno znova, veliki Bog, da ni pomembna samo rana, ki jo obvezujem, ampak človek, katerega skeli. Ni pomembna samo bolezen,
ki jo zdravim, ampak človek, ki jo doživlja. Zato te prosim Gospod, razjasni moje oči, razsvetli moj obraz, razveseli
moje ustnice, razneži moje roke, da postanem človek skoz in skoz – popolnoma.« Hvala Anici in Alojziji in vsem, ki
so omogočili tečaj.
Avtor: Jože Žnidaršič
Foto: Mitja Dragolič

Prvomajska budnica

Za praznik dela so godbeniki zakorakali po ulicah Cerknice in s
tradicionalno prvomajsko budnico vaščane prebudili v sončen
dan. Koračnice niso odmevale le po cerkniških ulicah, temveč
tudi po okoliških krajih – godbeniki so zaigrali tudi v Begunjah,
na Rakeku in na Bločicah, povsod pa so jih z domačimi dobrotami sprejeli turistična društva in domačini, za kar se jim Godba
Cerknica lepo zahvaljuje. Zahvala pa gre tudi Občini Cerknica, ki
je poskrbela za varen prevoz godbenikov med kraji in tako pone
sla zvoke prvomajske budnice po krajih občine. Avtor: Anže Ivančič

Kulturno društvo Godba Cerknica vabi na
sprejemni preizkus za vpis novih učencev v Godbeno šolo. Preizkus bo potekal v petek, 9. in 16.
junija 2017 med 18. in 19. uro v prostorih KD
Godbe Cerknica na Gerbičevi 19 v Cerknici.
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Dogaja se
Zaključek prve sezone brezplačnih
energetskih posvetov

V Cerknici sta letos združili moči dve podjetji. Podjetje SMG (Suhomontažna gradnja) je dalo na razpolago predavalnico, Vitra pa program. Izhodišče za izbor
gostujočih predavateljev je bila želja, da strokovnjakom omogočimo predstavitev posameznih elementov
stavbe, ki se izvajajo pomanjkljivo ali pa so premalo
poznani.
Letos smo realizirali štiri posvete. Marca sem
kot prvega gosta povabil Aleša Babiča iz podjetja
Ekosen, ki je pionir uvajanja IR panelov v Sloveniji.
Aprila sem sam predstavil vzroke in rešitve za odstranitev plesni iz bivalnih, delovnih in proizvodnih prostorov. Maja je podjetje Kronoterm, vodilni
slovenski proizvajalec toplotnih črpalk, predstavilo
možnosti za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.
Za vroči junij je logična izbira klimatskih naprav.
Predstavil jih bo monter in vzdrževalec Zoran Šir
celj iz podjetja Topel dom. Vabim vas na zadnji po
svet (septembra začenjamo nov ciklus), ki bo v 20.
junija ob 18. uri v predavalnici salona SMG. Zaradi aktualnosti bo verjetno 25 prostih sedežev hitro polnih, zato je potrebna predhodna prijava na
info@vitra.si ali 041 830 867.
Avtor: arhiv Vitre

Od gradu Loško čez Pretržje nazaj v
Cerknico

Pohod smo pričeli na trgu oziroma pri lipi na Taboru,
od tam smo se podali čez Videm in po Notranjski cesti
mimo kapelice na Prelatovo pot do ruševin gradu Loško. Od izhodišča do Vidma smo spoznavali nekdanje
naselje tu pod cerkvijo in z njim povezano zgodovino.
Od ruševin gradu Loško smo se podali do kapelice na
Čisti strani, od tam naprej do Marijinega zdrsa, nato
pa dalje do Francoskega britofa iz leta 1813. Od tam
smo krenili čez Pretržje v Minge in Gorice in prišli do
Drašlerjevega oziroma Mikšetovega studenca, edinega
studenca tukaj. Nato smo krenili čez Gorice proti Kamni gorici, vmes smo si ogledali še jarke iz časov Rupnikove linije. Pod vrhom Kamne Gorice smo krenili po
stezi mimo nekdanjih gredic proti cerkvi sv. Roka, od
tam pa smo bili zelo blizu do izhodišča. Pohod je trajal
3 ure, med potjo smo spoznavali bližnjo in bolj oddaljeno zgodovino posameznih točk ob poti.Avtor: Štefka Šebalj

Dežela presihajočih jezer na Pivškem

Člani notranjske podružnice Društva psoriatikov
Slovenije pod vodstvom predsednice Marte Nardin
so si 2. aprila ogledali čudoviti krajinski park Pivških
presihajočih jezer, v katerem je tudi Eko muzej v Slovenski vasi. Park spada v Naturo 2000.
V lepem vremenu in dobri udeležbi smo
se zbrali pred muzejem v Slovenski vasi.
Sprehodili smo se do drugega jezera po
velikosti, Petelinjskega jezera, ki je bilo
zaradi suše prazno. Ob prijetnem druženju smo se ob vrnitvi ustavili v muzeju. Pričakala nas je vodnica Eva Šabec
z Bača, ki nam je podrobno predstavila
bogato pestrost rastlinskih in živalskih
vrst in značilnosti tega čudovitega sveta
igre krasa in vode. Ogledali smo si tudi
kratek film. Vodnici smo se zahvalili in
se poslovili. Tako smo preživeli še en lep
družaben in poučen izlet, se pozdravili
in odšli proti domu…
Avtor: Marjo Šajn
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Foto: Jakob Škerjanc

Dogaja se
Pohod na Polhograjsko grmado

Člani Društva upokojencev Rakek smo se povzpeli na
Grmado v osrčju Polhograjskih Dolomitov. Naš pohod se
je začel pri kmečkem turizma Pr Mehačk v Setnici. Pešpot
se je rahlo vzpenjala, sprva skozi gozd, nato pa čez vse bolj
razgledna travnata pobočja in se nadaljevala z nekaj krajšimi vzponi in spusti.
Po sorazmerno položnem dostopu do Grmade smo se
srečali z zelo strmim in skalnatim vrhom, ki kljub nizki
nadmorski višini (898 metrov) daje vtis prave visokogorske pokrajine. Vendar se z vsakim premaganim metrom lahko zahvalimo lepotam, ki jih ponuja ta pot.
Foto: Jana Skuk
Lesena klopca, ki stoji na vrhu, nam je ponudila počitek
po naporni, strmi poti. Od tu je pogled na obilico zelenih drevesnih vrst in z razgledom, ki ga ponujajo KamniškoSavinjske in Julijske Alpe, Karavanke ter mnogo drugih vrhov. Imena okoliških gora nam na vrhu razkrije kovinski
obroč, na katerem so po straneh neba vpisani številni vrhovi. Na poti proti domu smo se ustavili v Pograjskem domu
v osrčju Polhograjskega hribovja. V prijetni senci smo posedeli, poklepetali, se odžejali in ugotovili, da imamo veliko
lepot prav pred svojimi vrati.
Avtor: Boža Vesel

CSD Cerknica se seli

Center za socialno delo (CSD) Cerknica se bo 16. 6. 2017 z lokacije na Partizanski cesti 2/a preselil v prostore na Cesto 4. maja 24, v stavbo Upravne
enote, poleg Okrajnega sodišča v Cerknici. Svoje prostore bo CSD imel v drugem nadstropju stavbe. Novi prostori bodo predvsem dostopnejši in prijaznejši uporabnikom.
Zaposleni na centru se bomo potrudili, da bo selitev čim manj moteča za prebivalce občin Cerknica, Loška dolina in Bloke, ki se jim že vnaprej
zahvaljujemo za razumevanje.
Nina Bavdek, direktorica
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Dogaja se

Razstava žive kulturne dediščine

Baletni koraki tokrat pod morjem

V dvakrat zapored razprodani dvorani KD Postojna je
20. in 21. maja na baletni predstavi Ples morske deklice Ariele nastopilo tudi 43 članov Baletnega društva
Postojna, ki se baletnih korakov učijo v Cerknici. Sredi
šolskega leta so dobili novo učiteljico Tino Leder, s
katero so odlično izpilili koreografije, ki jih je zastavila Mira Marič. Predšolski otroci iz skupin Škratki in
Čebelice so se v predstavi prelevili v ribice in morske
zvezde, malo večje Metuljčice o postale školjke bisernice, Vilinke so prepričljvo odplesale vlogo galebov, skupina Romeo in Julije pa mornarje. Ernestina Lea Kos
in Gaja Košir sta se predstavili v vlogi sester morske
deklice, edini fant med cerkniškimi baletniki Jakob
Nal Gorkič pa je prepričljivo odplesal vlogo princa.
Na predstavi je zaplesalo vseh 130 članov društva iz
16 baletnih skupin. Režiserka predstave je bila baletna
učiteljica Nataša Berce. Kostumi so tudi tokrat nastali v šiviljski delavnici Sare in Alenke Požar, pod slikovito scenografijo pa sta se ponovno podpisala odlična
Anja Brelih in Silvo Čuk. »Bučna aplavza nam dajeta
zagon za nove projekte in verjamemo, da nas bodo pri
tem poleg družin naših članov še naprej podpirali pokrovitelji, Občini Postojna in Cerknica ter JSKD,« je po
uspešni predstavi dejala predsednica društva Mateja
Kocman. 
Avtor: Nevenka Burger
Foto: Valter Leban

Naslednja krvodajalska akcija bo v ponedeljek,
26. junija 2017, od 7. do 14. ure in v torek, 27. junija
2017, od 7. do 13. ure v OŠ Cerknica
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Nekatere članice Klasja smo se 20. maja udeležile 6.
Srečanja predstavnikov žive kulturne dediščine na
Ptuju. Srečanje organizira pokrajinski muzej Ptuj v
sklopu razstave Dobrote Slovenskih kmetij 2017.
Prireditve smo se udeležile predstavnice skupin za peko
poprtnikov iz Cerknice in iz drugih krajev. V stolpu
Miheličeve galerije smo postavile razstavo poprtnikov
in za tem poslušale predavanje nekaj strokovnjakov na
področju kulturne dediščine. Sledila je še predstavitev
skupin. Po končanem uradnem delu in dobrem kosilu
smo si še ogledale razstavo Dobrote Slovenskih kmetij
in se v poznih popoldanskih urah odpeljale proti domu.
Tako smo članice Klasja spet dodale en kamenček v
mozaik ohranjanja naše tradicije in kulturne dediščine
cerkniškega podeželja.
Avtor: Ana Ivančič
Foto: Ana Ivančič

Srečanje prostovoljcev RK

Z našimi prostovoljci smo se 19. maja odpravili na humani pohod na Sv. Ano ali Križno goro. Vsi smo prišli
na vrh, tudi najstarejši prostovoljec, star 80 let. Na poti
nazaj smo si ogledali ostanek gradu Podšteberk ter se
okrepili na kmetiji Pr' t'žagnanih v Lipsenju. Lepo
so nas sprejeli, ogledali smo si stari mlin in žago ter
prisluhnili družinski zgodovini nastanka tega mlina.
Po poti nas je vodil in zgodovinske dogodke predstavil
Franc Ješelnik, za kar smo mu zelo hvaležni. Vsi na
vzoči ugotavljamo, da svoje kraje premalo poznamo in
da bomo to tradicijo nadaljevali v duhu, da naredimo
tudi nekaj zase in za druženje. 
Avtor: Nina Jerič
Foto: arhiv RK

Dogaja se
Cerkniška župnija romala v Lurd

Izpolnila se je moja velika želja, da sem lahko poromala v Lurd. Lani sem bila na izletu po Franciji, kjer
smo mimogrede na kratko obiskali tudi Lurd, vendar
ga nisem niti približno doživela tako kot sedaj.
Težko je opisati z besedami, kako občutiš v sebi vse
tisto doživljanje med veliko množico vernih ljudi vedoč, da je Marija na vsakem koraku z nami, da nas varuje in prosi za nas. Ni važna barva kože, ne značaj, ne
starost ali poklic. Tam smo bili vsi enaki, vsi prijatelji,
vsi srečni in nasmejani, čeprav vem, da vsak nosi v
srcu svoje težave, bolečine in trpljenje vseh vrst. Tam
se z molitvijo olajšaš, odpočiješ in dobiš novo moč za
nadaljevanje življenja.
Zato tisočkrat hvala vsem, ki so pripravili to romanje, ki so na razne načine pripomogli za čudovito vzdušje, za vse skupinske molitve, petje in za vse
prijetno druženje in potovanje. Naj bo Marija vedno
z nami in nikoli ne pozabimo, da nismo sami. Hvala
vam! 
Avtor: Ančka Ulaga
Foto: Jože Žnidaršič

Nagrajen projekt zaščite drevaka

Strokovna komisija za Priznanja Evropske unije za kulFoto: arhiv Hiše izročila
turno dediščino je projektu Hiše izročila V istem čolnu –
mladi čuvarji izročila podelila pomembno nagrado, posebno omembo komisije (za nagrade sta se sicer potegovala
202 projekta iz 39 držav). »Projekt je bil vzpostavljen z namenom varovanja tradicionalnih obrti in nesnovne kulturne dediščine v regiji Cerkniškega jezera. Strokovna komisija še posebno ceni bistvo projekta, ki se osredotoča
na trajnostne vidike prenosa veščin iz stare na mlado generacijo, kakor tudi na njegov celostni ekološki in etnološki pristop. Izobraževalni model prenosa dediščine smo izvedli s pomočjo donacije eea grants,« je poudarila vodja
projekta Ljoba Jenče. Dodala je, da rezultat ne bi bil tako izjemen brez odličnega sodelovanja s partnerji Atle Ove
Martinussnom, direktorjem MUHO iz Bergna, Cvetko Krnel, ravnateljico SGLŠ Postojna, Tonetom Lovkom,
mojstrom za drevak, eksperti in umetniki, Notranjskim parkom, stičiščem nevladnih organizacij Boreo kakor tudi
z mediji. Jenčetova je še posebno zadovoljna, ker so z omenjenim projektom zavarovali znanje izdelave zadnjega
aktivnega starosvetnega čolna porečja Ljubljanice, ki še živi na Cerkniškem jezeru.
Avtor: Sergeja Širca
junij 2017

| Slivniški pogledi | 21

Naša društva

Ljudski pevci
Jezerci
Ljudski pevci Jezerci so se zbrali
z namenom, da ohranjajo ljudsko
izročilo in stare pesmi poskusijo
približati tudi mladim. Prepevajo
zlasti pesmi s Cerkniškega jezera
in iz njegove okolice.

J

ezerci bogatijo deželo ob Cerkniškem jezeru. Na letošnji prireditvi »Pogajnič, ti si tič,
gajžlo imaš, krav pa nič,« so denimo predstavili predpustne in pustne navade in pesmi s Cerkniškega polja.
Nekatere pesmi so tudi že posneli v radijski in
televizijski oddaji ter 25-minutnem filmu, ustvarjenem za nacionalno RTV hišo. Načrtujejo tudi izdajo
zgoščenke.
Društvo Ljudski pevci Jezerci je bilo ustano
vljeno leta 2014. Ustanovni člani Jezercev so bili
Jolanda in Frenk Levar, Toni Lovko, Dani Le
narčič, Gertruda Zigmund, Stanislava Palčič
in Irena Lovko, pozneje pa so se jim pridružili
še Tomaž Korošec, Magda Lipovec in Janez

Jezerci z ubranim petjem popestrijo marsikatero prireditev v
cerkniškem kulturnem domu.

Mramor. Društvo ima štiričlanski podmladek,
med njimi je tudi Samo Levar, ljudski pevec in
godec. Mladi pojejo bodisi s starejšimi čani ali posebej. Ivan Najger pa je podporni član društva.
Podmladek društvu zagotavlja svetlo prihodnost,
v svoje vrste pa bi radi privabili še več mlajših ljubiteljev ljudskega izročila.
Jezerci so si nadeli tako ime, ker so se tako imenovale tudi njihove mame, med njimi mama Fren
ka Levarja. Levarju v ušesih še zdaj zvenijo njen
glas in pesmi, ki si jih je že v otroštvu zapomnil za
vselej.

Ponosni na svoja oblačila

Še posebej so ponosni na svoja oblačila, enaka
tistim, ki so jih ljudje v teh krajih
nosili ob koncu 19. in na začetku
20. stoletja. Pri njihovem oblikovanju na podlagi starih fotografij
jim je pomagala etnologinja dr.
Marija Makarovič, s katero so
se spoznali prek Jožice Mlinar
iz cerkniške območne izpostave
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Plod
Nastop na srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Od kod si dekle 2017.
razmišljanj o nošah, v katerih bi
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Naša društva
 evci nastopali, pa je tudi lani
p
izdana knjiga doktorice Makarovičeve in drugih avtorjev z naslovom Pretekla in današnja govorica Steinbergovih likovnih del.

Pevske vaje ob krušni peči
Jezerci se na vajah zbirajo ob
krušni peči pri Levarjevih, običajno enkrat tedensko, pred nastopi
pa vadijo bolj pogosto. Lani so se
občinstvu predstavili na osemnajstih nastopih od Predgrada
pri Kočevju do Vojskega in ŠemLjudska pevca in godca Samo Levar (levo) in Ivan Najger.
pasa, ljudsko pesem so približali
tudi otrokom iz hrvaškega Buzeta, ki jih bodo sep- Nastope popestrijo domače dobrote
Veseli jih, da jim z domačimi dobrotami vsakič pritembra letos tudi sami obiskali.
Ljudski pevci z jezera sicer zelo radi zapojejo skočijo na pomoč pridne gospodinje, hvaležni pa
invalidom, sodelujejo s festivalom Plavajoči grad, so tudi mladim, ki s svojim nastopi pripomorejo k
katerega gonilna sila je znani lutkar in vsestranski pestrosti programov.
Kot rečeno, Jezerci si radi nadenejo oblačila, ki jih
umetnik Matija Solce, že več let zapored pa poživljajo tudi vaški utrip na Dolenjem Jezeru, kjer je pomagala oblikovati Marija Makarovič, za kar so
pripravljajo prireditve ob materinskem dnevu in ji globoko hvaležni, prav tako pa tudi Mojci Ivan
čič, ki jim te avtentične noše po napotkih omenjene
svetem Miklavžu.
znane slovenske etnologinje šiva.
Snujejo pa že nov projekt, namreč izdelavo oblačil, značilnih za sredino 18.
stoletja, kakršno krasi sveto Notburgo, upodobljeno
v cerkvi na Dolenjem Jezeru. Svojevrstna posebnost
pa je, da naj bi jih izdelali
iz starega lanu, ki so ga v
poročnih balah dobile jezerske matere in babice.
Koncert s Notranjskim obrtniškim
zborom Logatec v cerkvi sv. Petra
na Dolenjem Jezeru.

Avtor: Marko Škrlj
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Kultura in kulturniki

Jože Debevec
15. marca je minilo 150 let, kar se
je v Begunjah rodil Jože Debevec.
Duhovnik, prevajalec, klasični filolog,
pisatelj, literarni teoretik in literarni
zgodovinar je prvi v slovenščino prevedel
celotno Božansko komedijo.

P

revod, ki je v literarni reviji Dom in
svet izhajal med
letoma 1910 in 1924, je
opremil z uvodno študijo. V njej je razložil tudi
svoje prevajalske motive. Omenil je, da imajo
Nemci že dvajset celotnih prevodov Božanske
komedije, in nadaljeval:
»A pesnika naj bi prevajal
pesnik! ›Smo dolgo upali in se bali,‹ a ni se lotil prevoda
noben pesnik; zato ne preostaja – če nočemo še čakati! –
drugega, kakor da vzame nase to ogromno delo kak suhoparen filolog. Bodo vsaj zanamci imeli kaj za nami
popravljati!«
Jože Debevec je bil izjemno izobražen. Do leta 1887 je
obiskoval ljubljansko gimnazijo, naslednje leto se je vpisal na klasično in slovansko filologijo na Dunaju in istega leta stopil tudi v ljubljansko bogoslovje. Za duhovnika je bil posvečen 1890. Službeno pot je začel kot kaplan
v Breznici in v Trnovem v Ljubljani. Študij je nadaljeval
v Gradcu in leta 1900 diplomiral iz klasične filologije in
slavistike. Leta 1898 se je zaposlil kot gimnazijski profesor v Kranju in na klasični gimnaziji v Ljubljani do 1924,
ko se je upokojil.
Debevec je pisal tudi mladinske povesti, igre in literarne razprave. Med njegovimi deli je balada z naslovom
V Cerkniškem jezeru. Povzel jo je po narodni pravljici.
Nekatera svoja dela je podpisal s psevdonimi kot so
Jože z Jezera, Josip Matejev, Josip Ošaben in Misijonski
stric.
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Jože Debevec je redno objavljal v literarni reviji Dom
in svet, nekaj časa jo je tudi urejal. Revija se ga je po
smrti spominjala z veliko spoštljivostjo. Sodobniki so
ga opisali kot vestnega in požrtvovalnega človeka, ki ni
poznal počitka. Prevajal je iz češčine, angleščine in ostalih jezikov ter učence navduševal z zanimivim poučevanjem klasičnih jezikov in slovenščine.
Begunjski župnik Maks Ipavec o njem pravi: »Brez
pretiravanja lahko štejemo bistrega, delovnega in hkrati skromnega umetnika iz Menišije za enega od duhovnih velikanov v zgodovini našega naroda.« Čeprav je
imel naziv monsinjorja, je ostal skromen. Navezan je
bil na domače Begunje, kamor se je vse življenje rad
vračal. Maks Ipavec pravi: »Od Rakeka ali iz Borovnice
je pešačil skozi borove in smrekove gozdove. Ob neki
priliki, ko se je bližal Menišiji, je zapisal: »Z družbo
znancev sem jo mahnil čez Borovniško goro proti Begunjam. Ko smo imeli Pokojišče za seboj in Padež in
smo prišli ven iz gozda, se nam je odprl silno lep razgled proti jugu: spredaj senožeti, dolinica pri dolinici,
kotel pri kotlu, kakor rešeto ali reta, bolj na levo Slivnica, naravnost južno stari Javornik, spodaj Cerkniško
jezero, na desni pa drzni Nanos. Srce mi je zavriskalo
ob tem krasnem razgledu...«
Smrt ga je prehitela še preden je uspel napisati zgodovino domače fare. Tudi v Begunjah so ga vedno cenili. Cerkveni pevski zbor iz Begunj je zapel na njegovem
pogrebu leta 1938 v Ljubljani.
V slovenski javnosti je bil dolgo pozabljen. Leksikon
Slovenske založbe iz leta
1982 je na njegov prevod Danteja kar pozabil.
Nanj pa niso pozabili v
Begunjah, kjer so mu leta
1998 sredi kraja postavili
doprsni kip. Na njem piše:
dr. Jože Debevec 1867–
1938, prevajalec Danteja,
pisatelj in znanstvenik.
Bronasti doprsni portret
je po načrtu arhitekta Ma
rijana Lobode iz Begunj
izdelala akademska kiparka Milena Braniselj, kamniti toskanski steber pa
je delo kamnoseka Evge
na Avsca s Kala pri Pivki.

Avtor: Maruša Mele Pavlin

Kultura in kulturniki

Iz Italije z zlatim Slikarska razstava
priznanjem
Veronike Udovič

K

onec aprila so se člani Komornega zbora Fran
Gerbič udeležili mednarodnega tekmovanja Venezia in musica. V okviru spremljevalnega program so imeli »prijateljske« koncerte s sodelujočimi
zbori na različnih lokacijah v bližini Benetk in v cerkvi
Chiesa della Pieta v Benetkah. Tu je dolgo deloval Antonio Vivaldi, kar je nastopu dalo poseben čar.
Samo tekmovanje ni potekalo v Benetkah, temveč v
bližnjem turističnem mestu Caorle, ki s svojimi pisanimi
fasadami spominja na bližnji Burano. Prvi nastop zbora
je bil nastop pred žirijo, ki je zboru svetovala k izvedbi
posameznih skladb. Tekmovanje je potekalo v stolnici sv. Štefana v Caorleju. Komorni zbor Fran Gerbič je
nastopil v kategoriji sakralne glasbe in si prislužil zlato
priznanje in posebno priznanje za izvedbo skladbe O lux
beata Trinitas, skladatelja Andreja Makorja.
Člani in članice in zborovodja Jože Rajk so z doseženim rezultatom zelo zadovoljni. Z vsakim tekmovanjem
in vsakim priznanjem raste kakovost zbora, pa tudi članstvo. Komorni zbor Fran Gerbič združuje mlajše in starejše pevce, kar zboru daje posebno pestrost in kakovost. V
zborovsko petje so vključili tudi že najmlajše, ki si izkuAvtor: Martin Lavrič
šnje nabirajo pod imenom Franček.

V

razstavnem prostoru Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica je bila maja na ogled slikarska razstava Cerkničanke Veronike Udovič z naslovom V
globine. Že v šestem razredu osnovne šole je imela pod
pokroviteljstvom pokojnega likovnega pedagoga Milana
Vošanka svojo prvo razstavo. Izobraževala se je na različnih likovnih kolonijah po Sloveniji. Leta 2006 je svoja dela
samostojno razstavljala v galeriji Ložanka v Ložu, udeležila pa se tudi 5. Ex-tempora, ki ga je organiziralo Kulturno
društvo Rak Rakek. Sodelovala je na več dobrodelnih akcijah in darovala svoja dela. Z likovno govorico odkriva in
interpretira velike teme in vprašanja človekovega življenja; slike nosijo pomenljive naslove: Zvestoba, Vrednota,
Ljubezen, Rojstvo, Minljivost, Povezanost, Mir, Veselje …
Kot je zapisala: »V vseh slikah je duša …«
Avtor: Marija Hribar

Foto: arhiv KJUC

Foto: arhiv KD Fran Gerbič
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Šport

Nogometaši
zaključujejo ligo

N

ogometaši Cerknice in Rakeka so 20. maja odigrali tekmi 20. kroga primorske članske lige.
Tako eni kot drugi so bili neuspešni – Cerkničani so z 1:3 izgubili proti ekipi Korte Avtoplus, Rakovčani
pa z 0:3 proti Košani.
Za Cerkničane je bil to že četrti zaporedni poraz od
skupno sedmih, kar jih je oddaljilo od mest povsem v
vrhu lestvice, kjer so dolgo časa bili. Je pa res, da so bile
tekme odigrane proti klubom, ki na lestvici Primorske
članske lige zasedajo najvišja mesta – od konca aprila
so se nogometaši Cerknice na primer pomerili z ekipami Korte Avtoplus, Jadran Hrpelje-Kozina in Plama

Jan Piletič bronast
na svetovnem prvenstvu

C

erkniški kegljač Jan Piletič (na fotografiji s kro
glo, v dresu slovenske reprezentance) je na svetovnem prvenstvu v nemškem Dettenheimu osvojil bronasto medaljo. 17. maja je v kategoriji dvojic
do 18 let skupaj s Kamničanom Jakobom Jančarjem
prišel do polfinala, tam pa sta morala priznati premoč
francoskemu paru. Na prvenstvu, ki je potekalo med 12.
in 27. majem, so se pomerili kegljači v starostnih kategorijah U14, U18 in članske ekipe.

Podgrad. Cerkničani so po dvajsetem krogu pristali na
četrtem mestu za omenjenimi ekipami. Slabše gre Rakovčanom, ki so v ligi doslej ob 18 porazih dosegli še
remi proti Košani in zmago proti klubu Okroglica Renče.
Foto: Ljubo Vukelič

ŠPORTNI SEMAFOR
NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga
20 tekem: 11 zmag, 2 remija, 7 porazov - 4. mesto
23. 4. 2017 Rakek : Cerknica 0:1
3. 5. 2017 Cerknica : Plama Podgrad 1:3
13. 5. 2017 Jadran Hrpelje-Kozina : Cerknica 2:1
17. 5. 2017 Cerknica : Okroglica Renče 0:2
20. 5. 2017 Cerknica : Korte Avtoplus 1:3
NK Rakek, Primorska članska liga
20 tekem: 1 zmaga, 1 remi, 18 porazov - 8. mesto
23. 4. 2017 Rakek : Cerknica 0:1
29. 4. 2017 Jadran Hrpelje-Kozina : Rakek 8:0
6. 5. 2017 Rakek : Korte Avtoplus 0:9
14. 5. 2017 Komen : Rakek 3:0
20. 5. 2017 Rakek : Košana 0:3

Foto: Kegljaška zveza Slovenije

NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
Tek na Slivnico, 9,5 km, 1. 5. 2017
Moški:
		 Gašper Bregar 39:30
		 Matjaž Arko 43:20
		 Borut Malavašič 44:14
Ženske:		
		 Mateja Ožanič 53:43
		 Katarina Ožbolt 55:05
		 Amadeja Teraž 55:40
Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
		 550 metrov: Vid Bajec in Zala Lenarčič
		 800 metrov: Tanej Fatur in Eva Kovačič
		 2000 metrov: Drejc Trojer in Ema Bebar
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Avtor: Miha Jernejčič

Šport

Tekači so se že
18. vzpeli na Slivnico

T

radicionalnega prvomajskega Teka na Slivnico se
je udeležilo 190 tekačev in tekačic. Če je lansko
leto tekače na vrhu pričakal sneg, je bilo tokrat
vreme povsem drugačno. V idealnih razmerah se je na
vrh coprniške gore vzpelo 110 tekačev in tekačic, še 80
otrok pa se je preizkusilo v teku po ulicah Grahovega.
Tek je je štel tudi k točkovanju letošnjega Elgo-Nova
Notranjskega tekaškega pokala.
Zmagal je gorski tekač Gašper Bregar, sicer tudi rekorder teka na Slivnico. Letos je za 9,5 kilometrski vzpon
porabil 39 minut in pol, kar je dobro minuto slabše od
njegovega rekordnega dosežka izpred dveh let (38:33),
še vedno pa več kot dovolj za zmago na preizkušnji, saj je
najbližjega zasledovalca prehitel za skoraj štiri minute.
Pri dekletih se je zmage veselila Mateja Ožanič, ki je za
vzpon porabila 53 minut in 43 sekund.

Rok spet okoli
Slovenije

L

etos je potekala jubilejna, deseta kolesarska dirka okrog Slovenije. Začela se je v četrtek, 11.
maja, zadnji tekmovalci pa so do konca prišli v
nedeljo, tri dni pozneje. Na 1.220 kilometrov dolgi
dirki s startom in ciljem v Postojni je znova nastopil
Mitja Rok iz Grahovega. Zmagovalec dirke izpred štirih let je letos tekmo v absolutni konkurenci končal na
sedmem mestu, med kolesarji, mlajšimi od 50 let, pa
na šestem.
Pot ob slovenskih mejah, polno vzponov in spustov,
je prekolesaril v dveh dneh, dveh urah in 49 minutah.
Ko je leta 2013 zmagal na preizkušnji, je bil njegov čas
en dan, 21 ur ter 35 minut in pol. Čeprav Mitja pravi,
da z rezultatskega vidika letošnja dirka ni ravno odlična, pa je vseeno zadovoljen, da mu je z ekipo ponovno
uspelo premagati preizkušnjo – sploh glede na to, da si
je vmes vzel več kot dveletni premor od kolesarjenja.
Na svojega sokrajana so zelo ponosni v domačem
Grahovem, kar so dokazali z bučnim sprejemom, ko je

Foto: Ljubo Vukelič

Foto: Ljubo Vukelič

Mitja prikolesaril skozi kraj. Gasilci PGD Grahovo so
namreč ultramaratonskemu kolesarju pripravili sprejem z glasbo, sirenami in celo ognjemetom, ki je Mitji
dal moči za še zadnjih nekaj kilometrov do Postojne.
Mitja Rok tako ostaja eden najboljših in najuglednejših kolesarjev, ki nastopa na tej dirki, »Grahovo pa je z
zmago na DOSu leta 2013 vpisal na športni zemljevid
zgodovine,« pravijo ponosni domačini.
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Mladi mladim

Palček Bralček

O

d ideje do izdelka je bil cilj, ki so ga otroci skupin Miške in Čebelice vrtčevske enote Rakek
šola dosegli prek projekta Palček Bralček. Vsak
ponedeljek sta dva otroka domov odnesla knjigo, v kateri sta našla idejo in navodila za oblikovanje različnih
izdelkov. S pomočjo staršev so otroci našli potreben material in ga oblikovali v celoto. O nastalem izdelku si je
nato o
 trok izmislil zgodbico. Potek izdelave in zgodbico
je vsak predstavil prijateljem v vrtcu. Zaključek projekta
je potekal v knjižnici na Rakeku, kjer je knjižničarka Ne
vena Savić otrokom pripravila pravljično urico in jim ra
zdelila pohvale. Do 9. junija si lahko razstavo izdelkov in
zgodbice ogledate v knjižnici na Rakeku. Knjižnici Jožeta
Udoviča Cerknica - enota Rakek se iskreno zahvaljujemo
Avtor: Jasna Maček in Tatjana Horjak
za celoletno sodelovanje.

Foto: Ljubo Vukelič

navdih za svoje kreacije. Na Preplesavanja 2017, regijsko plesno revijo Osrednje Slovenije v Litiji in Ljubljani
19. in 21. maja, se je iz naše izpostave uvrstilo devet od
Avtor: Jelena Oleami
skupno 40 točk. 

Izlet za mlade

S

lovenski pregovor pravi, da se dobro z dobrim povrne. Kot dokaz, da ljudske modrosti držijo, nas je
cerkniške prostovoljce presenetilo povabilo Območnega združenja Rdečega križa na izlet za mlade, ki so v
letošnjem šolskem letu aktivno sodelovali pri dejavnostih njihove organizacije. 22. aprila smo se z avtobusom
odpravili v Koper, kjer smo uživali v kino predstavi Lepotica in zver. Po ogledu glasbeno in komično obarvane
vsem poznane zgodbe smo si dan posladkali še z okusno
kepico sladoleda. Najlepše se zahvaljujemo Rdečemu
križu in organizatorici Nini Jerič za prijetno druženje.
Izlet nas je še dodatno spodbudil k aktivnemu sodelovaAvtor: Manca Farkaš
nju pri njihovih akcijah.

Plesni oder 2017

Foto: Nina Jerič

P

lesni oder 2017, območna revija plesnih skupin,
ki delujejo na območju občin Cerknica, Bloke in
Loška dolina, se je v organizaciji vodje izpostave
JSKD Jožice Mlinar predstavil lokalni publiki 14. aprila v KD Cerknica. Bogato otroško in mladinsko ustvarjanje se je razcvetelo v 22 točkah, zato je morala biti revija
dvodelna! Nastopilo je trinajst točk KD Rak Rakek (40
otrok pod mentorstvom Teje Novak, Vesne Turšič,
Tjaše Kebe in Jerneje Žnidaršič) in devet točk KID
Plesonoga (51 otrok in mentorica Jelena Oleami). Revijo je spremljala in ocenjevala strokovna selektorica
Ajda Tomažin, ki je imela z mentoricami konstruktiven
pogovor o njihovem delu, kakšne pedagoške pristope
uporabljajo za ustvarjanje koreografij in od kod črpajo
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Počitniški program

Center za socialno delo Cerknica bo med 26.
junijem in 5. julijem vsak delovnik v dopoldanskem času na različnih lokacijah organiziral Počitniški program 2017. Osnovnošolce od zaključenega prvega razreda do zaključenega osmega razreda vabijo
na 8-dnevni pester in zabaven počitniški program, kjer
bodo kreativno preživljali svoj prosti čas. Ostale informacije in vsebina programa bodo objavljeni na spletni strani
www.csd-cerknica.si.

Mladi mladim

Ustvarjam sanje

Z

a letošnjo predstavo »Ustvarjam sanje«, ki je bila
14. maja v KD Cerknica, nas je navdahnilo tekmovanje mladih ustvarjalcev Opus 1 v organizaciji
JSKD RS s temo »Sanjaj in to uresniči!« Za tekmovanje
mladi plesalci sami ustvarijo solo plese ali duete na dano
temo pod vodstvom mentorja. Na predtekmovanju v
Plesnem forumu Celje je sodelovalo 16 točk iz KID Plesonoga mentorice Jelene Oleami in točka KD RAK Rakek
mentorice Teje Novak. Na državni nivo so se uvrstile
Tinkara Plos (srebrna, kategorija B), Katja Zabukovec
in Nana Kočevar (obe bronasta, kategorija A1).
Temu izhodišču se je pridružilo sveže kreativno sodelovanje s studiom Voice Up in njegovo voditeljico, učiteljico petja Barbaro Tanze. Nastala je dveurna predstava v dveh delih, ki je v 29 točkah prepletla ples in petje.

Sajenje
šolske lipe

U

čenci 3. in 4. skupine podaljšanega
bivanja OŠ No
tranjski odred Cerknica so
5. maja skupaj s predstavniki Čebelarskega društva
Cerknica zasadili lipo ob
šolskem dvorišču. Učence
Foto: Izabela Bastar
so ob tem seznanili s pomenom lipe v slovenskem prostoru, o njenih zdravilnih
lastnostih ter pomembnem delu, ki ga opravljajo čebele.
Lipa bo skozi leta učencem in drugim obiskovalcem zagotavljala senco, iz njenih cvetov pa bodo lahko tudi pripravljali čaj. Novo pridobljeni članico našega šolskega prostora smo tudi pozdravili s čebelarskim pozdravom: »Naj
medi!« in ji tako zaželeli veliko zdravja. Avtor: Izabela Bastar

Na »pižama zabavi« smo gledalcem predstavili razne
aspekte sanjanja. Predstavo je režirala Jelena Oleami,
moderirale so jo plesalke iz skupine Plesoluna (Dominika, Hana, Karla, Lara, Tinkara), video projekcija pa je
Avtor: Jelena Oleami
delo Sama Oleamija.
Foto: Paolo Tanze

Za nagrado smo dobili paket vrtnega orodja, sadiko sadnega drevesa, »tetovaže« vrtne zelenjave in ogled gledališke predstave Pametno strašilo.
Odločili smo se za izdelavo Mavričnega vrtička na
ograji našega igrišča. Idejo za to postavitev so nam dali
otroci, ker so se bali, da bi nam živalice in otroci uničili
rastline. V svoj vrt smo posadili veliko različne zelenjave in začimbe. V povezavi z Dnevom zemlje smo vrtiček sestavili iz plastenk, ki so jih otroci prinesli v vrtec
in pobarvali v mavrične barve. Napolnili so jih z zemljo
ter vanjo posadili sadike in semena rastlin. Iz naravnega
materiala smo oblikovali ograjo in potko. Plastenke smo
privezali na ograjo, otroci so postavili lesene ploščice in
potko potresli s peskom. Iz plastenk je nastal tudi škrat
Zelenko, ki bo čuval naš Mavrični vrtiček. Za vrtiček bo
vsak teden skrbela ena skupina. Ob našem vrtičku se
otroci učijo skrbeti za rastline, seznanijo se z različno
zelenjavo in spoznavajo, da iz majhnega zraste veliko. Iz
pridelane zelenjave si bomo ob zaključku šolskega leta
skuhali »Krpanovo župco«.

Mavrični vrtiček

S

kupine Veverice, Jelenčki in Srnice iz vrtca Martin Krpan Cerknica so bile na natečaju Iz majhnega
zraste veliko izžrebani med 230 prijavljenimi vrtci.
junij 2017
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Ideja za izlet

Izlet s kolesom
Ste kakšno nedeljsko popoldne brez prave
ideje, kam na izlet, ki bo blizu, poceni in
zanimiv za vso družino ali prijatelje?

P

redlagamo vam kolesarsko pot v naravi naše prelepe Notranjske, ki traja približno štiri ure, saj obsega skoraj 20 kilometrov dolgo pot v eno smer, ki
vodi po gozdu in po naselju.
Pot smo začrtali čez Cerkniško jezero, kjer nato za
mostičkom zagrizete v klančino do vasi Otok in nadaljujete pot s precej vzpenjanja proti Lazam pri Gorenjem
Jezeru. Klanec bo najbrž že načel vaše mišice, zato se
lahko za krajši odmor ustavite na lepi razgledni točki ob
jezeru pri vasi Gorenje Jezero.
Sledi spust po asfaltni cesti v smeri proti Loški dolini
do Dan, kjer se priključite na označeno pot po obrobju
Loške doline, preko vasic, ta pot pa vas pripelje do gradu Snežnik. Tam lahko naredite daljši premor z malico,
ogledom grajske okolice in gradu.
Pot nazaj je zelo podobna, le da bo pot do Dan
opravljena po Krpanovi poti. Sledi vzpon po asfaltni cesti do Gorenjega Jezera. Zadnji del poti nadaljujte po eni
od makadamskih poti ob jezeru, odvisno od tega, koliko
energije vam še ostane. Cilj naj bi bil tam, kjer ste začeli
pot, saj si tam lahko dodobra oddahnete od prevoženih
kilometrov in, če ste dovolj pogumni, se lahko že ohladite v Cerkniškem jezeru.
Vse, kar potrebujete, so dobra volja, tehnično brezhibno kolo, nahrbtnik s pijačo in malico ter prijetno vreme.
Dolžina izleta: približno štiri ure.
Zahtevnost: kolesarjenje je srednje zahtevno.
Avtor: Zala Braniselj
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Notranjski regijski park

So lahko okrasne
rastline nevarne?
V zadnjih letih postaja problem invazivnih
tujerodnih vrst splošno prepoznan. Gre za
rastlinske ali živalske vrste, ki jih je človek
prinesel iz njihove domovine.

N

a območjih, kjer se pojavljajo po naravni poti, so
te vrste del normalno delujočih združb, v novi
domovini pa se zaradi delovanja različnih dejavnikov nenadzorovano razširijo in začnejo ogrožati in
izpodrivati domorodne prosto živeče vrste.
Posledice pojavljanja takih vrst v naravnem okolju so
lahko uničujoče. Odstranjevanje invazivk, kot tem vrstam na kratko rečemo, pa je izjemno časovno in stroškovno obremenjujoče delo. Učinkovita rešitev, h kateri
lahko prispeva vsak od nas, je preprečevanje njihovega
gojenja. Čeprav se sliši neverjetno, lahko invazivke kupimo v trgovini ali vrtnariji.
Predstavljamo tri rastline, ki jih ljudje radi sadimo v
vrtove za okras, a od tu lahko pobegnejo v naravo, kjer
povzročajo škodo. Poiskali smo tudi njihove zamenjave,
ki jih najdemo v naravi okoli nas.
Peterolistna vinika (Parthenocissus quinquefolia)
To olesenelo vzpenjalko imamo radi, ker nam prekrije
ograjo vrta ali zid, njeni listi pa se jeseni obarvajo čudovito živo rdeče in poživijo vrt. Vinika se uspešno razmnožuje v naravi, tako z ukoreninjanjem poganjkov kot s semeni, ki jih raznašajo ptice. Z vrtov pobegne na gozdne
robove in ob vodotoke, kjer preraste in zasenči drevesa
in grmove ter jih postopno ugonobi. Opozarjamo tudi na
strupenost jagod vinike za človeka in druge sesalce.

Avtor: Jošt Stergaršek Foto: arhiv Notranjskega parka

Viniko lahko zamenjamo s kovačnikom (Lonicera
caprifolium). Ta vzpenjalka je pogosta po gozdnih robovih in gozdovih po vsej Sloveniji. Na bogati vrtni zemlji
se ob ograji hitro razraste ter nas in sosede spomladi
razveseli s čudovito dehtečimi in precej velikimi cvetovi
zanimive oblike.
Navadna mahonija
(Mahonia aquifolium)
Živorumeno cvetoča
mahonija je sorodnica našega češmina,
ki izvira iz Severne
Amerike. Ker gredo
njene modre jagode
v slast ptičem, jo ti
lahko hitro razširijo
po velikem območju. Najpogosteje se sicer uveljavlja v
živih mejah, a jo vedno večkrat najdemo tudi na gozdnih
obronkih.
Namesto mahonije lahko posadimo grm domorodnega navadnega češmina (Berberis vulgaris). Ta trnat grm
s krasnimi grozdastimi socvetji živo rumenih cvetov, ki
se na svetlih rastiščih razraste v razkošen grm, je pogost
po vsej Sloveniji. Češmin najraje uspeva v gozdovih in
na gozdnih robovih. Tudi njegove ovalne rdeče jagode
privabljajo ptiče.
Bambus
Bambus je na pogled
lepa rastlina, zelo priljubljena za sajenje
za žive meje. Vendar
so različne vrste teh
olesenelih rastlin iz
družine trav potencialno invazivne, saj izredno hitro rastejo in
se razraščajo s podzemnimi poganjki. Vse vrste, ki tvorijo
tako goste sestoje, naše divjerastoče rastline dobesedno
prerastejo in tako zmanjšujejo vrstno pestrost in s tem
stabilnost ekosistemov.
Za oblikovanje žive meje je primernih več vrst iz
slovenske flore. Visoko, gosto živo mejo, v kateri bodo
kmalu gnezdile tudi ptice, lahko z rednim obrezovanjem
ustvarite iz belih gabrov (Carpinus betulus).
junij 2017
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EnSvet Cerknica svetuje
ENERGETSKO SVETOVANJE

Kako odpraviti
vlago?
Matjaž z Rakeka sprašuje: »Pri
starejši hiši nameravamo izolirati ovoj
stavbe. Ali bomo s tem odpravili vlago
oz. plesen ki se pojavlja na zidovih?«

P

ri starejših hišah je vlaga običajno stalna spremljevalka, posledično pa tudi plesen. Vlaga nastaja v prostoru zaradi aktivnosti (gibanje, kuhanje...), zaradi
premalo prezračevanja oziroma ogrevanja (toplejši zrak
lahko absorbira več vodne pare), zaradi namakanja zunanjih zidov od zunaj (padavine, slab zaključni sloj fasade) in
zaradi dviga kapilarne vlage iz zemlje – posledica neizvedene ali slabo izvedene hidroizolacije (običajno eden poglavitnih vzrokov pri starih hišah). Kaj je vzrok nastanka
plesni v vašem primeru, iz vprašanja ni mogoče razbrati.

tako vzdržujemo topel in suh zid ter prispevamo k
ugodnejšem počutju v prostoru.
• Injektiranje zidu v ravnini terena ali tlaka s silikonskimi emulzijami: v zidove je treba po celotnem prerezu
navrtati luknje in vanje vbrizgati silikonsko emulzijo.
Ta v steni nabrekne in preprečuje kapilarni vlagi dvigovanje po zidu.
• Vlago lahko izsušimo z sušilnimi ometi (opleski): z
zidov odstranimo omet in jih omečemo s sanacijskim
sušilnim ometom, ki vlage ne zadržuje v zidu, ampak
jo oddaja v prostor.
• Na voljo so izolacijski material na osnovi kalcijevih
silikatov (klimatske plošče), ki vežejo vlago, in tako
v prostoru uravnavajo zračno vlago, kar ščiti pred nastajanjem plesni.
• Okrog hiše izvedemo drenažo in tako padavinske
vode odpeljemo proč od stavbe (če je to mogoče).
Hkrati lahko izvedemo še vertikalno hidroizolacijo.
To je le nekaj osnovnih napotkov. Za uspešno sanacijo
vam predlagam posvet z strokovnjakom, ki se s tem profesionalno ukvarja (in ima ustrezne reference), saj odprava težav z vlago največkrat (predvsem pri kapilarnem
dvigu vlage) ni prav enostavna.

Opozarjam na dve temeljni stvari:
• če že imate plesen, jo morate vsekakor uničiti, preden
izolirate steno, in premazati zid z sredstvi za preprečevanje plesni,
• ko gre za dvig kapilarne vlage iz zemlje, kjer ni položena (ali je slabo položena) hidroizolacija, so postopki odprave vzroka (zid prerežemo v vertikalni ravnini in položimo hidroizolacijo) zelo zahtevni in jih izvajamo bolj
izjemoma; vsi ostali postopki, ki so na voljo, pa so bolj
ali manj uspešna omilitev posledic kapilarne vlage.
Najpogostejši načini za odpravo težav z vlago so:
• Če je plesen posledica nezadostnega prezračevanja
prostora: intenzivnejše prezračevanje z odpiranjem
oken (kratkotrajno, a učinkovito) ali uporaba posebno
učinkovitega prisilnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). Dodatno: uporaba ventilacije v napi ob kuhanju, kjer se ustvarja več
pare in intenzivnejše ogrevanje prostora.
• Izolacija ovoja stavbe: načeloma nameščamo izolacijo na zunanji strani; le ko je to neizbežno potrebno, tudi na notranji strani. Če izoliramo zidove zunaj, se ogrevalna toplota namreč akumulira v zidu,
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Avtor: Lucijan Batista, svetovalna pisarna EnSvet Cerknica

Obveščamo

Kolesarji, pozor!
Dejstvo je, da so kolesarji manj varni v
cestnem prometu kot drugi udeleženci
v cestnem prometu. Predvsem so slabše
vidni, njihova vidnost pa je obratno
sorazmerna s hitrostjo vožnje:
hitrejši so, slabše so opazni.

Z

ato, kolesarji, vozite previdno in skrbite za lastno
varnost, pri čemer upoštevajte naslednja pravila
in nasvete:

• Ne vozite pod vplivom alkohola!
• Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se
dogaja za vami, ter pravočasno in odločno nakažite
svoj namen.
• Upoštevajte pravila prednosti, ki veljajo za kolesarje
v križiščih,
• Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite ob desnem robu
vozišča v smeri vožnje, in sicer čim bližje robu (ne več
kot en meter od roba) vozišča.
• Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti morate imeti na
sprednjem delu kolesa prižgano belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji strani kolesa pa rdečo pozicijsko
luč.
• Promet skrbno opazujte, predvidevajte ravnanje drugih udeležencev.
• Še posebej pozorni bodite na vozila, ki vas dohitevajo
in prehitevajo.
• V križiščih bodite še posebej previdni, z roko odločno
nakažite smer in se prepričajte, ali so vas opazili. Če
je situacija nejasna, raje sestopite s kolesa in pojdite
čez križišče peš.
• Da vas bodo drugi udeleženci v cestnem prometu,
pešci in vozniki, hitreje opazili, uporabljajte zvonec.
• Če je treba, za svojo varnost raje ustavite in pustite
vozilo/a mimo.
• Čelada: Voznik in potnik na kolesu morata imeti do
dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno
pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Čelado pa priporočamo tudi odraslim kolesarjem.

Da se bodo s kolesom varno vozili tudi otroci, veljajo
zanje še posebna pravila:
• Kolo sme samostojno v prometu na cesti voziti otrok,
star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
• Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v
spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju
prometnih razmer spremlja največ dva otroka.
• Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi
v območju umirjenega prometa.
Prav tako so bolj kot drugi udeleženci v cestnem prometu ranljivi starejši kolesarji. Statistični podatki nam
reč kažejo, da so v prometnih nesrečah najpogosteje
udeleženi starejši kolesarji, zlasti starejši od 65 let, saj
so pogosto premalo pozorni na vozila, ki jih prehitevajo,
slabše slišijo, vidijo in počasneje ustrezno reagirajo. Starostne spremembe vključujejo tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih poškodbah. To seveda nikakor
ne pomeni, da starejši ljudje ne smejo kolesariti.
Vendar pa svetujemo:
• Naj bodo odgovorni in naj upoštevajo svoje sposobno
sti ter sedejo na kolo le takrat, ko so prepričani, da so
resnično sposobni varne udeležbe v cestnem prometu.
• Naj se izogibajo vožnji ponoči, ker se njihov vid počasneje prilagaja temi. Posamezne vožnje naj bodo
krajše. Izogibajo naj se tudi voženj po cestah, kjer se
razvijajo večje hitrosti.
Če bomo torej kot kolesarji ravnali
tako, da bomo najprej sami poskrbeli
za lastno varnost in se ne bomo sami
spravljali v nevarne in/ali kritične
situacije, potem bomo uživali v koristnem, prijetnem in zelo zdravem
načinu gibanja, kar kolesarjenje vsekakor je.

Avtor: Zdravko Kovač, komandir Policijske postaje Cerknica
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Promet po meri ljudi

Skupno do
prijetnejšega prometa
Aktivnosti priprave dokumenta Celostne
prometne strategije Občine Cerknica se
počasi zaključujejo.

O

b zaključku potekajo naslednje aktivnosti:
obravnava akcijskega načrta na javni delavnici,
sprejem pripravljenih ukrepov strategije na junijski seji občinskega sveta Občine Cerknica ter izvedba
promocijskega dogodka v sklopu občinskega praznika.
Vendar čas pogledovanja po prehojeni poti še ni prišel.
S sprejetjem celostne prometne strategije naše občine
se pravo popotovanje šele začenja. Čutimo, da smo z
zbranimi ukrepi izboljšanja prometa v občini usmerjeni
v pravo smer, in prepričani smo, da bomo nekje na njej z
vami ujeli skupen korak.

 ostajališča, postavili kolesarnice, uredili krožišče pred
p
OŠ Cerknica in zgradili pločnik ob regionalni cesti med
Slivicami in Uncem. Glede na pobude občanov v naslednjih letih nadaljujemo s pripravo študij možnosti razvoja kolesarske infrastrukture v občini in uvedbe občinske
linije javnega potniškega prometa. Ta bo z javnim prevozom povezovala oddaljena naselja v občini, občinsko
središče in pomembnejše turistične destinacije v občini.
V pripravi je prva faza ureditve pločnika s pripadajočo
infrastrukturo na relaciji Dolenja vas-Podskrajnik (800
metrov), pripravljamo pa tudi predloge lokacij za širitev
omrežja kolesarskih stojal v občini.

Foto: Ljubo Vukelič

Izbrani so kazalci naše poti

V aprilu je delovna skupina prometne strategije izvedla
predzadnji delovni sestanek in javno delavnico, na kateri je bil predstavljen osnutek ukrepov s kazalci učinkov. Tako kot kolesar potrebuje natančen zemljevid,
tudi izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti potrebuje
kazalce, ki bodo merili učinkovitost izvedenih ukrepov.
Občina bo v obliki delovne skupine redno pregledovala
izvedbo zadanih ukrepov in nato z anketami ter štetjem
prometa spremljala potovalne navade občanov. Občanom bodo na različne načine podane informacije o gradnji nove infrastrukture, odpravi nevarnih prometnih
točk, novih kolesarskih stojalih ter umirjanju tranzitnega tovornega pometa skozi našo občino.

Naslednji koraki

Po sprejemu strategije na občinskem svetu pričenjamo
z aktivnostmi pridobivanja sredstev za sofinanciranje
zastavljenih ukrepov. Z namenskimi občinskimi sredstvi ter ostalimi viri financiranja (evropska in državna sredstva) že v letu 2017 pričenjamo z nekaterimi
prvimi ukrepi. Med drugimi bomo uredili avtobusna
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Vabljeni z nami na pot

Vztrajno se bliža praznovanje občinskega praznika (sobota, 17. junij) in veseli smo, da vas lahko povabimo na
pester spremljevalni program, povezan s promocijo trajnostne mobilnosti, prometne varnosti In zdravega načina življenja. Naše osrednje prizorišče bo ploščad pred
Kulturnim domom Cerknica, kjer ob 10.00 pričenjamo
s spretnostnim poligonom za poganjalce in mlade kolesarje. Medtem ko se bo mladina preizkusila v spretnostni vožnji, vam bo na voljo testiranje električnih koles.
Če pridete s svojim kolesom, ga lahko v brezplačen pregled zaupate spretnim rokam servisne ekipe kolesarske
trgovine Martin Krpan Podskrajnik. Na prizorišču bo na
voljo nekaj koles RENTtheGREEN trgovine Avtostil.
Z nami bodo tudi predstavniki Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, ki bodo z napotki in nasveti poskrbeli za pridobivanje novih znanj o prometni
varnosti. Vse, ki radi hodite, Telesno kulturno društvo
Sovica ob 11.00 vabi na demonstracijo tekaških vaj in
krožno rekreacijsko nordijsko hojo po območju Cerknice. Vljudno vabljeni z nami na trajnostno pot.
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Duh nekega drugega časa

Grahovo 1975 –
valeta
V Grahovem so pred 42 leti, daljnega
leta 1975, ob zaključku osemletke
fotografu Jožetu Žnidaršiču – Bajčku
v slavnostnih oblekah pozirali učenci in
učenke skupaj z učitelji, ki so bili na ta
dan prisotni.

D

a je bilo slovo od osnovne šole slovesno,
pričajo beli nageljčki na njihovih oblekah.
Fotografija je nastala pred Osnovno šolo
11. maj Grahovo. Učenci so v šolo prihajali iz Martinjaka, Žerovnice, z Bloške police, iz Lipsenja in
Grahovega.
Spredaj od leve proti desni sedijo: Francka Se
ljak – poučevala 4. razred, Zdenka Rovan (poročena Tekavec) – poučevala 2. razred, Joža Turk
(poročena Mele) – učiteljica matematike, Slavica
Urbas, Magda Mele – učiteljica slovenščine in
njihova razredničarka, Rado Hlebec – ravnatelj,
Ivanka Kranjc – poučevala 1. razred, Milena Kva
ternik – učiteljica zgodovine, Ivanka Štrukelj –
poučevala 3. razred.

V srednji vrsti stojijo dekleta: Nevenka Košmrlj,
Stanka Rok, Dragica Močnik, Elči Novak, Mar
ta Gornik, Danica Kovač, Martina Telič, Jožica
Zgonc, Marija Rožanc, Tatjana Rok, Andreja
Premrov in Silva Jurjevčič.
V zadnji vrsti stojijo fantje: Janez Debevec,
Emil Ule, Rajko Intihar, Stanko Lunka, Leon
Bell, Stanko Turk, Toni Klučar, Franci Rok in
Janez Jenc.
Kmalu po objavi na spletni strani Stare slike je
pod objavo nekdo anonimno pripisal: »Napaka pri
osebi Stanko Lunka! Pravilno je Stanko Škrlj,
po domače Lukov iz Žerovnice. Slaščičar in eden
prvih picopekov na naših koncih. V hotelu Kras v
Postojni je delal najboljše pice proti koncu 80-tih.
Stanko je tudi edini do sedaj, ki ga ni več med nami
iz našega razreda.« Oceni Stankovih pic se pridružujem. (pripis urednice)
Verjetno isti anonimnež je dopisal še tole: »Pa
še nekaj sem opazil: da je slika narobe obrnjena.
Sem našel moje tri različne slike z istega dogodka,
pa so vse narobe obrnjene. Da ne bo koga motilo
ozadje, kajti stavba šole mora biti na desni, Levarjeva (Rožanča) hiša in njihova štala v ozadju pa na
levi strani slike. Napako je naredil zagotovo že avtor
posnetka pri izdelavi slike oziroma razvijanju filma.
Kaj vse človek opazi šele čez 40 let on nastanka posnetka.« (pripis urednice)

Notranjske artikulacije
Videti je; dozdeva se; predpostavljam, da; rekel bi –
vse to besedičenje lahko lično zapakiramo v eno samo
notranjsko besedo: ranku.
»Kaj se dogaja s sosedom? Že pol ure čemi v avtu
pred garažo.«
»Je ranku malo preveč spil, zdaj ga pa logistika
daje. Bo še razmislil.«
ranku = kakor da
Fotografija je iz zbirke Ivane Kranjc | Foto: Jože Žnidaršič
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Avtor: Artikula

Avtor: Miloš Toni

Foto: Zoran Vidrih
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Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih
poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Slivniški
pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Nagradna križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniskipogledi.si, naziv zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve
bomo v uredništvu sprejemali do 26. junija.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Občina Cerknica.
1. nagrada: knjiga Fran Gerbič, ob 100-letnici smrti,
2. nagrada: zastava občine Cerknica,
3. nagrada: USB ključ.
Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki
Slivniških pogledov, ki izide v začetku julija 2017.

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

SRB. IME
ALEKSANDAR

Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): REMEKDELO, OSEMURNIK, BAL, LHASA, ANDIFIT, EP, ZEI, KOSESKI,
POŠTARKA, TANK, ASFALT, IL, JEAN, BA, BE, PREVRELKA, SKALPEL, ARE, ERD, TACA, REP, ACETON, OBRAZ IN,
MA, TELO, TOLAR, JE, SARITA, EKSPLOZIV, CIMA, GANA.

Razgibajmo možgane

V uredništvo je tokrat prispelo 122 pravilnih rešitev
prejšnje križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki
prejmejo nagrade pokrovitelja, Svarog – savne in kozmetične
storitve:
1. nagrada (protibolečinska masaža hrbta): Melita Jakopin, Grahovo 71. 1384 Grahovo,
2. nagrada (klasična manikura): Slavka Petrič, Begunje 32,
1382 Begunje pri Cerknici,
3. nagrada (gelish lakiranje nohtov na nogah): Palmira
Korenčan, Topol pri Begunjah 12, 1382 Begunje pri Cerknici.
Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo v salonu Andifit
(po predhodnem dogovoru na 031 549 385).
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Lepo vabljeni ...
junij – razstave
Razstavljajo otroci iz skupine Medvedki iz
Vrtca Martin Krpan Cerknica
Mentorici Judita Prudič in Helena Gorjup.
Do 8. junija, Knjižnica Cerknica. Organizira: KJUC

nedelja, 4. junij
21. Tek ob Cerkniškem jezeru EBM PAPST
ob 9:00 »Jezerski hram« na Cerkniškem jezeru,
vstop prost Organizira: Športna zveza Cerknica

ponedeljek, 5. junij
Gremo na počitnice!
Razstava likovnih del 12. slikarskega
Ex–tempora Rak Rakek: Lepote Notranjske ob 17:00 Pravljična urica z ustvarjalno
Do 16. junija, Knjižnica Rakek. Organizirata: delavnico za otroke od 4. leta dalje. KJUC,
enota Rakek, prijave na: 01 705 14 81 (Rakek)
KJUC in KD Rak Rakek
ali 01 709 10 78 (Cerknica) Organizira: KJUC
Razstava izdelkov iz keramike, nastalih na
Ljoba Jenče: Kako ohranjati edinstvenost
delavnicah likovne sekcije KD Rak Rakek
notranjskega kulturnega izročila ali kako
Pod mentorstvom Vasje Stojanovskega.
Do 16. junija, Knjižnica Rakek. Organizira: KJUC je Marija potovala z Ogrskega do morja
ob 19:00 Predavanje z aktivno udeležbo v
Knjižnici Cerknica Organizira: KJUC
Janez Tarman: Šakali v Sloveniji,
fotografska razstava
Do 24. junija, Knjižnica Cerknica. Organizirata: Ta mesec beremo O. Wilde: Slika Doriana Graya
Srečanje bralne skupine Knjiga ne grize
KJUC in Notranjski regijski park
ob 19:00 Knjižnici Cerknica Organizira: KJUC
petek, 2. junij
Koncert absolventov Glasbene šole Frana Predavanje o prebavnih težavah
Mitja Fajdiga: Manko prebavnih sokov
Gerbiča Cerknica
ob 19:00 Kulturni dom Cerknica, vstop prost ob 19:00 na Čabranski 9 (Logetijeva hiša).
Info.: druzinski.center.cerknica@gmail.com,
Organizira: Glasbena šola Cerknica
031 727 528 Organizira: Točka moči Večgeneracijski družinski center Cerknica
sobota, 3. junij
10. Kunaverjev pohod
torek, 6. junij
ob 9:00 Trg padlih borcev, Rakek – železniška
Slikarska, kiparska in foto delavnica za
postaja, več informacij na www.tdrakek.si.
otroke od 10.–14. leta pod vodstvom članov
Organizira: TD Rakek
Pa-leta. ob 16:00 na vrtu Galerije Krpan
Letna razstava klekljarske sekcije KD Rak Organizira: KUD Pa-leta.

Rakek
od 9:00 do 18:00 V prostorih KD Rak Rakek;
na ogled še 4. junija od 9:00 do 18:00
Organizira: KD Rak Rakek

Maistrov večer z Deso Muck
Sodelujoči: OŠ Cerknica in OŠ Rakek
ob 19:00 KD Cerknica, vstop prost
Organizirata: Notranjsko domoljubno
društvo general Maister in Občina Cerknica

16. tekmovalno srečanje pionirjev in
pionirk za prehodni pokal Rudolfa Maistra
sreda, 7. junij
ob 9:00 Pred gasilskim domom na Uncu.
Sinjemodra pravljična urica z ustvarjalno
Organizira: PGD Unec
delavnico ob 17:00 Knjižnici Cerknica, za
otroke od 4. leta dalje; prijava na tel.: 01 709
Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Rakek
10 78 Organizira: KJUC
Praznovanja 110-letnice čebelarstva na Rakeku:
predstavitev dejavnosti in čebeljih pridelkov
Gremo na počitnice!
od 9:00 do 14:00 Trg padlih borcev na Rakeku ob 18:00 Pravljična urica z ustvarjalno
Organizira: Čebelarsko društvo Rakek
delavnico za otroke od 4. leta dalje, knjižnica
12 ur košarke
ob 9:00 Igrišče pred OŠ Notranjski Odred
Cerknica. Organizira: Košarkarski klub Cerknica
Plastožerji – ustvarjalna delavnica
recikliranja za otroke
od 10:00 do 12:00 Ploščad pred kulturnim
domom Cerknica, vstop prost, predhodna
najava na kulturnidom@notranjski-park.si
Organizira: KD Cerknica
Slavnostni koncert ob 25-letnici
Komornega zbora Fran Gerbič
ob 19:00 Cerkev sv. Volbenka, Zelše; vstop
prost/prostovoljni prispevek Organizira:
KD Fran Gerbič
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Rakek, prijave na tel.: 01 705 14 81 (Rakek)
ali 01 709 10 78 (Cerknica) Organizira: KJUC

četrtek, 8. junij
Sinjemodra pravljična urica z ustvarjalno
delavnico
ob 17:00 Knjižnici Cerknica. Za otroke od
4. leta dalje, prijava na tel.: 01 709 10 78
Organizira: KJUC
Letni koncert zborov OŠ Rakek
ob 18:00 KD Cerknica, vstop prost
Organizira: OŠ Rakek
petek, 9. junij
Marinka Cempre Turk: Gasilstvo
v filateliji – razstava znamk
V razstavni vitrini cerkniške knjižnice;
do 7. julija Organizira: KJUC

Big Band Cerknica – koncert
ob 20:00 KD Cerknica, vstopnina: 8 €
Organizirata: Big Band Cerknica in KD Cerknica
sobota, 10. junij
V poletje s twirlingom
ob 17:00 Športna dvorana Cerknica, vstop prost
Organizira: Mažoretni twirling in plesni klub
Mace Cerknica
Gasilska parada po ulicah Cerknice
in veselica z ansamblom Jureta Zajca
ob 130-letnici PGD Cerknica
ob 18:00 Šotor za gasilskim domom Cerknica
Organizira: PGD Cerknica
nedelja, 11. junij
Pohod k Vinjemu vrhu
ob 7:00 Na parkirišču pri cerkvi v Begunjah;
4 do 5 urni pohod, primerna obutev in
oblačila, info. na 031 685 607 Organizira:
Planinsko društvo Cerknica
Kolesarski izlet Križna jama - soteska Kadice
Ob 8.00 na Bloški Polici, www.krizna-jama.si,
prijave: 041 940 321 ali krizna_jama@yahoo.
com. Zahtevnost: lahka do srednje težka.
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame
Dan odprtih vrat in predstavitev Ribiške
družine Cerknica
ob 15:00 Ribiški dom Cerknica, vstop prost
Organizira: Ribiška družina Cerknica
Letni koncert Vokalne skupine Cluster
z gosti, Vokalno skupino Potoški fantje
ob 18:00 Cerkev sv. Volbenka, Zelše,
prostovoljni prispevki Organizirata: Vokalna
skupina Cluster in KD Rak Rakek
ponedeljek, 12. junij
Predavanje Leonida in Albert Mrgole:
Izštekani najstniki in starši, ki štekajo
ob 18:00 OŠ Cerknica, vstop prost
Organizira: Točka moči ‒ Večgeneracijski
družinski center Cerknica
Ditka & Feri Lainšček: Ne bodi kot drugi
Darilo Občine Cerknica občankam in
občanom ob občinskem prazniku, vstopnina:
5 €; ob 20:00 KD Cerknica Organizirata:
Občina Cerknica in KD Cerknica
torek, 13. junij
Slikarska delavnica za odrasle, pod vodstvom
akademskega slikarja Veljka Tomana. ob 17:00,
VDC Cerknica Organizira: KUD Pa-leta.
sreda, 14. junij
Beremo: Alojz Ihan: Čas nesmrtnosti
Srečanje bralne skupine Bralni klub ob 19:00
Knjižnica Cerknica Organizira: KJUC
Nastop najmlajših učencev Programa
predšolske glasbene vzgoje in Glasbene
pripravnice
ob 19:00 KD Cerknica, vstop prost
Organizira: Glasbena šola Cerknica

Lepo vabljeni ...
četrtek, 15. junij
Slikarska razstava Vida Sarka
ob 18:00 Galerija Krpan, vstop prost Organizira:
Društvo notranjskih kulturnikov Krpan

sobota, 17. junij
Dan odprtih vrat Križne jame za občane
občine Cerknica
ob 15:30 in 17:30 Vhod pred Križno
jamo, ogled je za občane občine Cerknica
Avgust Belle, Anton Jeršan, Lovro Sebenikar: brezplačen, predhodna najava obiska na
trije premalo poznani krajani Rakeka in Unca krizna_jama@yahoo.com ali tel.: 041 632 153
Predstavila jih bosta Franc Perko in Bogdan Urbar Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame
ob 19:00 Knjižnica Rakek Organizira: KJUC
MEGA IGRALNICA in MINI USTVARJALNICA
petek, 16. junij
Za otroke in njihove starše od 17:00 do
Dan odprtih vrat VDC Postojna – enota
19:00 Mladinski oddelek – vhod zadaj
Cerknica
Organizira: KJUC
od 9:00 do 14:00 VDC ‒ enota Cerknica, za
večje skupine najava na tel.: 01 709 60 61,
nedelja, 18. junij
vstop prost Organizira: VDC Postojna –
KAOS 2017
enota Cerknica
Prikazna vaja ob 130 letnici PGD Rakek
ob 14:00, pod Pošto na Rakeku, več info.: FB
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine
Organizira: PGD Rakek
Cerknica ob občinskem prazniku s podelitvijo
priznanj in umetniškim programom
Kulturna prireditev » Na lepi Menišiji«
ob 18:00 KD Cerknica, vstop prost
ob 17:00 Prireditveni prostor za gasilskim
Organizirata: Občina Cerknica in KD Cerknica domom v Begunjah, v primeru slabega vremena
v dvorani Družabnega središča Menišije v
sobota, 17. junij
Begunjah, vstop prost Organizira: TD Menišija
Osrednja prireditev ob prazniku
Občine Cerknica
Redni letni koncert okteta Kres
10:00–13:00 Promocija trajnostne mobilnosti, ob 19:30 Cerkev sv. Volbenka, Zelše Organizira:
prometne varnosti in zdravega načina življenja Društvo pevski zbor Tabor Cerknica
v občini Cerknica • Ploščad pred Kulturnim
domom Cerknica in električna polnilnica
ponedeljek, 19. junij
za občinsko stavbo Organizirata: Občina
Zlata petica
Cerknica in Prometni institut Ljubljana d. o. o. Sprejem uspešnih učencev osnovnih šol pri
Partnerji: Avtostil d. o. o., Kolesarska
županu Občine Cerknica ob 18:00 KD Cerknica,
trgovina Martin Krpan Podskrajnik, Telesno vstop prost Organizira: Občina Cerknica
kulturno društvo Sovica, SPV Cerknica • V
sklopu dogodka Celostne prometne strategije Razstava klekljanih čipk klekljarske
bo na voljo spretnostni poligon za poganjače sekcije KD Rak Rakek
in mlade kolesarje, promocija izposoje koles do 28. julija, Knjižnica Rakek
RENTtheGREEN, testiranje električnih koles Organizira: KD Rak Rakek
in brezplačen pregled vaših koles. Ob 11:00
vabljeni na prikaz tekaških vaj in nordijske hoje. torek, 20. junij
16:00–17:00 Plesni kotiček Parkirišče pred Izbira klimatskih naprav
Debelim barom: nastop plesnih društev, ki delujejo Brezplačno predavanje iz serije posvetov o
učinkoviti rabi energije. Prijave: info@vitra.
v občini Cerknica Sodelujoči: KID Plesonoga,
Sekcija za balet in sodobni ples KD Rak Rakek, si ali 041 830 867. ob 18. uri predavalnica
salona SMG Organizirata: Vitra in SMG
Twirling in plesni klub Mace Cerknica
17:00–18:00 Komorni vrtiček Vrt Galerije
Krpan • Nastop učencev Glasbene šole Frana sreda, 21. junij
Karel Rustja: O železnici v naših krajih,
Gerbiča Cerknica
predavanje
18:00–19:00 Zborovska ploščad Ploščad
ob 19:00 Knjižnica Cerknica
pred Kulturnim domom Cerknica •Nastop
Organizirata: KJUC in Stare slike
otroških in mladinskih pevskih zborov OŠ
Notranjski odred Cerknica ter OŠ Jožeta
V poletje z Evoro
Krajca Rakek, MEPZ Cluster, MEPZ Rak
ob 19:00 KD Cerknica, vstop prost
Rakek ter pevski zbor Tabor Cerknica
Organizira: Plesni klub Evora
19:00–2:00 Tabor veselja Pod lipo na Taboru
v Cerknici • 19:00 nastop skupine Reciklisti,
petek, 23. junij
županov pozdravni nagovor in povabilo na
Slikanje
z lopatko, 3-dnevna delavnica
županov golaž • 20:00 zabavni program igralcev
KD Rak Rakek • 20:30 nastop folklorne skupine od 9:00 do 16:00 V okolici Cerkniškega jezera
Prijava: 051 668 628, delavnica bo potekala
KD Rak Rakek • od 21:00 dalje bo za dobro
vzdušje skrbel Ansambel Akordi Organizirajo: tudi 24. 6. in 25. 6. Organizira: KD Rak Rakek
Občina Cerknica in KD Cerknica v sodelovanju z
Vidkova srajčica – lutkovna predstava
lokalnimi organizacijami
V izvedbi Lutkovnega gledališča FRU–FRU,
za otroke od 2. leta dalje ob 17:00 Knjižnica
Cerknica, vstop prost Organizira: KJUC

Otvoritev festivala Heksnfest
ob 18:00 Kavarna na Tržn'c, vstop prost
Organizira: Notranjski študentski klub
Juhu, počitnice so tu!
Zabava s koncertom Djembabe
ob 19:30 na vrtu galerije Krpan Organizira:
Večgeneracijski družinski center Cerknica in
Društvo notranjskih kulturnikov Krpan
Afro žur z Djembabami
Krpanov pozdrav poletju ob 20:00 Vrt
Galerije Krpan, vstop prost Organizirata:
Društvo notranjskih kulturnikov Krpan in
Večgeneracijski družinski center Cerknica
Monokomedija Zapornik št. 3.2.3.
Igra: Domen Valič ob 20:00 KD Cerknica,
vstopnina: 10–12 € Organizira: KD Cerknica
sobota, 24. junij
Prevzem gasilskega vozila in družabno
srečanje s skupino Malibu
ob 18:00 Gasilski dom Grahovo Organizira:
PGD Grahovo
Sprehod po starem trškem jedru Cerknice
ob 19:00 Zbirno mesto Pod lipo na Taboru
v Cerknici; info.: 031 685 607 Organizira:
Zavod Rihtarjeva domačija
18. poletni večer – slavnostna prireditev
ob dnevu državnosti Koncert Godbe
Cerknica z gostoma Big bandom Cerknica
in ansamblom Jelen
ob 20:30 Pod lipo na Taboru v Cerknici,
vstop prost Organizirata: Občina Cerknica in
KD Godba Cerknica
Kresovanje po stari ljudski šegi
ob 21:00 Na cerkvenem griču v Selščku,
vstop prost Organizirajo: TD Menišija in
vaščani Selščka
nedelja, 25. junij
Vadba joge – 21. junij, svetovni dan joge
ob 18:00 Na Cerkniškem jezeru – Rešeto,
vstop prost. S seboj imejte podlogo in
tanko odejo. Organizira: Društvo Joga v
vsakdanjem življenju Popetre
sobota, 1. julij
7. Ivanjska zankarjada
Tradicionalno gasilsko tekmovanje, gasilska
veselica z ansamblom Erazem in bogatim
srečelovom. Info.: www.pgd-ivanjeselo.si.
ob 17. uri Ivanje selo Organizira: PGD Ivanje
selo
sobota, 8. julij
Razvitje prapora ČD Rakek
Prireditev v okviru praznovanja 110-letnice
čebelarstva na Rakeku. Info.: 031 639 810.
ob 10. uri pri OŠ Jožeta Krajca Rakek
Organizira: ČD Rakek
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Najlepše podobe Ščukanujanja

D

ruštvo tabornikov Rod jezerska ščuka je 20. maja na Cerkniškem jezeru
pripravilo tradicionalno Ščukanujanje, ki se ga je kljub slabemu vremenu
udeležilo osem ekip. »Vreme je bilo res slabo, zato so številne rekreativne
ekipe udeležbo odpovedale, vendar pa je
bilo ravno zaradi dežja
letošnje tekmovanje še
toliko bolj zanimivo,« je
povedal Peter Dragolič.
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