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Mednarodno 
izobraževanje lokalnih 
organizatorjev – MILO
V okviru programa Erasmus+ smo v okviru VITRE izvedli 
mednarodno izmenjavo osmih odraslih, ki so pod našim 
koordinatorstvom izvajalci aktivnosti v projektu Teden 
vseživljenjskega učenja (TVU). 

Izvajalce smatramo za pomemben, če ne celo ključen ele-
ment izvajanja TVU. Skupino so sestavljali: Janja Urbiha 
(Društvo ljubiteljev gradu Snežnik), Maja Škrbec (Osnov-
na šola Notranjski odred Cerknica), Vesna Telič Kovač 
(Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), Sonja Kotnik (Kme-
tija T'dolenj), Polona Kovačič (Park Škocjanske jame), 
Judith Unetič (Turistično društvo Menišija), Bernard 
Mlakar (Ekološka kmetija Bajer) in Miha Mlakar (Mlakar 
Markovec, d. o. o.).

Decembra 2017 je potekala jezikovna in kulturna pripra-
va, od 9. do 15. januarja 2018 pa se je odvijal 40-urni struk-
turni tečaj na Škotskem.

Udeleženci so spoznali drugačne metode in orodja izva-
jalcev, ki delujejo v formalnih in neformalnih oblikah izo-
braževanja. Do sedaj udeleženci še niso imeli priložnosti 
doživeti mednarodnih primerov dobre prakse oziroma jim 
niso bile omogočene praktične izkušnje ter diskusija z izva-
jalci tovrstnega izobraževanja.

Podrobnejši utrinki z obiska na Škotskem bodo v začetku 
februarja 2018 predstavljeni na spletni strani www.vitra.si 
in v občinskih glasilih, pa tudi v okviru aktivnosti Tedna vse-
življenjskega učenja, ki bodo potekale maja in junija 2018. 

Avtorica: Tatjana Gostiša Fotograf: Blair Urquhart

Knjiga z Valvazorjevim zemljevidom Cerkniškega jezera v škotski 
podeželski knjižnici

Vsebina
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Uvodnik

Pust je v nas
Največji premakljivi butalski pra-
znik je vendarle prišel in Cerknica je 
spet obrnjena na glavo. Kaj pust po-
meni za naš kraj? Nekaterim največ-
ji praznik v letu, drugim zaslužek, 
tretjim en navaden teden, ko se pač 
nekaterim »utrga«, četrtim pa kopi-
co nevšečnosti zaradi navala ljudi, 
ki derejo v sicer mirno Cerknico.

Hočeš nočeš se je Cerknica s 
pusto vanjem kar poistovetila. Spet –  

nekaterim bo to všeč, druge to moti. Saj se vendar lahko 
pohvalimo še s toliko drugimi stvarmi: izjemnim presi-
hajočim jezerom, veličastnim Rakovim Škocjanom, skriv-
nostno Križno jamo in še in še, na koncu pa nas ljudje pre-
poznajo po – Butalcih. Še njihov avtor, Fran Milčinski, je bil 
morda v Cerknici le mimogrede, ko je šel iz rojstnega Loža 
na Rakek, da se je vkrcal na vlak proti Ljubljani.

A kljub temu bo pustovanje bržkone še dolgo največ-
ja prireditev v Cerknici in okolici, pa čeprav ima pustno 
društvo 43 let, Cerkniško jezero, Križna jama, Slivnica in 
Rakov Škocjan pa kar precej več. Saj to je morda najbolj 
fascinantno: vse naravne znamenitosti, ki jih naše okolje 
premore, so zaostale za idejami nekaj zanesenjakov, ki so 
za svojim delom stali in niso obupali po nekaj letih. Treba je 
vztrajati. To je tisto, kar morda marsikomu manjka, vztra-
jati pa je praktično nemogoče, če nisi pri stvari s srcem. Pri 
pustovanju so bili vedno ljudje, ki tega niso delali zaradi 
zaslužka. Če bi, si upam trditi, bi kaj hitro vrgli puško v 
 koruzo in zadeva bi kmalu propadla. Tako pa smo se neka-
teri že rodili v čas, ko je Cerknica s pustom neločljivo pove-
zana, in to vzdušje seveda širimo naprej.

Vseeno naravnih danosti ne moremo zanemariti, tudi (ali 
pa sploh) če govorimo o pustu. Ne moremo namreč mimo 

dejstva, da je prav naše izjemno okolje pripomoglo h kar-
nevalu, kot ga poznamo. Brez presihajočega jezera ne bi bi-
lo Jezerka, ščuke in žabe, brez Slivnice ne bi bilo coprnic, 
Uršule in Lize, brez jam ne zmaja. Potem pa na tem mestu 
pridejo na vrsto vsi ti zanesenjaki, ki so vse te danosti, vse 
te zgodbe, predstavili na povsem edinstven način – skozi 
karneval in druge pustne prireditve. In tu pridemo na vrsto 
Butalci – vsi mi, ki v pustni teden vlagamo toliko energije. In 
tako pust ostaja. Vzdušje je prisotno, v zadnjem času tudi na 
družbenih omrežjih, pa na ulicah ... Vsepovsod se čuti. Tudi 
sam opažam, da ko se staro leto prevesi v novo, moji možga-
ni preklopijo v neko čudno stanje, ko v vsaki, še tako resni 
stvari skušajo najti nekaj »butalskega«. In običajno jim uspe.

Ob okolju, ki si ga ljudje v preteklosti niso znali razloži-
ti, in ob 42 karnevalih (bralcem Douglasa Adamsa gre pri 
tej številki malce na smeh) je seveda nastala kopica zgodb. 
Toliko, da niti sami ne vemo več dobro, katera se prenaša iz 
roda v rod že več generacij in katero so si v trenutku navdi-
ha par deset let nazaj izmislile bistre »butalske« glave. Pred 
kratkim je bila v eni od televizijskih oddaj predstavljena 
legenda o mladem fantu, ki se je izgubil na Slivnici in videl 
čarovnice, ki so plesale okrog Coprniške jame. Sam sem za 
to »staro legendo« slišal prvič, čudno se mi je zdelo, da bi se 
fant izgubil v gozdu, saj je bila v preteklosti Slivnica gola. 
No, pozneje sem izvedel, da je zgodba pravzaprav nastala v 
okviru enega izmed pustovanj, v TV-arhivu pa so naleteli 
nanjo in jo uporabili. Saj zakaj pa ne. Ljudsko izročilo je 
ljudsko izročilo, pa naj bo starejše ali mlajše, resnično ali pa 
za lase privlečeno, saj tudi Šteberčan najbrž ni prav zares 
srečal Jezerka sredi jezera. 

Čez nekaj let nihče več ne bo vedel, kateri Pustni Lojz si 
je kaj izmislil, kaj je res in kaj ne, in če nismo pravzaprav 
celo leto v maskah, za pusta pa si dovolimo biti to, kar smo. 

Miha Jernejčič

Fotograf: Valter Leban
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Zgodovino, pravite, ste učili zelo malo, slovenščino 
pa skoraj trideset let. Kako vam je uspelo, da je bi
la slovenščina jasna in pregledna kot matematične 
 formule? 
Ker slovnice, ko sem začela študirati, nisem znala. V sred-
nji šoli sem imela profesorico, ki je sedela na literaturi. Sa-
ma sem študirala po stari slovnici. Ko sem začela učiti, pa je 
bil uveden Toporišič. Vso slovnico sem morala preštudirati 
od a do ž. Zelo zelo pomembno se mi je zdelo, da učence v 
osnovni šoli naučim slovnice. Za literaturo imajo še prilož-
nost, slovnico – osnovo jezika – pa jim mora dati osnovna 
šola. Hotela sem, da osnove slovnice znajo vsi. 

To vam je uspevalo. 
Mislim, da res. Ugotovila sem še nekaj. Učila sem od  5. 
do 8. razreda. Spomnim se generacije petošolcev, ki je na 
koncu šolskega leta obvladala snov. Pisali so pregleden test 
in je šlo. Test sem jim dala tudi na začetku šestega razreda, 
snovi pa prej nismo ponavljali. Pozabili so tri četrt snovi. 
Če jih ne bi sama učila, bi jih vprašala, kdo jih je učil, da 

ničesar ne znajo. Videla sem, koliko učen-
ci pozabijo. Kar danes pogrešam v šoli, je 
ponavljanje. Vsa umetnost učenja je, da se 
ogromno ponavlja. Za  osnove se je treba 
usesti. Včasih so se učenci in starši name 
jezili, ker sem dajala dosti domačih nalog. 
Polno majhnih listkov, enkrat stavčni čle-
ni, drugič narek, tretjič besedne vrste … 
Ogromno sem popravljala. Spomnim se 
učencev, ki so mi rekli: »Slovnice se mi v 
srednji šoli ni bilo treba nikoli učiti.«

Zakaj je znanje slovenskega jezika 
 tako pomembno? 
To te določa. Določa, kdo si. 

V razredu ste imeli avtoriteto, hkrati 
pa ste bili zelo topli, človeški … Ima 
človek to v sebi ali pride z leti izkušenj? 
Zmeraj se držim pravila: »Česar si sam ne 

želiš, tega tudi drugemu ne počni.« Dobro se vrača. Zelo hu-
do mi je, če sem koga prizadela. Vede ne, nevede pa lahko. 

To so bili tudi časi, ko ste učitelji imeli avtoriteto. 
To pa sigurno. Čisto drugače je bilo. Zdaj ne bi šla več rada 
v razred. Prvega decembra je bilo 11 let, odkar sem upo-
kojena. Zdi se mi, kot da sem vrata učilnice zaprla včeraj. 
Odšla sem, kot da bom jutri spet prišla. Nisem odšla težko, 
ker sem imela doma dva vnuka, ampak rada sem pa učila 
do zadnjega. Zadnja leta mi je šla sicer na živce birokracija. 
Vse je bilo treba zapisati, programirati … Tratenje časa. 

Milena Kvaternik
Je pregovorno zakomplicirana slovenska 
slovnica lahko preprosta? Lahko učenci 
berejo in berejo ter imajo slovenščino radi? 
Lahko, če jih poučuje pravi učitelj. To je na 
osnovni šoli v Grahovem uspevalo Mileni 
Kvaternik.

Kdaj ste se odločili za učiteljski poklic? 
Da bom učiteljica, sem vedela od 1. razreda naprej. Moj raz-
rednik iz 7. in 8. razreda Friderik, rekli smo mu Fric, Maj-
henič, me je prepričeval, naj grem raje kam drugam. Ampak 
nikoli v življenju nisem pomislila, da bi bila kaj drugega kot 
učiteljica, in nikoli v življenju mi ni bilo žal za to odločitev. 
Res ne. No, včasih, ko sem imela kupe zvezkov in kontrolk, 
sem se spraševala, ali je pametno, da sem vzela slovenščino.

Intervju

Avtorica: Maruša Mele Pavlin
Fotograf: Ljubo Vukelič

Učili ste na šoli v Grahovem, blizu do mačega Lipse
nja. Vas je to oviralo? 
Vseeno mi je bilo, kje učim. Učila sem tudi oba svoja  otroka, 
pa zaradi tega nisem imela težav, edino naša Jana (hčerka, 
o. p.) pravi, da je bila zmeraj ona na udaru. 

Sošolci vašega sina pravijo enako. 
Res? Tega pa ne vem. Zame so bili vsi otroci enaki. Vseeno je 
bilo, ali je moja hči, moj sin ali kdo drug. Z vsemi sem delala 
enako, podzavestno pa lahko narediš krivico marsikomu, ne 
rečem, da ne. 
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Vedno ste se odzivali na aktualno dogajanje. 
To je tudi sedaj odvisno od tega, koliko je učitelj fleksibilen. 
Rada sem aktualne dogodke vključila v pouk, da so otroci 
vedeli tudi, kaj se dogaja. Za kulturne dneve in bralne znač-
ke sem imela veliko zanimivih gostov. Ne bom pozabila, ko 
je eden izmed otrok Iva Zormana vprašal: »Kdaj boš pa ti 
umrl?« Imeli smo Toneta Pavčka, Ančko Levarjevo z Mar-
jano Brecelj, Kajetana Koviča, Nika Grafenauerja, Marjana 
Mančka, Toneta Partljiča … Hodila sem v parlament v Lju-
bljano kot delegat kulturnih skupnosti. Na kavi sva se s 
Partljičem zmenila, da pride na podelitev bralne značke. 
Nekaj dni prej pa se je opravičil, da ne more priti. Mi smo 
imeli pa že pripravljene plakate o njem, njegove knjige smo 
brali … Uredil je, da je namesto njega prišel Tone Kuntner, 
on pa je prišel naslednje leto. 

Bili ste tudi mentorica dramskega krožka. 
Sama v življenju nisem nikoli nastopala. Zmeraj, ko je bila 
kakšna prireditev, sem imela tremo namesto svojih učen-
cev. Spomnim se tudi, ko je v šestem razredu Vesna Milek 
dobila nagrado za spis. Peljala sem jo v Slovenske Konjice 
na zborovanje najmlajših slovenskih dopisnikov. 

Na koncu osmega razreda ste sami peljali učence na 
zaključni izlet. Tega se niste bali ne vi ne starši? 
Ne. Proti koncu učiteljevanja sem imela velik razred, 28 
učencev. Na dvodnevni izlet smo šli z agencijo v Italijo. 
Zvečer smo šli v disko. Vodiča je skrbelo, kaj bo, ko se vrne-
mo v hotel. »Kaj bo,« sem mu rekla, »spat bodo šli.« Ni ver-
jel, da bodo kar zaspali. »Ko sem nazadnje peljal šolarje, so 
v hotelu kurili sredi sobe.« Rekla sem mu: 
»Moji ne bodo.« Zanimalo ga je, kaj bom 
naredila. »Nič, vrata bom pustila odprta 
in na hodniku brala, dokler ne bodo tiho.« 
Ni bilo pol ure, je bilo že vse mrtvo. No, 
takrat sem imela, za razliko od prejšnjih 
generacij, že pomisleke. Vedela sem, da 
so eni malo sumljivi. Pred Opčinami je 
avtobus ustavil. Rekla sem, da mi mora-
jo prinesti alkohol, in zagrozila, da bom, 
če k meni ne bo nobenega, naredila »štih 
probo«. Tisti, pri katerih bi našla alkohol, 
bi morali poklicati starše in iti domov. Kar 
nekaj stekleničk je prišlo do mene. Vedeti 
moraš, kakšen material imaš … (smeh) 

»Ne boš povedala, kako si na izle
tu skoraj pozabila svojega sina?« se 
oglasi g. Kvaternik. 
Pogledat smo šli Župančičevo rojstno hi-
šo v Vinico. Sin je bil star tri leta. Ker ga 

tisti dan moja mama ni mogla paziti, sem ga vzela s sabo. 
Po ogledu Župančičeve hiše sem otroke preštela in rekla, 
da lahko gremo. Voznik avtobusa, Andrej iz Žerovnice, pa 
pravi: »Ti, čigav je pa tisti fantiček, ki zunaj mačko boža?« 

Že ta pripetljaj govori o povezanosti na šoli in o po
vezanosti šole z okoljem.
Moram reči, da nisem imela nikdar problema z nobenim 
staršem. S starši se je dalo zmeniti vse. Niso bili taki kot 
danes, ko samo zagovarjajo svoje otroke. Medalja ima dve 
plati. V naravi nas vseh je, da iščemo obrambne mehaniz-
me. Otrok bo povedal tako, da se bo zaščitil, starši morajo 
slišati tudi učitelja. 

V Grahovem je moral biti dober kolektiv? 
No, saj zato pa nisem šla učit v Cerknico, čeprav sem ime-
la priliko. Ravno zaradi kolektiva. Dokler smo bili v stari 
šoli, v tisti majhni zbornički, smo se zmenili in rešili vse 
probleme.

Verjetno je bilo veliko odvisno od vodje šole? 
Ivana Kranjc je znala razdeliti delo in z njo se je dalo vse 
dogovoriti. Če je le mogla, nam je ustregla. Če se med sabo 
razumejo učitelji, je tudi delo v razredu boljše, lažje, uspe-
šnejše. 

Kaj pravite na to, da bodo vaši vnuki »lajkali intervju 
z vami na netu in ga šerali s frendi«?
Jezik je živ, jezik se razvija. Ni mi pa všeč, ko otroci, tudi 
moji vnuki, napišejo SMS: »Jst pridm …« Otroci danes 

Intervju

Milena Kvaternik z generacijo, ki je prag šole prestopila v šolskem letu 1981/1982. 
Fotograf: Jože Žnidaršič starejši.
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Intervju

premalo berejo. Branje bogati besedni zaklad in z bese-
dami, ki jih otroci danes uporabljajo, se ne da česa ka-
kovostnega napisati. Nabor knjig za  domače branje se 
zmanjšuje, berejo vse sodobne mladinske pisatelje. Nivo 
literature spuščajo. Potem pa učenci pridejo v prvi letnik 
in imajo Shakespeara … 

Vas skrbi položaj slovenščine 
 danes? 
Motijo me, denimo, grobe slovnične 
napake, ki jih delajo novinarji na te-
leviziji. Mislim, da se s SMS-i in po-
dobnim slovenski jezik ne bo obogatil. 
Imeli bomo velik primanjkljaj pri pi-
snem in pri ustnem izražanju. Ne mo-
reš se pogovarjati z da ali ne. Jezik je 
bogastvo. Občudujem dobre govorni-
ke, pisatelje z bogatim jezikom. Danes 
je, kot da otroci ne potrebujejo pogo-
vora med sabo. Zdaj v glavnem komu-
nicirajo po SMS-ih. Primanjkljaj je, če 
nimaš bogatega besednega zaklada. 

Kaj vam pomeni kulturni praznik?
Vedno se udeležim katere izmed kul-
turnih prireditev. Vsako leto grem 
tudi na  proslavo v osnovno šolo Gra-

hovo. Redno dobivam vabila, vodja šole Meta Polovič ni-
koli ne pozabi name. Lani sem šla za osmi februar po Poti 
kulturne dediščine na Gorenjskem, ki povezuje domačije 
Prešerna, Čopa, Finžgarja in Jalna. To je bilo posebno do-
živetje. Želim si, da bi Slovenci uživali v slovenski kulturi,  
da bi cenili, kar je naše.

Opravljamo storitve sečnje, 
spravila in odkupa lesa.

Zagotavljamo korektne cene, 
izmere in zanesljivo plačilo.

Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti. 
Preizkusite nas!

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

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

051 60 20 40
peleti@branal.si

Podskrajnik 57, 1380 Cerknica

z vami od leta 1992

Vaš klic pričakuje odkupovalec 
Ernest Kržič, dipl. inž. gozd. (UN)
051 635 905, ernest@branal.si

Danes jo zaposlujejo vnuki, pevski zbor, hoja, križanke ...
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Stran ureja: Maruša Opeka 
Fotograf: Ljubo Vukelič

www .cerknica .si
Iz občinske hiše

Uspešni pri črpanju nepovratnih sredstev
Občina Cerknica je v zadnjih letih naredila 
velik korak pri črpanju sredstev. Pohvali se 
lahko s podatkom, da je med letoma 2011 
in 2017 pridobila za več kot 13,6 milijona 
evropskih sredstev, nekaj več kot 1,6 
milijona evrov so primaknila ministrstva, 
skoraj dva milijona evrov je občini pripadalo 
po Zakonu o financiranju občin (ZFO), slabih 
340.000 evrov pa je pridobila iz drugih virov. 

V omenjenem obdobju je tako občina za gradnje, obnove in 
projekte, vredne skupno 38.123.342 evrov, uspela pridobi-
ti več kot 17,6 milijona evrov sredstev EU, ministrstev in 
ZFO, kar predstavlja 46 odstotkov virov financiranja. »Pri-
dobljena sredstva so zelo pomembna, saj omogočajo razvoj 
in investicije, ki jih sicer samo iz občinskega proračuna ne 
bi mogli financirati. Projekti pa nam pomagajo uresničevati 
našo razvojno strategijo, ki temelji na čistem okolju, traj-
nostni rabi energije, izboljšani mobilnosti,« poudari župan 
Marko Rupar.

Med pomembnejše projekte v obdobju od 2011 do 2017, 
ki so jih omogočila nepovratna sredstva, na občinski upravi 
uvrščajo: gradnjo gasilskega doma z večnamenskimi prosto-
ri v Begunjah, ureditev Jurčkovega tabora, izgradnjo fekalne 
kanalizacije s čistilno napravo Martinjak – I. faza, projekt 
odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Ljubljanice 
s centralno čistilno napravo v občini Cerknica, izgradnjo 
kanalizacije s čistilno napravo na Rakeku, gradnjo cerkni-
škega vrtca ter energetsko sanacijo begunjske in cerkniške 
osnovne šole. Župan pa doda, da jim je poleg večjih projek-
tov uspelo pridobiti tudi nekaj, po vrednosti sicer manjših, 
a za občino prav tako pomembnih projektov, kot so nakup 
rentgenskega in ultrazvočnega aparata pa reševalnega vozila 

za ZD Cerknica, zamenjava svetilk javne razsvetljave, nakup 
defibrilatorjev, projekt Rural Design, popravila odsekov ob-
činskih cest in še bi lahko naštevali.

V letošnjem letu pa bo občina za gradnjo športne dvorane 
na Rakeku pridobila tudi 448.000 evrov od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, 713.225 evrov iz EKO-skla-
da, 116.000 evrov od Fundacije za šport ter 308.121 evrov 
iz sredstev ZFO. »Zahvala gre,« poudari župan, »sodelavcem 
občinske uprave, saj sem prepričan, da brez vloženega truda 
in složnega sodelovanja uspeh na razpisih ne bi bil mogoč.«

Rupar je ob tem pohvalil delo občinskih javnih zavodov, 
ki prav tako uspešno črpajo sredstva na razpisih. Izstopa 
predvsem Notranjski regijski park, ki mu je uspelo na razpi-
su programa LIFE, ki financira okoljske in naravovarstvene 
projekte. Notranjski park je skupaj z Zavodom za varstvo na-
rave, DOPPS, Zavodom za ribištvo in podjetjem Hidroteh-
nik pridobil sredstva v skupni višini štirih milijonov, ki jih 
bodo porabili za realizacijo projekta LIFE Stržen. S projek-
tom Kras.Re.Vita pa so bili uspešni na razpisu za kohezijska 
sredstva. Projekt je vreden 4,73 milijona evrov, od tega bo 
občina Cerknica oziroma Notranjski regijski park upravičen 
do 3,55 milijona evrov.



8 | Slivniški pogledi | februar 2018

www .cerknica .si
Občina za občane

Najsodobnejše čistilne naprave

Slovenska zakonodaja v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne 
odpadne vode je usklajena z evropsko.

V občini Cerknica imamo šest čistilnih 
naprav – na Rakeku in Bločicah, v Dolenji 
vasi, Grahovem, Martinjaku in industrijski 
coni. Z njimi upravlja JP Komunala Cerknica. 

Z gradnjo nove kanalizacije in čistilnih naprav se zmanjšu-
je razpršeno onesnaževanje okolja, ki je posledica individu-
alnih obstoječih greznic. Te so večinoma neustrezno zgra-
jene, niso nepropustne in nepretočne. Ljudje so tudi vedno 
bolj ozaveščeni in skrbijo, da se njihove greznične vsebine 
odvažajo v čistilno napravo, kjer se voda očisti. Na žalost 
pa se še vedno pojavljajo posamezniki, ki jim skrb za oko-
lje ne pomeni dosti in greznice praznijo kar po njivah ali v 
kraške vrtače, kar pa je še posebej sporno na občutljivem 
kraškem terenu.

Sledijo zakonodaji
Kljub nekaterim pomislekom glede učinkovitosti čistilnih 
naprav pa na komunali zagotavljajo, da je bila tehnologija 
čiščenja izbrana na osnovi najsodobnejših dognanj na po-
dročju čiščenja odpadnih voda ter upoštevanja terena in 
sestave tal ter skladno z veljavnimi predpisi izpolnjuje vse 
zahteve glede emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda 
iz čistilnih naprav. Za čistilne naprave so bila izdana okolje-
varstvena dovoljenja, ki na osnovi zakonodaje predpisujejo 
obseg spremljanja delovanja čistilnih naprav.

Slovenska zakonodaja je usklajena z zahtevami evrop-
ske, zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne 
odpadne vode v slovenskem pravnem redu pa urejajo Za-
kon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda v  vode in javno kanalizacijo, Uredba o  odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode, Pravilnik o občutljivih 
območjih, Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem mo-
nitoringu odpadnih voda in Operativni program odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Stalno preverjanje delovanja
Na Komunali Cerknica pojasnijo, da so pri snovanju upo-
števali vse predpise, prav tako pa tudi pri obratovanju sle-
dijo vsem določilom zakona. »Na Rakeku in v Dolenji vasi 
se dnevno spremlja delovanje čistilne naprave, s čimer je 
zagotovljen optimalen potek čiščenja. Skladnost delovanja 
se tako dnevno preveri z vizualnim pregledom, internimi 
meritvami in občasnimi kivetnimi testi, ki dajejo vpogled 
v ustreznost postopka čiščenja. Poleg lastnih meritev se po 
programu izvajajo tudi analize, ki jih izvaja zunanja neod-
visna pooblaščena institucija,« naštevajo.

Pri tem poudarjajo, da rezultati tako internega kot zu-
nanjega vzorčenja ves čas izkazujejo emisije pod  mejno 
vrednostjo, ki je določena v področni zakonodaji. »Učinek 
čiščenja po parametru KPK (kemijska potreba po kisiku) je 
bil v Cerknici v letu 2015 96 odstotkov, v letu 2016 97 od-
stotkov ter v letu 2017 96 odstotkov, na Rakeku pa v letu 
2016 98 odstotkov in v letu 2017 97 odstotkov,« dodajo 
na  komunali.

Tudi župan Marko Rupar poudarja, da se na občin-
ski upravi trudijo, da bi čim večje število krajev opremili 
z  ustrezno fekalno kanalizacijo. Zavedajo se, da je tre-
ba zaščititi vire pitne vode in ohraniti čisto naravo tudi 
za naše naslednike. Župan je ob tem prepričan, da je ure-
jena komunalna infrastruktura pogoj za  razvoj turizma  
v občini.

Na Rakeku in v Dolenji vasi se dnevno spremlja delovanje čistilne 
naprave.
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Varna šolska pot dobila končno podobo
Dela med razcepom za Slivice in Postojno 
(mrliško vežico na Uncu) so se pred tedni za-
res končala. Ob delu regionalne ceste sta bila 
zgrajena pločnik ter javna razsvetljava, poleg 
tega se je zgradilo še fekalno kanalizacijo in 
kabelsko omrežje ter rekonstruiralo vodovo-
dni sistem. Občina je za investicijo namenila 
dobrih 380.000 evrov. Cerkniški župan je ze-
lo zadovoljen, da jim je po letih usklajevanj 
med različnimi deležniki končno uspelo re-
alizirati projekt varne šolske poti, prav tako 
zadovoljni pa so krajani Unca in Slivic, ki se 
bodo v toplih pomladnih dneh, ki prihajajo, 
lahko varno odpravili na sprehod.

Priznanje prevzel 
tudi Miro Mlinar
V začetku januarja je pri županu Marku Ruparju občin-
sko priznanje prevzel tudi Miro Mlinar, dolgoletni član 
Planinskega društva Cerknica, ki ima opravljen izpit za vo-
denje kopnih in snežnih tur pri Planinski zvezi Slovenije.  
V Planinskem društvu Cerknica Mlinar vodi Odbor za 
varstvo gorske narave. Je tudi predsednik Meddruštve-
nega odbora planinskih društev Notranjske in zastop-
nik notranjskih planinskih društev v upravnem odboru 
 Planinske zveze Slovenije.

Občina za občane

Strani ureja: Maruša Opeka 
Fotograf: Ljubo Vukelič

Združenje šoferjev začrtalo delo v 2018
Na občnem zboru Združenja šoferjev in avtomehani-
kov Cerknica, ki je potekal v vasi Velike Bloke, so nare-
dili pregled dela v preteklem letu in si zastavili cilje za 
naprej. Občnega zbora so se poleg vseh treh županov 
občin Cerknica, Loška dolina in Bloke, Marka Rupar
ja, Janeza Komidarja in Jožeta Dolesa, udeležili tu-
di predstavniki Policije, predstavniki šoferskih društev 
Notranjsko-primorske regije in poslanka državnega zbo-
ra Iva Dimic. Kot je poudaril Franci Lužar, predsednik 
združenja, so z delom zadovoljni. Še naprej bodo sledili 
določilom Nacionalnega programa varnosti cestnega pro-
meta za obdobje 2013–2022 in organizirali že tradicio-
nalne akcije, kot sta Kolesarski izpit v osnovnih šolah in 
Prvi šolski dan. 
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Vetrolom in njegove posledice
Močan veter je 11. in 12. decembra 2017 povzročil znatne poškodbe tudi v gozdovih. 
Po do sedaj zbranih podatkih je na območju cerkniške krajevne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS) poškodovanega drevja kar okoli 32.000 kubičnih metrov. 

Slovenije, morajo pa o pričetku del obvestiti svojega revir-
nega  gozdarja, pri katerem dobijo vse dodatne informacije. 
A posek polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno ne-
varno opravilo, zato lastnikom priporočajo, da se za samo-
stojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in 
opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne 
delavce. Posek poškodovanih iglavcev ter izvoz lesa iz go zda 
morata biti zaključena najpozneje do sredine maja 2018. 
»Tako se namreč preprečijo dodatne škode zaradi namnoži-
tve podlubnikov na poškodovanem drevju,« pravi mag. Jež.

Cene po pričakovanjih 
»Izkušnje kažejo,« pravi mag. Boštjan Jež, »da so padci 
cen lesa vezani na trajanje obdobja sanacije. Dokler je 
na trgu les iz sanacijskih sečenj, so torej pritiski odku-
povalcev običajno dovolj močni, da cene uspešno tišči-
jo navzdol.« ZGS oceno škode v gozdovih in na gozdnih 
prometnicah zbira po uradni dolžnosti na nivoju gozdnih 
odsekov (ureditvena enota za  gospodarjenje z gozdovi, 
povprečne velikosti približno 30 hektarjev gozdov) oz. po 
cestah in ne glede na posamezne parcele. Zaradi velikega 
obsega poškodovanosti gozdov od vetra ZGS v postavlje-
nem roku (do 19. 1. 2018) za popis škode tako te niti ni 
mogel oceniti na parcelo natančno.

Bo pa popis poškodovanosti go-
zdov na odsek služil za izračun oce-
ne škode, ki se bo vnesla v spletno 
aplikacijo AJDA, v kateri se zbirajo 
podatki o ocenjenih škodah na stva-
reh enotno za vse občine, v katerih 
se škoda ocenjuje. V obrazcu za oce-
no škode na kmetijskih površinah 
in gozdovih je sicer navedeno, da 
se bo  ocena škode na tem obrazcu 
štela kot vloga za izplačilo sredstev 
za odpravo posledic naravne nesre-
če, če bo Vlada Republike Slovenije 
odločila, da se za odpravo posledic 
škode v kmetijstvu namenijo poseb-
na proračunska sredstva. Vlada v 
tem primeru sprejme tudi poseben 
program za odpravo posledic škode 
in način koriščenja teh sredstev.

Avtorica: Polona Otoničar Pajk
Fotograf: Ljubo Vukelič

Aktualno pri nas

Smreka in jelka na udaru 
Najbolj so bila v vetrolomu poškodovana območja, ki so 
bila tudi najbolj prizadeta zaradi žledoloma in posledično 
zaradi škod gradacije lubadarja: revir Unec–Škocjan, revir 
Slivnica – predvsem južna pobočja, predeli smrekovih se-
stojev v revirju Iška–Otave in Otok–Karlovica. Veliko ško-
do je vetrolom naredil tudi v revirju Menišija, kjer je veter 
prevračal predvsem sečno zrele jelke. Mag. Boštjan Jež, 
univ. dipl. inž. gozd., vodja cerkniške krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, pravi, da je veter najpogosteje 
prevračal drevesa smreke in jelke. Veter je drevje podiral 
in lomil večinoma posamično in v šopih, deloma pa tudi 
v  skupinah ter ponekod tudi ploskovno na večjih površi-
nah. »Veliko poškodovanega drevja je na robovih saniranih 
žarišč podlubnikov predvsem zaradi vrzeli v sestojih in 
slabše stabilnosti robnih dreves,« doda. 

Zavod za gozdove Slovenije lastnike gozdov poziva, da 
tudi sami pregledajo svoje gozdove. Zaradi podrtega drev-
ja je bilo več gozdnih cest na območju poškodovanosti go-
zdov sicer neprevoznih, a je Krajevna enota Cerknica ZGS 
skupaj z Občino Cerknica z  izbranim izvajalcem sanirala 
posledice vetroloma na  gozdnih cestah že v prvem tednu 
po vetrolomu. S  sanacijo posledic vetroloma lahko lastni-
ki gozdov začnejo pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove 

Sanacija poškodovanih gozdov je na nekaterih območjih že v polnem teku.
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»Po dosedanji praksi za nobeno naravno nesrečo niso 
bila določena sredstva za neposredno povrnitev škode v 
gozdovih; npr. določen znesek na poškodovano površino 
oz. na poškodovano drevje; tudi za sanacijo žledoloma ne,« 
pravi mag. Boštjan Jež. Lastniki so za odpravo posledic ško-
de v gozdovih upravičeni do sredstev za sofinanciranje ob-
nove gozda in izvajanja potrebnih drugih gozdnogojitvenih 
in varstvenih del za sanacijo gozdov. Na podlagi odločb ZGS 
lahko pridobijo sofinanciran del stroškov dela in potreben 
material za izvedbo del (npr. sadike, zaščita pred divjadjo).

Lastniki pa so v primeru, da gozd obnovijo s sadnjo, 
upravičeni tudi do 30-letne oprostitve KD na posajeni po-
vršini, vendar morajo za to na FURS oddati posebno vlogo. 
Posebne vloge so potrebne tudi za vračilo trošarin za go-
rivo za sečnjo in za druge olajšave (npr. za plačevanje pri-
spevkov oz. zavarovanj).

Ponekod sanacija že poteka
Sanacija poškodovanih gozdov je na nekaterih območjih že 
v polnem teku; hitrejši je odziv lastnikov gozdov, ki ima-
jo v lasti več gozda. Tehnološki sanaciji bo sledila biološka 
obnova, ki je lahko naravna ali umetna. Uničene površine 
do pol hektarja bo narava ozelenila sama, pri večjih pa je 
nujno dobro razmisliti, kako pogozdovati. »V preteklosti so 
največ pogozdovali s smreko, ki pa ni najprimernejše drevo 
za slovenske razmere, saj ima raje hladnejše podnebje. Od 
15. do sredine 19. stoletja, v času tako imenovane male le-
dene dobe, je bilo podnebje za smreko idealno, od takrat pa 
je vedno topleje in smreka se umika proti severu. Smreka bi 
bila torej lahko predkultura za druge drevesne vrste, saj je 
divjad ne objeda; tako je cenejša zaščita za druge vrste kot 
na primer zaščita z mrežami,« pove vodja cerkniške krajev-
ne enote Zavoda za gozdove Slovenija in doda: »nasprotno 
pa toplejše podnebje ugaja bukvi, ki se širi. Pogozdovanje s 
smreko, predvsem v nižinah, ni posebno smiselno. Umet-
na biološka sanacija, torej pogozdovanje, je tudi finančno 
zelo zahtevna, saj stane hektar na novo zasajenega gozda –  

odvisno od vrste dreves in zaščite pred divjadjo – od 3000 
do 5000 evrov.« Napisane usmeritve za obnovo pa ne velja-
jo le za posledice vetroloma, ampak tudi za posledice žledo-
lomov, gradacij podlubnikov ipd.

Začelo se je z borom
Edvard Vičič, upokojeni gozdar, ki je bil 35 let zaposlen 
na Zavodu za gozdove Slovenija, Krajevna enota Cerknica, 
pravi, da je današnje pogozdovanje približno desetina tis-
tega, ki je bilo včasih. »Smo se povezali s cerkniško občino 
in šli ob sobotah sadit … Pa ne le mi, tudi Brestovi delavci 
in delavci Nanosa. A ne vsi; tisti, ki so bili zaposleni v upra-
vi. Fizični delavci niso šli. Zbralo se je od 50 do 100 ljudi, po 
končanem delu je pa sledila malica. Ta dogodek je bil tudi 
družabnega značaja, se je pa veliko naredilo, ker je bilo zelo 
veliko ljudi. Generacije mojih staršev pa so šle pogozdovat 
kar v času pouka. Cel razred. Kot nek naravoslovni dan.« 
Doda, da se je pogozdovanje pri nas začelo v dobi Avstro-
-Ogrske, na Krasu, s črnim borom. Na Slivnici pa se je zače-
lo v Kraljevini Jugoslaviji. Pogozdovalo se je gole površine, 
in sicer z borom. Prvi nasadi na Slivnici so bili namenjeni 
predvsem zaustavitvi poplav. Cerknico je namreč voda, ki 
je prišla s Slivnice, mnogokrat poplavila. Odpadle iglice so 
jo pozneje precej zaustavile in stanje se je izboljšalo.

Lanski vetrolom pa ni prvi, ki ga je Vičič doživel. Še ze-
lo dobro se spominja tistega iz leta 1965. Takrat se je nam-
reč začelo resno pogozdovanje; 300.000 sadik letno, 2500 
na hektar, s smrekami se je pogozdilo 150 hektarjev letno. 
Smreke so dobivali iz Matejne vasi, iz drevesnice, ki je bila 
takrat v lasti GZS. A tako veliko količino smrek je bilo težko 
skladiščiti. »Na vrhu Javornika smo izpraznili bunker in no-
sili tja. Je bil kot hladilnica. Smo lahko sadili tudi junija. Ko 
smreko posadiš, je najbolje, da je sveže izkopana. Zelo veliko 
se jih namreč posuši,« doda Edvard Vičič. »Za pogozdovanje 
ni potrebno posebno znanje. Ko smo imeli akcijo pogozdo-
vanja, smo v začetku pokazali, kako in kaj. A treba pa je imeti 
oči za zemljo; v kamenju smreka ne bo rasla,« zaključi.

Poškodovano drevje

Edvard Vičič, upokojeni gozdar, pripoveduje o akcijah pogozdovanja.



12 | Slivniški pogledi | februar 2018

Gospodarstvo

Orodje za pospeševanje malega gospodarstva
sklenjeno pogodbo o izvajanju podpornih aktivnosti za po-
speševanje razvoja podjetništva v občini. »RRA Zeleni kras 
ima ustrezno znanje ter kompetence in tudi skupni interes 
občin v regiji je, da se podpora izvaja preko RRA,« pojasni 
Zalarjeva.

Storitve vključujejo celovito poslovno podporo fizičnim 
osebam, podjetnikom in ostalim poslovnim subjektom iz 
občine Cerknica in so usmerjene k razvoju poslovnih idej 
in črpanju razvojnih sredstev iz  razpoložljivih nacional-
nih in mednarodnih virov. V tem sklopu se izvajajo tudi 
delavnice s predstavitvami aktualnih in prihajajočih virov 
financiranja in krajšimi osebnimi svetovanji. Na poslovnih 
svetovanjih, ki vključujejo več različnih aktivnosti glede 
na razvojno fazo svetovancev, posameznikom pomagajo 
z oblikovanjem poslovne ideje, identificiranjem virov, sve-
tovanjem o administrativnih, organizacijskih ali tehničnih 
pogojih poslovanja ter podporo pri pripravi projektne in 
druge dokumentacije. »Seveda pa je na koncu tudi podpo-
ra realizaciji same poslovne ideje, ki vključuje inkubiranje 
projektov, spremljanje poslovnih subjektov od faze realiza-
cije poslovne ideje ter pomoč pri pripravi poslovnih načr-
tov in vlog za razpise,« o svetovanju RRA pravi Zalarjeva.

Nadaljevanje z dejavnostjo
Konec leta 2017 je bilo v Občini Cerknica registriranih 
1120 poslovnih subjektov, kar je za 54 več kot leto prej. 
Za komentar smo prosili Silvo Šivec, sekretarko Obrtne 

Avtorica: Sabina Popek Simšič
Fotograf: Ljubo Vukelič

Tudi v občini Cerknica je kar nekaj uspešnih, inovativnih podjetij, ki se prijavljajo na razpise.

Evropska unija s finančnimi sredstvi 
podpira projekte in programe na raznih 
področjih, prav tako pa tudi Občina 
Cerknica preko javnega razpisa 
za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva.

Občina tako vsako leto namenja del proračunskih sredstev 
spodbujanju odpiranja novih delovnih mest in samozapo-
slovanja. »V letu 2017 je bila višina sredstev za samozapo-
slitev v višini štirih minimalnih plač, kar predstavlja zne-
sek v višini 3.219,84 evra, za zaposlitev brezposelne osebe 
pa znesek v višini šestih minimalnih plač, kar predstavlja 
znesek 4.829,76 evra,« razloži Jasna Zalar, višja svetoval-
ka za stike z javnostjo in gospodarstvo na Občini Cerknica. 
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku (pavšal) po opra-
vljeni realizaciji zaposlitve ali samozaposlitve. Vsaka zapo-
slitev ali samozaposlitev pa mora trajati najmanj dve leti 
od dneva zaposlitve. V lanskem letu se je na razpis Občine 
Cerknica prijavilo petnajst upravičencev, od tega jih je ak-
tivnost realiziralo enajst, trije prijavitelji niso izpolnjevali 
pogojev, en upravičenec pa ni realiziral aktivnosti. 

Podjetnikom svetuje RRA
Poleg javnega razpisa, ki ga Občina Cerknica objavi vsako 
leto, ima z Regionalno razvojno agencijo (RRA) Zeleni kras 
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zbornice Cerknica. »Občina Cerknica 
spodbuja drobno gospodarstvo s sub-
vencijami za samozaposlitev in zaposli-
tev. Pomemben podatek je tudi, da veči-
na podjetnikov nadaljuje z dejavnostjo 
tudi po preteku obdobja, za katero so 
prejeli subvencije.« Pred leti je bilo ravno 
obratno, saj so podjetniki po preteku ob-
dobja subvencioniranja zaprli podjetje 
ali ponovno pristali na zavodu za zapo-
slovanje. Šivčeva pravi, da je pomembna 
spodbuda za zagon gospodarstva tudi 
to, da so vsi podjetniki, ki so prvič vpi-
sani v poslovni register, upravičeni do  plačevanja nižjih 
prispevkov v prvem in drugem letu poslovanja. Na obrtni 
zbornici člane seznanjajo tudi z drugimi javnimi razpisi. 
»Največ se koristijo subvencije zavoda za zaposlovanje ter 
subvencije in nagrade invalidskega sklada za zaposlovanje 
invalidov. Gre za nižja sredstva, razpisi, pri katerih gre za 
višje subvencije ali nepovratna sredstva, pa so za mala pod-
jetja povečini nedosegljivi in birokratsko prezapleteni«, 
 zaključi Šivčeva.

Pet milijonov evrov subvencij
Tina Mahne, vodja projektov v Zavodu NEC Cerknica,  
z dolgoletnimi izkušnjami pri interdisciplinarnih projektih, 
razloži, zakaj so javni razpisi kompleksen izziv za prijavite-
lje: »V prejšnji finančni perspektivi (2007–2013) so se ne-
povratna in povratna sredstva pridobivala za posodobitev 
tehnoloških linij, nakupe objektov, zemljišč ali opreme. Fi-
nančna perspektiva 2014–2020 pa je usmerjena predvsem 
v dolgoročne učinke investicij. Z novo shemo so in bodo ne-
povratna sredstva na voljo predvsem visoko inovativnim, 
prebojnim podjetjem z visokim tržnim potencialom za razi-
skovalno-razvojne projekte, zaželeno pa je tudi sodelovanje 
z  inštitucijami znanja.« Za  pristop k tovrstnim razpisom 
mora imeti podjetje dodobra izdelano idejo in biti priprav-
ljeno na povezovanje z drugimi inovativnimi podjetji. 

Zavod NEC deluje tudi širše, saj je kot vodilni partner 
tudi sam prejemnik integralnih nepovratnih sredstev v vi-
šini 450.000 evrov vrednega konzorcijskega projekta Kom-
petenčni center za dizajn managament (KCDM 2.0), ki ga 
izvaja od 2017 do 2019. Gre za nadaljevanje izjemno uspe-
šnega projekta KCDM 1 (2013–2015), s katerim je konzor-
cij devetnajstih podjetij dosegel prvo mesto v svetovnem 
merilu na dogodku v Bostonu – Design Value Awards 2016. 
V projektu sta se izkazala odlično strateško upravljanje z 
oblikovanjem in njegova uporaba pri doseganju poslovnih 
rezultatov, o čemer priča primerjava poslovnih rezultatov 
podjetij v partnerstvu prvega KCDM med letoma 2012 
in 2015. Za 70 odstotkov povečana dodana vrednost na 

Gospodarstvo

zaposlenega, 245-odstotna rast neto zaslužka in štirinajst 
odstotkov več prihodkov podjetij so le nekatere številke, ki 
so prepričale tudi mednarodno žirijo Design Value Award. 

Mahnetova razloži, da je tudi v občini Cerknica kar nekaj 
podjetij, ki pišejo uspešno zgodbo na področju inovativno-
sti in se tudi prijavljajo na javne razpise. Samo iz evropskih 
in investicijskih skladov je bilo v občini Cerknica v program-
skem obdobju 2014–2020 do 10. januarja 2018 zavedenih 
za dobrih pet milijonov evrov sofinanciranih projektov. Pre-
jemniki teh pa so: Občina Cerknica, Quguard, Elgoline, In-
tech-les, Trilobit, Vrtec Martin Krpan Cerknica, Notranjski 
regijski park in NEC Cerknica.

 Samostojni podjetniki, 500, 44,6 %
 Gospodarske družbe, 326, 29,1 %
 Društva, 153, 13,7 %
 Nepridobitne organizacije, 70, 6,3 %
 Druge fizične osebe, 59, 5,3 %
 Pravne osebe javnega prava, 10, 0,9 %
 Zadruge, 2, 0,2 %

Poslovni subjekti v občini Cerknica na dan 31. 12. 2017
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Zgodbe rok in krajev
Projekt Zgodbe rok in krajev, namenjen rokodelstvu kot 
pomembnemu delu nesnovne kulturne dediščine, prispeva 
h krepitvi identitete posameznega kraja.

Prav vsak kraj ima svoje posebnosti, pogojene z različ-
nimi dejavniki. Notranjski človek je iznajdljiv in spreten, 
skozi stoletja je izoblikoval veliko načinov, kako lažje skozi 
vsakdan, skozi življenje. Prav zato nam zgodb naših krajev 
in naših rok res ne manjka. Med nami so nadobudni posa-
mezniki, ki s spoštovanjem in izjemnim znanjem ne samo 
ohranjajo izročilo, ampak ga tudi z veseljem in vnemo pre-
našajo na prihodnje rodove.

V okviru projekta LAS Notranjska, ki je sofinanciran 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, se v letu 
2018 odvija niz zanimivih srečanj z namenom prenosa 
znanj. V januarju se je v Zavodu za ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine Jezerski hram odvijal prvi sklop sre-
čanj na temo kulinarike. Prvo srečanje je potekalo na pred-
večer svetih treh kraljev. To je tretji sveti večer in takrat 
gospodinje pripravijo praznični kruh, poprtnik oziroma 
na Notranjskem poznan tudi kot župnik. S to simboliko, 
teoretičnim pa tudi praktičnim prikazom sta nam izdela-
vo poprtnikov približali Ana Ivančič iz društva Klasje in 
Lili Mahne, ki je vpisana v nacionalni register nesnovne 

dediščine kot nosilka izročila. Na srečanjih, ki so sledila, 
smo pobližje spoznali še pripravo potic in posebnih vinskih 
»štukelcov«, ki so jih včasih pripravljali ob košnji. Srečanja 
smo zaključili na temo ohceti in pripravili res čudovito po-
ročno srce.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem za veliko pozitivne 
energije in radovednosti; verjamemo, da bo pridobljeno 
znanje še naprej pisalo zgodbe rok Notranjske.

Vse pa vabimo, da se nam v naslednjih mesecih pri-
družite na delavnicah izdelave lesenih drsalk, pletenja 
košar in izdelave jezerskega čolna. Prijave sprejemamo 
na elektronskem naslovu jezerski.hram@siol.net. Infor-
macije o projektu so dostopne tudi na spletnih straneh 
www.jezerski-hram.si in www.lasnotranjska.si. 

Avtorici: Kristina, Nataša Kebe Fotografinja: Nataša Kebe
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Sanmix z najnovejšo tehnologijo
Podjetje Sanmix, družba za kabelski distribucijski sistem, proizvodnjo, trgovino in storitve, d. o. o., je na trgu prisotno že 25 let. 
»Začeli smo s petnajstimi programi kabelske televizije, sedaj pa se lahko pohvalimo s 172 televizijskimi in številnimi radijskimi 
programi,« pove Andrej Mele, ki je skupaj s svojim bratom Nikom ustanovil podjetje leta 1993. Podjetje pa danes zaposluje štiri 
ljudi. Če so želeli ostati konkurenčni, so morali tehnologijo in ponudbo ves čas posodabljati. Tako so v zadnjem obdobju moči 
usmerili v izgradnjo optične povezave, ki bo uporabnikom njihovega omrežja omogočila hitrosti kar do 300 Mbit/S. »Zelo hitra 
povezava je naša konkurenčna prednost, prav tako pa tudi prisotnost v lokalnem okolju. Velikokrat se zgodi, da nas ljudje v prime-
ru težav pokličejo tudi zvečer ali ob vikendih. Smo zelo fleksibilni in priskočimo na pomoč tudi izven delovnega časa, kar za druge 
operaterje pogosto ne velja,« poudari Mele. Njihove storitve lahko koristijo uporabniki na območju Cerknice, Dolenje vasi, Rakeka 
in industrijske cone Podskrajnik. Pred meseci so pričeli z izgradnjo širokopasovne povezavo tudi na Uncu in v Slivicah. Za naprej 
pa načrtujejo, da bodo pokritost še izboljšali, priklop na optično omrežje pa omogočili še prebivalcem Dolenjega Jezera, Zelš in 
Podskrajnika. Stranke pri njih dobijo celovit paket – vse od kabelskih, internetnih, mobilnih in telefonskih storitev. Izbirajo lahko 
med različnimi možnostmi, ki za ugodno ceno ponujajo vrhunske prenose. Pri njih pa lahko kupite tudi mobilne naprave, televizij-
ske sprejemnike in računalnike po ugodnih plačilnih pogojih. Več o njihovi ponudbi najdete tudi na spletni strani www.sanmix.si.

AED tudi na Bloški Polici 
Trgovina pri Darji in Avtoprevozništvo Lekš, d. o. o., z Blo-
ške Police sta v soboto, 29. decembra, v prostor pri trgovini 
namestila avtomatski eksterni defibrilator (AED). »Pred 
kratkim je zaradi zastoja srca, in to kljub pravilnemu oži-
vljanju in pomoči reševalcev, prišlo do smrti v sorodstvu. 
Takrat sva se z bratom Andrejem Lekšanom odločila,  
da namesto poslovnih daril kupiva defibrilator,« pojasni 
Anja Lekšan Troha, ki vodi Trgovino pri Darji.

Na predstavitev so povabili prebivalce Bločic in Bloške 
Police, ki so se vabilu odzvali v lepem številu. Za prikaz 
uporabe so poskrbeli gasilci PGD Grahovo in domačinka 
Darja Žnidaršič, profesorica prve pomoči na srednji zdra-
vstveni šoli. AED bo tako dostopen vsem, ki bi ga utegnili 
potrebovati, tudi na Bloški Polici.

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Gospodarstvo

Oglasno sporočilo
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Izpostavljamo

Točke moči praznujejo leto delovanja
 
V januarju je minilo leto, odkar se je po 
celi državi začel projekt večgeneracijskih 
centrov, ki ga financirajo Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Evropski socialni 
sklad ter občine v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020. 
 
Projekt, vreden 575.000 evrov, je v Primorsko-notranjski 
regiji pridobila OE Ljudska univerza Postojna (Zavod Zna-
nje Postojna) v sodelovanju s partnerji: OE Ljudsko univer-
zo Ilirska Bistrica (OŠ Ilirska Bistrica), Javnim zavodom 
Snežnik in Zavodom Samostojen si – Večgeneracijskim 
družinskim centrom Cerknica.

 Točke moči delujejo na Blokah, v Cerknici, Ilirski Bi-
strici, Loški dolini, Pivki in Postojni, njihov namen pa je 
izboljšati kakovost življenja vseh ciljnih skupin. V pro-
storih Večgeneracijskega družinskega centra Cerknica so 
15. januarja predstavili potek projekta. Kot je povedala  
dr. Nina Vanita Hočevar, vodja projekta, je bilo prvo 
leto zaznamovano predvsem z izgradnjo prepoznavnosti 
v lokalnem okolju. 

Tako naj bi jim uspelo z več kot 940 aktivnostmi, po 
šestih točkah moči v regiji, v enem letu pritegniti več 
kot 9000 obiskovalcev. Največ zanimanja je bilo za vsebi-
ne, namenjene krepitvi socialne vključenosti, starejšim, 

Humanitarna pomoč ljudem
V organizaciji Rdečega križa se skupaj s prostovoljci na terenu 
trudimo zaznati potrebe ljudi, ki so v stiskah, in jim pomagati. Priča 
smo primerom, da se tisti, ki res potrebujejo pomoč in so do nje 
tudi upravičeni, raje skromno in potrpežljivo prebijajo skozi mesec. 
Ugotavljamo, da je vse več takih, ki ostanejo v svojih hišah sami, z nizko 
pokojnino. Težko plačujejo že osnovne stroške – položnice za ogrevanje, 
elektriko, komunalne storitve, hrano. Če pa je pri hiši avto, ki je za 
prebivalce iz odročnih krajev občine skoraj nujen, registracija in gorivo 
pomenita še dodatne stroške. Še vedno se srečujemo z zaposlenimi, ki 
so zaradi stečaja podjetij izgubili službe. Tudi tem pomagamo, saj nam 
je mar zanje. Zavedamo se, da je porušeno človeško dostojanstvo, ko 
moraš na Rdeči križ po hrano, čeprav si celo življenje pridno delal in 
si služil kruh ter plačeval v državno blagajno vse prispevke in davke. 

Podpiramo vse državne aktivnosti, ki bi prispevale k blaginji naroda 
in njegovemu zadovoljstvu. Zadovoljni bomo takrat, ko humanitarne 
organizacije ne bomo imele veliko dela.  Avtorica: Nina Jerič

Praznovali 90 let
Rdeči križ posebno pozornost namenja 
starejšim. Ob visokih jubilejih jih pro-
stovoljci Rdečega križa presenetijo z 
obiskom, majhno pozornostjo in lepimi 
željami. V januarju so 90. rojstni dan pra-
znovali:
Vid Bavdek iz Svetega Vida,
Marija Bell iz Grahovega,
Anton Gornik z Rakeka ter
Marija Vičič iz Cerknice. 

Čestitke!

razvoju pismenosti ter usklajevanju poklicnega in zasebne-
ga  življenja. 

 V Cerknici je Točko moči v preteklem letu, na 229 
različnih dogodkih in aktivnostih, obiskalo več kot 2500 
 obiskovalcev. Julija Perko, vodja Točke moči Cerknica, je 
zelo zadovoljna in pravi, da so dvainpolkrat presegli načr-
tovane kazalnike. »Skepso prebivalstva smo premagali in 
prihaja vse več ljudi. Opažamo, da je veliko priseljencev iz 
drugih krajev, ki se želijo povezati z novim okoljem. V pri-
hodnje pa si želimo, da bi bilo več tudi domačinov,« pravi 
Perkova, ki se lokalni skupnosti zahvaljuje za vso podporo.

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič
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Dogaja se

Pohitimo tjakaj v Betlehem
Na praznik svetih treh kraljev je Mešani pevski zbor Župnije Cerknica v 
cerkvi Marijinega rojstva pripravil božični koncert z gosti, Logaškim trobil-
nim kvartetom. Pridružili so se nam: trobentača Jure Kociper in Jernej 
Gantar, pozavnist Domen Gantar in tubist Janez Žnidaršič. Koncert 
smo začeli z Gerbičevo pesmijo Sveti večer, ki smo jo v lanskem letu posneli 
za oddajo Obzorja duha ob stoletnici Gerbičeve smrti. Ker smo naše druže-
nje pričeli s skladbo našega največjega zborovskega skladatelja, se je spodo-
bilo, da smo z njegovo skladbo Sveti trije kralji tudi končali in z njo počastili 
praznik treh modrih. Avtorica: Tatjana Lekšan Fotograf: Matjaž Žnidaršič

V Cerknici ena prvih Demenci prijaznih točk
V sredo, 17. januarja, so v Večgeneracijskem družinskem centru 
v Cerknici skupaj z Društvom Spominčica odprli prvo Demenci 
prijazno točko (DPT) v naši občini in eno od prvih tovrstnih točk 
v državi. V Sloveniji živi več kot 32.000 oseb z demenco, v Spo-
minčici pa si prizadevajo, da bi bile te osebe in njihovi svojci vklju-
čeni v lokalno okolje. Poglavitni cilj pa je, da bi tako prispevali k 
izboljšanju kakovosti njihovega življenja.

Vlogo lokalnega koordinatorja je prevzel Večgeneracijski dru-
žinski center Cerknica, ki bo zasledoval cilje programa, kot so: 
vključevanje oseb z Alzheimerjevo boleznijo in njihovih svojcev, 
ustvarjanje demenci prijaznega okolja ter prehod k  paradigmi 
zgodnje diagnoze. »Zelo pomembni so ravno zgodnje prepozna-
vanje znakov demence, postavljanje diagnoze in pravočasno zdravljenje,« pojasni Teja Tekavčič, strokovna sodelavka Več-
generacijskega družinskega centra. Ob tem v centru obljubljajo, da si bodo v prihodnje prizadevali mrežo DPT še razširiti.
 Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Obisk drugošolcev iz Grahovega
Drugošolci OŠ Notranjski odred Cerknica s podružnicama Grahovo in Begunje ima jo v 
okviru kulturnih dne vov predviden tudi april ski obisk Knjižnice Jožeta Udoviča Cerkni-
ca. Grahov ski šolar ji pri tem potrebujejo organiziran prevoz, za to so za obisk izbrali kar  
10. januar. S knjižničarko Anito so se sprehodili po knjižničnih prostorih, najdlje pa so se 
ob pravljicah, nagradnem kvizu ter ustvarjalnem kotičku zadržali na cicibanskem oddelku. 
Družili so se od 8. do 10. ure, ko knjižnica vrata odpre svojim obiskovalcem, a so se urini 
kazalci kar prehitro pomaknili k času slovesa. Srečanje je bilo prijetno. Poslovili so se na-
smejanih in zadovoljnih obrazov. »Nasvidenje knjižnica, še pridemo!«

Avtorica: Anita Leskovec Fotografija: arhiv KJUC

Medgeneracijski decembrski dan
Konec leta je priložnost, da si vzamemo nekaj več časa drug za drugega. Veliko 
je želja, zaobljub in idej. To je čas lepih misli, toplih objemov, stiskov rok, dobrih 
dejanj ter predvsem čas veselja. Veselje pa se širi le, če ga delimo z drugimi. Tako 
so se v DEOS Centru starejših Cerknica s svojimi talenti predstavili učenci Osnov-
ne šole Toneta Šraja Aljoše iz Nove vasi in otroci Vrtca Martin Krpan iz Cerknice. 
Otroci so prisluhnili zgodbam naših stanovalcev, delili z njimi svoje ter uživali 
ob izdelovanju novoletnih okraskov in krašenju jelke. Zaigrali so na harmoniko, 
klavir, žonglirali ter skupaj s stanovalci zapeli in zaplesali. Stanovalci so naučili 
otroke igrati na velike žoge in jim pokazali svojo aktivno pot, na kateri se razgi-
bavajo. Vsi skupaj smo preživeli prijeten in doživet medgeneracijski decembrski 
dan, poln dobre volje in lepih besed, ki so ogrela mnoga srca starejših. Avtorica: Gordana Crepulja Fotografinja: Vesna Turk
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Slike z razstave
V ponedeljek, 25. decembra 2017, na predvečer državnega praznika – dneva 
samostojnosti in enotnosti je v športni dvorani v Cerknici že tradicionalno 
odmevala glasba, ki jo pod taktirko Mitje Dragoliča ustvarjajo člani Godbe 
Cerknica. Tokrat so moči združili z Društvom notranjskih kulturnikov Krpan 
in osrednjo skladbo koncerta z naslovom Slike z razstave, ki je delo ruskega 
skladatelja Mussorgskega, predstavili na prav poseben način. Ob glasbeni iz-
vedbi Godbe Cerknica so si obiskovalci 43. božično-novoletnega koncerta God-
be Cerknica lahko premierno ogledali razstavo slik, ki so nastale ravno za to 
priložnost. Razstavo umetniških del je postavil akademski slikar Tomaž Per
ko, poslušalcem pa jih je s svojo video projekcijo dodatno približal še  Tomaž 
Paternost. Resnejšemu delu koncerta in vsakoletni podelitvi priznanj godbenikom je sledil še drugi del, kjer je ob spremljavi 
Godbe Cerknica svoj zimzeleni repertoar zapel gost koncerta, Oto Pestner. Avtorica: Ana Otoničar Fotograf: Ljubo Vukelič

Občni zbor Planinskega društva Sv. Vid
V soboto, 13. januarja, smo se člani Planinskega društva Sv. Vid zbrali na re-
dnem občnem zboru, ki je potekal v večnamenski dvorani gasilskega doma v 
Otavah. Članom so se pridružili tudi gostje – župan občine Cerknica Marko 
Rupar, Štefka Šebalj, markacistka in vodnica iz PD Cerknica, Bogdan Se
liger, predsednik PD Horjul, in Miro Mlinar, predsednik Meddruštvenega 
odbora planinskih društev (MDO) Notranjske.

Predsednik planinskega društva Boštjan Otoničar je predstavil pregled de-
la v preteklem letu ter zastavljene cilje za letošnje leto. Zbrane je nagovoril 
tudi župan občine Cerknica, ki se vidovskim planincem vsako leto pridruži na 
tradicionalnem pohodu iz Osredka do Kureščka, ki ga društvo organizira v začetku meseca septembra.

Uradnemu delu je sledil še družabni, ki ga je letos popestril Tine Schein iz Notranjskega regijskega parka z zanimivim in 
poučnim predavanjem z naslovom Dediščina Cerkniškega jezera. Prijetno druženje se je nadaljevalo še pozno v noč.

Avtorica: Cvetka Borštnik Fotograf: Ljubo Vukelič

Žeganje konj ... v Begunjah
Sveti Štefan, krščanski svetnik in mučenec, goduje 26. decembra. Na ta dan se po Sloveniji blagoslavlja konje in domače živali. 
Svetega Štefana častimo kot zavetnika konj, konjarjev, kočijažev in živine nasploh. Kmetje peljejo lepo okrašene konje do 
cerkva, kjer jih blagoslovijo. Pri obredu blagoslovijo še sol in vodo. Sol potresejo po polju in hkrati kropijo z vodo, »da suho 
vreme ne bi škodovalo«. Pri cerkvi sv. Jerneja v Begunjah se je 26. decembra zbralo 20 ljubiteljev konj in lastnikov psov. Po sve-
ti maši je župnik Maks Ipavec v obredu blagoslova omenil, da moramo biti 
ljudje prijazni do živali, saj nam bodo le tako vračale vso svojo ljubezen. Konji 
so poleg kruha in soli prejeli še lične rozete. Udeleženci na konjih pa so prejeli 
nahrbtnik za spomin na ta dogodek. Po blagoslovu je družina Meden (  Rezn' 
po domače) iz Cerknice za vse udeležence pripravila okusen golaž, za kar se 
jim lepo zahvaljujemo. Avtor: Drago Bečaj
… pri Svetem Štefanu
Konjerejsko društvo Martin Krpan beleži že 24. leto svoje ustanovitve. Ena 
izmed tradicij, ki ji vztrajno sledi skozi vsa leta delovanja, je žegnanje konj 
pri vasi Lipsenj v zaselku Sveti Štefan. Žegnanje je vsakoletno organizirano  
26. decembra, na dan, ko goduje sv. Štefan – zavetnik konj in ostale živine. 
Tokratni blagoslov je nekoliko zaznamovalo deževno vreme, vendar pa se 
konje rejci kljub temu niso pustili odvrniti od udeležbe na tem dogodku. Zbralo se je lepo število ljudi, ki so z zanimanjem pri-
čakali povorko. V povorko so bili vključeni štiri vprege in kar precej jahačev, ki jih je po opravljeni maši blagoslovil grahovski 
župnik Sandi Osojnik. S še nekaj zapoznelimi prišleki se je tako zbralo 26 konj. Druženje je hitro minevalo ob vročem čaju, 
kuhanem vinu, piškotih, predvsem pa ob pravih konjerejskih pogovorih. Tudi zato lahko z gotovostjo trdimo, da je štefanovo 
priljubljen praznik, ki je in ostaja živ predvsem zaradi rejcev konj. Avtorica/fotografinja: Darja Andrejčič
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Čenturska dolina v slovenski Istri
Planinci cerkniškega planinskega društva smo se na prvi pohod v letošnjem 
letu podali v slovensko Istro, da bi spoznali Čentursko dolino. Ubrali smo jo 
na koncu Vanganela, čez akumulacijsko jezero prečkali kamnito pregrado in 
se nato čez Bavški potok podali proti Marezigam. Skozi oljčne nasade smo 
prišli do slapu, na potočku Morigla, ga prečkali in se v blatni strmini povzpeli 
v Marezige. V parku, pred vinskim hramom Kanava, smo se z najvišje točke 
poti razgledali po Koprskem in Tržaškem zalivu. Od tu smo krenili nazaj v 
dolino, ponovno prečkali Bavški potok in se podali na nasprotni breg, proti 
naselju Čentur in Čenturski dolini. Pred vzponom do naselja Čentur smo se podali k slapu na Čenturskem potoku. V zaselkih 
Čenturja so nas prijetno presenetile lepo obnovljene istrske zgradbe in cvetoče narcise na začetku vasi.

Avtorica: Štefanija Šebalj Mikše Fotograf: Luka Ciglar

Blegoš v opojni belini
Blegoš je 1562 metrov visok hrib, ki spada v Škofjeloško 
in Cerkljansko hribovje. Večkrat smo ga člani PD Cerknica 
obiskali in vsakič nudi drugačno podobo. Zaradi primerne 
višine in ker je varen pred plazovi, ga vodniki radi uvršča-
mo v  program zimskih izletov. Na Blegoš smo se povzpeli 
21. januarja. Že ob prihodu na izhodišče, v kraju Leskovica, 
so nas pozdravili sončni žarki. Niso nas zapustili celo pot, le 
na vrhu je bilo malo vetrovno, razgledi pa so se ponujali v 
vseh smereh. Tudi na naš Snežnik, ki je kot gorska pregrada 
štrlel v nebo. V prijazni in topli koči smo si vzeli čas za po-
čitek. Preostalo nam je še 200 višinskih metrov, da smo se 
povzpeli na vrh, potem pa smo po lovski poti sestopili proti 
izho dišču. Avtor: Miro Mlinar Fotograf: Kosta Trajkovski

Predavanje Marka Juhanta
V nedeljo, 21. januarja, nas je po maši obiskal specialni pedagog Marko Ju
hant. Navdušil je starše prvoobhajancev, birmancev in ostale vzgojitelje, ki so 
se predavanja udeležili v velikem številu. Spregovoril je o pomembnih vpraša-
njih vzgoje. Juhant je med drugim poudaril, da vsa vzgoja temelji na zgledu, za-
to morajo starši premisliti, katere vrednote in tradicije želijo prenesti na svoje 
otroke, in jih preprosto živeti. Po nasvetu Juhanta je treba otrokom povedati, 
da jih imamo radi, saj so v življenju lahko srečni samo tisti, ki so v otroštvu 
dobili dovolj brezpogojne ljubezni. »V življenju bodo uspešni tisti otroci, ki so 
se doma navadili delati. Triletnik lahko samostojno pripravi mizo, štiriletnik 
lahko samostojno posesa, osemletnik lahko po navodilih da prat perilo in tako naprej. Če s svojo vzgojo dosežemo to, da starejši 
otrok sam vidi delo in ga opravi, bo gotovo uspešen,« svetuje Juhant. Avtorica: Urška Knez Fotografinja: Ana Knez
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Z odvetnico o dedovanju
Društvo upokojencev Rakek je 19. januarja v prostorih društva organiziralo preda-
vanje z naslovom Urejanje premoženjskopravnih razmerij in dedovanje. Predavala je 
odvetnica Katarina Juvančič Kogej z Rakeka, ki je razložila, kako urediti premo-
ženjskopravna razmerja na pravno pravilen način, predvsem glede nepremičnin. Samo 
s stvarnopravno urejenimi nepremičninami lahko kot lastniki učinkovito dokazujemo 
svoje lastništvo, lažje in varno sklepamo pravne posle in učinkovito rešujemo upravne 
in sodne postopke. Dobra udeležba starejših verjetno kaže na to, da je zanimanje za 
tematiko precejšnje. V večini primerov se ljudje izogibajo pogovorom in ureditvi dedo-
vanja, pa čeprav bi se lahko izognili marsikateremu prepiru, ki sledi zaradi neurejenih zadev. Avtorica in fotografinja: Boža Vesel

Ustanovljene »Cerkniške šapke« 
S koncem leta 2017 smo registrirali športno-kinološko društvo »Cerkniške šapke«, 
saj se je že dalj časa kazala potreba po tem, da bi prebivalci občin Cerknica, Loška 
dolina in Bloke lahko svoje štirinožne prijatelje vzgajali in šolali tudi v Cerknici. S 
šolanjem bomo začeli v začetku marca. Prijave zbiramo do konca februarja na elek-
tronskem naslovu cerkniske.sapke@gmail.com ali na telefonski številki 041 721 262. 
Lahko se vključite v »malo šolo«, ki je namenjena psom, starim od treh do devetih 
mesecev, za pse, stare od devetih mesecev naprej, pa pripravljamo programa »zabav-
na poslušnost« in »delo z nosom«. Treningi bodo potekali dvakrat tedensko po eno 
šolsko uro. Tri ure bodo namenjene teoretičnemu znanju, vse ostale pa praktičnemu 
delu s psom. Avtorici: Sandra Zemljak, Branka Hobič Fotografinja: Sara Velenik

Notranjski park se je predstavil v Postojni
Ob obeležitvi 70. obletnice Notranjskega muzeja so v Postojni pripravili različne 
dogodke. Želeli so predstaviti delo institucij, ki se na območju celotne regije ukvar-
jajo s kulturno in naravno dediščino Notranjske. 

18. januar je bil dan Občine Cerknica, na katerem se je predstavil Notranjski park. 
Po družinski delavnici na temo drevaka je prednosti življenja na zavarovanem ob-
močju predstavil direktor Notranjskega parka Matevž Podjed. Ob pomenu parka za 
domačine je izpostavil tudi projekte, s katerimi se Notranjski park trenutno ukvarja 
in ki bodo v prihodnosti še izboljšali življenjske razmere – tako za ljudi kot tudi za 
druge, bolj divje prebivalce parka. Avtor: Miha Jernejčič Fotografija: Notranjski muzej

Koledniki prinašali sporočilo miru v Župniji Cerknica in ...
Na dan praznika svetih treh kraljev je odšlo na teren po Cerknici in Dolenji vasi osem otroških skupin. Tudi letos so ko-
ledniki prinašali sporočilo ljubezni in miru. V petek, 29. decembra, smo se odrasli koledniki odpravili v Martinjak, Mahnete, 
Podslivnico, Otonico in na Marof. 4. januarja nas je pot peljala v Zelše, 5. januarja pa še v Podskrajnik in na Brezje. 8. januar-
ja smo sporočilo miru prenesli še prebivalcem Dolenjega Jezera. Koledniki se zahvaljujemo 
za vse darove, ki jih bodo misijonarji gotovo zelo veseli. Zelo prijetno je obiskovati ljudi, ki 
te sprejmejo s srcem in ti prisluhnejo. Avtorica: Tatjana Lekšan
... v Župniji Grahovo
V Župniji Grahovo so koledniki v božičnem času, od 26. decembra do 7. januarja, obiskali 
skorajda vse hiše in voščili ob novem letu. Spremljal jih je župnik Sandi Osojnik in pode-
ljeval blagoslov. Več kot 40 otrok je bilo razdeljenih v 14 skupin. Sladkarije, ki so jih otroci 
zbrali, smo razdelili, denarna sredstva pa so bila namenjena delno za misijone, delno pa za 
cerkev sv. Štefana na Lipsenju. Na praznik svetih treh kraljev, 6. januarja, pa je bilo po sveti 
maši v župnišču druženje ob pici. Zaslužnim otrokom so se pridružili tudi njihovi starši. 
Župnik Sandi se zahvaljuje otrokom za sodelovanje, vsem ljudem pa za prisrčno gostoljubje.
 Avtor: Sandi Osojnik Fotograf: Boštjan Kovač
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Vlado Pakiž
Vlado Pakiž iz Martinjaka je poveljnik 
Centra za združeno usposabljanje ter 
poveljnik Vojašnice barona Andreja 
Čehovina Postojna. Polkovnik Pakiž pravi, 
da je pravo vojaško življenje zaživel leta 
1991 v času osamosvojitvene vojne. Takrat 
ga je tudi potegnilo v profesionalno vojaško 
kariero, kar je sprejel kot življenjski izziv.

Vlado je vojaški rok služil leta 1984 in opra-
vil Šolo za rezervne oficirje. »V rezervi sem 
bil od  1986 v  Občinskem štabu Teritorial-
ne obrambe (TO) Cerknica kot poveljnik 
zalednega voda.« V profesionalno vojaško 
kariero ga je potegnilo v času osamosvojit-
vene vojne. »Takrat so bili prelomni časi in 
ponosen sem bil, da sem bil zraven,« pravi 
Vlado, ki je že po naravi nagnjen k dinamič-
nemu delu, izkušnje in odnosi v kolektivu 
TO Cerknica pa so bili povod, da se je odločil 
za vojaški poklic. »Že takrat sem se zavedal, 
da je služenje domovini odgovorna naloga, 
in k sreči so se tega zavedali tudi moji naj-
bližji, ki so me pri odločitvi podpirali,« pravi.

V Centru za  združeno usposabljanje, 
kjer Vlado opravlja funkcijo poveljnika, 
skrbijo za to, da so pripadniki slovenske 
vojske ustrezno usposobljeni. »Edini v ce-
lotni strukturi Slovenske vojske razpolagamo z različnimi 
simulacijskimi sistemi, tako računalniškimi za  izvajanje 
računalniško podprtih vaj in raziskav kot tudi sistemi 
za simulacijo taktičnega delovanja. Naše zmogljivosti ko-
ristijo vse enote. Skupaj s strateško pomembnimi strelišči 
in poligoni ter z namestitvenimi zmogljivostmi vojašnice 
zagotavljamo kakovostno celovito usposabljanje Slovenske 
vojske in partnerskih oboroženih sil,« pravi Vlado Pakiž, 
ki izpostavlja tudi korektno sodelovanje centra z lokalnim 
prebivalstvom in društvi. V center spada tudi Osrednje va-
dišče Slovenske vojske Postojna, ki zajema poligon Poček, 
strelišča Bač, Mlake in Bloška Polica.

Sami kriteriji izpolnjevanja pogojev za zaposlitev v vojski 
so določeni z Zakonom o obrambi. Mladim, ki bi se odločili 
za vstop v vojaške vrste, pa bi Vlado svetoval predvsem izo-
braževanje, saj vojaški poklic zahteva vseživljenjsko učenje, 
usposabljanje, nenehno skrb za osebni razvoj, po možnosti 
pa tudi nabiranje izkušenj v tujini. »Mislim, da so le redki 

pripadniki, ki še niso izkusili delovanja v  mednarodnem 
okolju. Slovenski vojaki smo usposobljeni za ohranjanje 
miru,« pravi. Med svojim delom je bil na tujem velikokrat 
tudi sam: »Leta 2005 sem bil krajši čas v Afganistanu, v letu 
2012 sem bil na misiji v Libanonu, kjer sem bil poveljnik 
slovenskega kontingenta v sestavi OZN (modre čelade). 
Nazadnje sem bil eno leto v Sarajevu kot vodja svetovalcev 
vojaškega dela NATA na Ministrstvu za obrambo in Oboro-
ženih silah BiH v Sarajevu. Bilo pa je še veliko večtedenskih 
vaj, usposabljanj, tečajev, izobraževanj, delovnih srečanj, 
tako v Sloveniji kot v tujini. Če bi vse seštel, bi bil od do-
ma odsoten kar nekaj let. Evidenco odsotnosti vodi žena, 
ki pravi, da je z mano poročena pet let manj kot jaz z njo.«

Vojaški poklic je specifičen, tako da ni možno poteg-
niti črte med  službo in prostim časom: »To ni le poklic 
oziroma služba za  točno določeno število ur dnevno. Je 
veliko več. Vojaki temu rečemo, da je način življenja – ko 
je nalogo treba opraviti, se to stori s pravo motivacijo 
brez dodatnih vprašanj.« Vlado je aktiven tudi v prostem 
času. »Za sprostitev jemljem tudi občasna kmetijska de-
la na polju in v gozdu. Z ženo, če se le da, vsako nedeljo 
od doma v Martinjaku narediva vzpon na Slivnico. Sicer 
pa rad kolesarim, tudi v službo se v kolesarski sezoni vo-
zim s kolesom, sedaj pozimi pa smučam, drsam in tečem 
na smučeh.«

V domači vasi je Vlado že od mladih nog precej aktiven 
član prostovoljnega gasilskega društva. Tudi gasilstvo je 
na nekaterih nivojih podobno vojski, saj, kot pravi Vlado: 
»Biti v  službi domovine ni zgolj bojno delovanje. Pomeni 
tudi nuditi pomoč med naravnimi in drugimi nesrečami, ki 
nas v zadnjih obdobjih žal vse bolj ogrožajo.«

Avtor: Miha Jernejčič
Fotograf: Valter Leban
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Avtorica: Marija Hribar
Fotograf: Ljubo Vukelič

Lešnjake: med strminami in travniki
Gručasto naselje na nadmorski višini  
795 metrov v vzhodnem delu Vidovske planote 
je dobilo ime po Lešnjaku, ta po leski. Na 
vzhodnem delu so strme grape Iške, gozdovi, 
na zahodu in jugu pa travniki in pašniki.

V 16. stoletju se v turjaškem ur-
barju pojavi ime Janez Lešnjak 
(Jannse Lischnagkh). Proces 
drobljenja prvotne posesti na 
več delov je razviden iz urbarja 
18. stoletja, saj je bilo v vasi že 
šest kmetov: Martin Lešnjak 
je imel četrtinsko kmetijo, Ma
tija Rupar, Andrej Ponikvar 
in Hanže Ponikvar so imeli 
vsak po eno osminsko kmetijo, 
Andrej Tavželj 3/16 kmetijo 
in Jurij Tavželj tudi 3/16 kme-
tijo. Če seštejemo vse kmetije, 
dobimo eno celo hubo, ki je bila 
pod turjaškim oz. nadliškim gos-
postvom. V franciscejskem kata-
stru iz  leta 1823 pa so navede-
ni: na številki 1 Anton Lešnjak, 
na številkah 2 in 3 Matevž Tavž-
elj, na  številkah 4 in 5 Lovrenc 
Klančar in na številki 6 Valentin Rupar. Leta 1900 je bilo v 
vasi 62 ljudi, med obema vojnama pa, kot pravijo, 70 ljudi 
in 70 glav živine, tukaj so živeli tudi najemniki. Leta 1942 
so italijanski vojaki požgali vas. Med 2. svetovno vojno in 
po njej je bilo ubitih deset ljudi. Danes je v sedmih hišah  
16 prebivalcev, štiri hiše so podrte, tri pa prazne.

Milan Rot in Emil Filipčič
V vasi ima korenine akademski slikar Milan Rot 
(1940−2015), saj je bila pri Matevžlovih rojena njegova ma-
ma Ivanka Kocjančič, poročena Rot. Oče Karel – Korle, 
ki je bil s Koroščega, je bil ubit kot partizan pri Hribljanih 
leta 1944. Rotovi otroci, med njimi tudi Milan, so prihajali 

Posestni list iz leta 1947 je bil mnogokrat v uporabi.

Pogled na Lešnjake

na počitnice k Lešnjakom, tukaj so nabirali krhliko, jagode 
ter ostale plodove in zelišča, da so dobili kakšen dinar.

V osemdesetih letih 20. stoletja je pri Lešnjakih prebival 
slovenski pisatelj Emil Filipčič. Kako je zašel v Vidovske 
hribe? V Ljubljani je po naključju srečal Korošca od Tavž-
ljev, ki je iskal Maximarket. Beseda je dala besedo. Pisatelj 
ga je vprašal, če je tam okrog kakšna prazna bajta, kjer bi 
imel mir in bi lahko pisal. Tako se je Filipčič naselil v Ban-
galovo hišo. Domačini, ki se ga spominjajo kot prijetnega 
človeka, so mu nadeli ime Robinzon; verjetno zaradi dolgih 
las in nenavadnega življenja.

Vzpon in zaton zadružništva
Zadružništvo ima na Vidovskem močno tradicijo, saj je bi-
lo že leta 1920 ustanovljeno Kmetijsko društvo v Sv. Vidu 
nad Cerknico. V prvem upravnem odboru je bil tudi član 
od Lešnjakov. Lešnjakovci so z delom in materialom poma-
gali graditi zadružni dom pri Svetem Vidu, sedaj pa o njem 
ne morejo odločati, saj je šlo, po njihovih besedah, vse ra-
kom žvižgat. Janez Brenčič, ki je na  Vidovsko planoto 
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

prišel iz vasi Liplje pri Planini, pripomni: »Zadruga je bila 
slab plačnik. Morala bi organizirati odkup viškov kot Kme-
tijska zadruga Krka na Dolenjskem, ki skrbi za proizvajal-
ce, za samooskrbo. V naših vaseh je bilo premalo mleka, da 
bi jih zanimalo. Hočejo vsaj 800 litrov, da ga pridejo iskat. 
Če imaš samo naravno krmo, ni toliko mleka kot pri tistih, 
ki dodajajo razne dodatke.« 

Lešnjakovci pravijo, da je vas v zatišju. Zemlja je težka, 
drži vlago, zato je suša ne prizadene; bolj ji škodi moča. Ži-
vino redijo na dveh kmetijah. Lešnjakovi imajo tri, Brenčič 
Ruparjevi pa šest glav goveda. Pogoji za pašo so dobri: »Pri 
Lešnjakah samo vrata od štale odprete in že so živali na paš-
niku.« Danijela Brenčič Rupar, upokojenka, kmetica, čla-
nica odbora Krajevne skupnosti Cajnarje ‒ Sveti Vid: »Naj-
več smo imeli 21 glav goveje živine, krave simentalke, tudi 
devet prašičev. Mleko smo oddajali, sedaj ne več. Prej so vse 
hiše oddajale mleko, sedaj imamo samo še krave dojilje.« 
Marija Lešnjak (1939), ki je mladost preživela na Koroš-
čem, se spominja: »Nosila sem mleko od Lešnjakov k Tavž-
ljem, čez graben, po stezici z ajmerjem, ker so ga tam pobi-
rali. Potem smo ga oddajali v vasi. Nato se je končalo, niso 
več pobirali. Včasih je bilo dosti žita vseh vrst: pšenice, ovsa, 
ječmena, ajde, prosa. Vse je bilo treba narediti ročno, tudi 
žeti.« Danijela Rupar Brenčič dopolni: »Sejali so tudi lan, trli 
so ga vsak na svoji kmetiji. Lan so imeli tudi za pomoč pri 
živini, kadar jo je kaj ujedalo. Do druge svetovne vojne smo 
imeli vaški mlin v Studenčnah, ob vodi, ki teče pod Lešnjaki. 
Tam je tudi izvir. V mlinu so živeli ljudje in mleli za vas, še 
sedaj lahko vidite škale, ostanke mlina.« 

Cesta v beli svet
Ljudje so delali vse mogoče, da so preži-
veli. Nekateri so odšli v  Ameriko, drugi 
so furali, tudi na Hrvaško, v vasi so bili 
tesači pa kolar … Z nostalgijo se spomi-
njajo obrata Iskre v Cajnarjah in obrtne 
tekstilne delavnice pri Svetem Vidu, saj 
je bila služba blizu in se ni bilo treba vo-
ziti v  oddaljena  središča. Bernardka 
Lešnjak in njen sin Žiga sta danes za-
poslena v  tovarni ebm-papst Slovenija 
(Ydria Motors) v Podskrajniku. Kruh jim 
dajejo tudi Valkarton Rakek, gozd, kme-
tije ter pokojnine. 

Elektrika je k Lešnjakom prišla leta 
1951, trofazni tok okrog leta 1970, vo-
dovod pa v  osemdesetih letih 20.  stole-
tja, pred nekaj leti je cesta dobila asfaltno 
prevleko in pred kratkim so dobili optiko. 

Lešnjakovci si želijo, da bi rekon-
struirali in asfaltirali cesto Sveti  Vid–  

Korošče‒Župeno, saj bi bili s tem bližje svetu. Avtobus vozi 
samo do ravenske poti, zato morajo Žano Lešnjak, ki hodi 
v osnovno šolo v Begunje, do tja pripeljati. Včasih so imeli 
trgovino pri Svetem Vidu, sedaj je ni niti v Begunjah, do 
njih pride le potujoča trgovina. Za vse morajo do Cerknice, 
ki je oddaljena 18 kilometrov. Lešnjakovci so zadovoljni, 
če kdo pride v vas. Tako so dočakali tudi televizijo, ki je le-
ta 2010 tukaj posnela del oddaje Podoba podobe. Zadnjo 
besedo v oddaji je imela prav Danijela Brenčič Rupar: »Biti 
kmet je zelo lepo, pa še lačni nismo. Denarja na kmetah pa 
itak ni treba; samo za sproti. Dost ga je.«

Lešnjakovci od leve spredaj: Marija Lešnjak, Žana Lešnjak, Danijela Brenčič Rupar, zadaj: 
Žiga Lešnjak, Bernardka Lešnjak, Janez Brenčič

Janez Brenčič krmi živino.
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Čebelarsko društvo 
Rakek 
Čebelarska tradicija in intenzivnejši razvoj 
čebelarstva na področju Krajevne skupnosti 
Rakek segata v drugo polovico 19. stoletja. 
V tistem času so gojili čebele predvsem 
posestniki, duhovniki, učitelji, po izgradnji 
južne železnice pa tudi železničarji v tako 
imenovanih »čuvajnicah«.

Od 1872 do 1886 je služboval na Uncu in od  1886 leta 
naprej na Rakeku nadučitelj Ivan Poženel. Iz zapisov so 
razvidna njegova prizadevanja na področju razvoja šolskih 
vrtov in čebelarstva. Umrl je leta 1900 na Rakeku, kjer je 
tudi pokopan. Bil je ustanovni član Slovenskega čebelar-
skega društva, ustanovljenega leta 1898. Društvo je bilo 
predhodnik današnje Čebelarske zveze Slovenije, katere 
član je tudi Čebelarsko društvo Rakek.

Ribariču na Uncu. Čebelarji s tega področja so se do 1944 
povezovali v Čebelarski podružnici Laze.

V obdobju med obema vojnama sta na našem področju 
delovala in širila čebelarsko znanje Vlado Rojec in Josip 
Ribičič – pisatelj, učitelj in čebelar. V šoli na Rakeku je 
služboval od 1925 do 1929. Na šolskem vrtu je postavil lep 
čebelnjak. Vlado Rojec je bil publicist in urednik, ki je na 
rakovški šoli služboval od 1926 do 1935. Tudi on je imel 
na šolskem vrtu čebelnjak. Pisal je strokovne članke s pod-
ročja čebelarstva. Bil je tudi urednik Slovenskega čebelarja. 

V tem obdobju je aktivno deloval še Andrej Kenič, na-
dučitelj na Uncu. Nadaljeval je prizadevanja na področju 
razvoja šolskih vrtov in čebelarstva. Postavil si je čebelnjak 
na vrtu ob hiši na Rakeku. Čebelariti je začel že leta 1906, 
član Slovenskega čebelarskega društva pa je bil od leta 
1907. Od leta 1926 naprej je bil član Čebelarske podružni-
ce Laze. Na področju čebelarstva je bil aktiven vse do svoje 
smrti leta 1965. Pokopan je na Rakeku. 

Koraki do samostojnega društva
Po letu 1945 se je ustanovila podružnica čebelarske zadruge 
na Rakeku, v katero so spadali čebelarji s področja Logatca, 
Laz, Blok, Starega trga, Grahovega in Rakeka. Z ukinitvijo 

okraja Rakek leta 1948 se tudi čebelarska orga-
nizacija veže na nov okraj Postojna. 25. februarja 
1951 je bilo ustanovljeno Čebelarsko društvo Po-
stojna, že z 8. marcem 1951 pa v sestavi ČD Po-
stojna začne delovati Čebelarska družina Rakek. 
Predsednik Čebelarske družine Rakek je postal 
Mirko Juvančič, tajnik pa Andrej Kenič.

V obdobju do leta 1976 dejavnosti potekajo 
predvsem na področjih vodenja plemenilne po-
staje v Rakovem Škocjanu, skrbi za zdravstveno 
varstvo čebel (nosema), nabave sladkorja, pove-
zave s podjetjem Medex glede odkupa čebeljih 
proizvodov, zagotavljanja opreme, usposablja-
nja, organizacije ekskurzij, prevozov čebel na pa-
šo in še bi lahko naštevali.

Plemenilno postajo v Rakovem Škocjanu so 
postavili postojnski čebelarji leta 1949. Vodil jo je Maks 
 Avšič, od leta 1951 naprej pa Jožef Kretič. Po letu 1951 so 
se v delo vključili čebelarji z Rakeka. Po opravljenem tečaju 
o vzreji matic, leta 1957, prevzameta vodenje plemenilne 
postaje brata Juvančič, prve tri leta Alojz, do leta 1974 pa 
Mirko. Plemenilna postaja je delovala izredno uspešno. Svoj 
neizbrisni pečat so v tem obdobju pustili čebelarji Andrej 
Kenič, Mirko Juvančič, Jože Braniselj in Franc Albreht. 

V letu 1976, ko je prišlo do spremembe zakonodaje, se 
rakovška čebelarska družina izloči iz Čebelarskega društva 
Postojna in ustanovi samostojno društvo, neposredno po-
vezano s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS). 

Naša društva

Avtor: Miroslav Juvančič, tajnik ČD Rakek

Dan odprtih vrat|Fotograf: Miroslav Juvančič

Bogata tradicija čebelarstva
Leto 1905 predstavlja začetek vključevanja čebelarjev s 
področja Rakeka, Unca in Ivanjega sela v Slovensko če-
belarsko društvo. 26.  marca 1905 je bila na čebelarskem 
shodu v Logatcu, v Gostilni pri Kramarju, ustanovljena 
čebelarska podružnica, v katero so bili včlanjeni takratni 
čebelarji. V poročilu tajnika Avgusta Bukovica o obč-
nem zboru Slovenskega osrednjega čebelarskega društva 
v Ljubljani je zapisano, da se je logaškega shoda udeležilo 
28 čebelarjev, v podružnico pa se je včlanilo 21 čebelarjev. 
Čebelarska podružnica je imela redne shode – leta 1906 in 
1907 v Logatcu, leta 1908 in 1909 v Lazah in leta 1910 pri 
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Tudi po letu 1976 so čebelarji nadaljevali s  številnimi 
dejavnostmi. Med letoma 1976 in 1988 je deloval čebelar-
ski krožek na Osnovni šoli Jožeta Krajca na Rakeku. Mladi 
čebelarji so se strokovno izobraževali in dokazovali svoje 
znanje tudi na tekmovanjih mladih čebelarjev, kjer so do-
segali lepe rezultate. Zasluga za  uspešno delo krožka gre 
Francu Albrehtu, ki je ves ta čas vodil čebelarski krožek.

Leta 1977 je bila na območju takratne občine Cerknica 
ustanovljena Občinska zveza čebelarskih društev (OZČD), 
ki aktivno deluje še danes. Iz ČD Rakek izhajajo društva 
v Begunjah, Cerknici in na Blokah. ČD Stari trg pri Ložu 
pa je bilo ustanovljeno že prej. Prvi predsednik OZČD je 
bil Leopold Frelih, tajnik pa Franc Albreht. Po letu 1993 
je bil najzaslužnejši čebelar Ciril Vidrih, ki je opravljal 
vrsto funkcij v ČD Rakek, ZČD Cerknica in pri 
organih v ČZS. Bil je tudi pobudnik mesečnih 
srečanj ČD Rakek. 

Danes šteje ČD Rakek 46 članov. Članstvo 
se je začelo povečevati v obdobju po letu 2010, 
ko je bilo 25 članov. Društvo vodi upravni od-
bor v sestavi predsednice Vide Winkler (roj. 
Braniselj), tajnika Miroslava Juvančiča, bla-
gajnika Francija Albrehta, poverjenika za pa-
sišča  Vasilija Škrlja ter članov Antona Bajta, 
 Ivana Jernejčiča in Ingrid Matičič. 

110 let uspešnega delovanja 
Dejavnosti društva so številne – usposabljanje 
čebelarjev, zdravstveno varstvo čebel in skrb za 
zdravo prehrano, promocija čebelarstva in če-
beljih pridelkov, ohranjanje avtohtone kranjske 
čebele – sivke, priprava pašnega reda, vključe-
vanje v delo društva ter občinske in nacionalne 
zveze. Že od samega začetka sodelujemo pri 

Naša društva

izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcih in 
šolah, v okviru katerega vsako leto z donacijo medu pope-
strimo zajtrk v rakovški enota Vrtca Martin Krpan Cerkni-
ca, Osnovni šoli Jožeta Krajca na Rakeku in podružnični 
šoli Rudolfa Maistra na Uncu. 

Udeležujemo se izobraževanj in posvetov glede smernic 
dobrih higienskih navad v čebelarstvu, tehnologij pridelave 
čebeljih pridelkov, priprave čebeljih pridelkov za  prodajo, 
tehnologije čebelarjenja, zdravstvenega varstva čebel, ki so 
pomembni za  pridobivanje čebelarskih znanj in izkušenj. 
Organiziramo mesečna srečanja članov ČD Rakek, ki jih vo-
di čebelarski mojster Boris Seražin. Pospešujemo pridela-
vo in porabo čebeljih pridelkov ter organiziramo odmevne 
dneve odprtih vrat. Čebelarji vlagamo svoj trud v promocijo 
čebelarstva in čebeljih pridelkov ter ohranjanje avtohtone 
kranjske čebele – sivke. Vključili smo se tudi v prizade-
vanja, da je 20. maj postal Svetovni dan čebel. Na osnovi 
pašnega reda vzdržujemo in vodimo postopke dodeljevanja 
stojišč čebelarjem prevoznikom, ki pripeljejo čebele na pa-
šo. Vključujemo se tudi v dejavnosti, ki jih pripravljata ČZS 
in ZČD Cerknica, prav tako sodelujemo z ostalimi društvi 
na območju KS Rakek in Občine Cerknica.

Nekaj čebelarjev se je vključilo tudi v shemo kakovosti, 
imenovano Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo.

Za svoje 110-letno uspešno delovanje je ČD Rakek od 
ČZS prejelo plaketo Antona Janše, ob občinskem prazniku 
pa tudi Zlato taborsko priznanje Občine Cerknica. 

Čebelarsko društvo Rakek je v okviru praznovanja 
110-letnice delovanja razvilo prapor, s katerim želi utrditi 
delovanje društva in ohranjati bogato tradicijo čebelarstva 
in čebel na našem področju.

Ob občinskem prazniku so rakovški čebelarji prejeli Zlato taborsko 
priznanje Občine Cerknica.|Fotograf: Ljubo Vukelič

V okviru praznovanja 110-letnice delovanja je ČD Rakek razvilo prapor. 
Fotograf: Ljubo Vukelič
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Kultura in kulturniki

Marjan Manček: ob sedemdesetletnici
Ob sedemdesetletnici rojstva Marjana 
Mančka (1948), ilustratorja, striparja, 
karikaturista in avtorja animiranih filmov, 
je Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica skupaj 
z avtorjem pripravila razstavo z naslovom 
Karikatura, ilustracija, strip. 

Na avtoportretu, ki je na vabilu, iz tinte in peresa prihaja-
jo njegovi najprepoznavnejši liki: psiček Cufek se je oprijel 
avtorjevega hrbta, Modri medvedek počiva v njegovem na-
ročju, na ilustratorski trnek pa so se srečno ujeli Drnuljev 
kozel Lisec iz Višnje Gore, družina pradavnih Hribcev: Daj-
nomir, Miliboža in Milimir, po peresu polna elana skaklja 
kokoška, nad njimi pa šmentana muha, ki se ne pusti 
odgnati. Imenitna druščina ob jubileju!

Marjan Manček, ki od leta 1981 živi v Selščku, mladost 
pa je preživel v Novem mestu, že več kot štiri desetletja s 
svojim ustvarjanjem osrečuje tako mlade kot starejše. 

V knjižnici je prvič razstavljal leta 1993, takrat še v stav-
bi na Partizanski 9, kjer je bil predstavljen projekt Hrib-
ci. Poleg Mančka je bil gost tudi slovenski dramski igralec 
Jurij Souček, ki je posodil glas Hribcem, družini iz pra-
skupnosti, ki živi onkraj hribov. V cerkniški kinodvorani 
je bilo takrat prikazanih sedem Mančkovih kratkih risanih 
filmov. Leta 2002 je bila v knjižnici predstavljena pesniška 
zbirka Strašnice Miroslava Košute, ki jo je ilustriral Mar-
jan Manček. Skupaj smo bili tudi ob Mančkovi šestdesetle-
tnici, takrat je o njegovem delu spregovoril dr. Miklavž 
Komelj, ki je ob tem predstavil tudi pesniško zbirko za 
otroke z naslovom Zverinice z Mančkovimi ilustracijami.

Za uvod v tokratno razstavo je pod vodstvom Ivana 
 Marinovića zaigral Jazz kvartet cerkniške glasbene šole, ki 
ga sestavljajo imenitni mladi glasbeniki: Monika  Simičak, 
Frančišek Križ, Anže Kranjc in Juš Kvaternik. Nekaj 
uvodnih besed sta povedala tudi Marko Rupar, cerkniški 
župan, ter direktorica knjižnice Marija Hribar. Večer je 
spretno povezovala Vesna Telič Kovač.

Mojstra karikature, ilustracije in stripa je predstavil 
likovni urednik za otroški in mladinski program pri Mla-
dinski knjigi Pavle Učakar: »Umetnik postaneš v zelo zgo-
dnjih letih, zato ker se takrat igraš. Kar naprej se igraš in 
igraš in kar naenkrat si star sedemdeset let. Vmes ugoto-
viš, da so vsi junaki, ki si jih risal, del tebe, v vsaki risbi je 
Marjan, ki je prijazen človek. Otroci rastejo skupaj z Manč-
kom, ki ni nikoli nehal biti otrok. Humor je tisto gorivo, ki 
ga pri njem nikoli ne zmanjka.«

Avtorica: Marija Hribar
Fotograf: Ljubo Vukelič

Marjan Manček je številnemu občinstvu priznal, da je 
70-letnica kar naporna, saj je že ves mesec precej zaposlen. 
O sami razstavi pa je povedal: »Ta postavitev je takšna, ker 
sem v paspartuje, ki so ostali od novomeške razstave, vtak-
nil liste. Sedaj je to malo pomešano, kot sem sam pomešan, 
saj enkrat delam karikature, drugič stripe, tretjič ilustraci-
je. Tukaj je tudi ena drobcena stvar iz animiranega filma, 
imenuje se Be, potem je tu tudi skica, ko sem se kar tako 
nekaj igral. Tukaj so tudi prva dela, ko sem se šolal. Ko sem 
prinesel nekaj karikatur v časopisno hišo Cambridge Eve-
ning News (1970), so jih objavili. Naredili so tudi kratek 
intervju in, si predstavljate, takoj so mi plačali. Človek ne 
more verjeti, da je bilo tako.«

Ilustracija, ki izvira iz karikature
Z ogledom razstave lahko začnemo pri prvih objavah v 
revijalnem tisku, v katerem je objavljal predvsem poli-
tične karikature: zabavno-satirični tednik Pavliha je le-
ta 1966 objavil prvo Mančkovo karikaturo, pa v Mladi-
ni, Delu, karikature je objavil tudi nemški Pardon vom 
besten, eden izmed najboljših satiričnih časopisov teda-
njega časa.

Na ogled so postavljene tudi knjižne izdaje. Leto 1975 
pomeni Mančkov preboj pri Mladinski knjigi, ki je izdala 
štiri knjige z Mančkovimi ilustracijami: Pravljice po tele-
fonu, Pisano okno, Pikica in Tonček ter Slovenske basni in 
živalske pravljice. 

Seveda pa na ogled vabijo številne razstavljene ilustra-
cije, ki s humorjem, mnogokrat tudi pikrim, prikazujejo 
Mančkov odnos do življenja in sveta.

Na veselo srečanje ob osemdesetletnici leta 2028!
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Razstava ob 160-letnici južne železnice
27. julija 1857 je po trasi južne železnice zapeljal prvi vlak z Dunaja proti Trstu. 577 kilometrov dolga proga je bila takrat 
eden največjih gradbenih dosežkov v Evropi. S svojo mogočnostjo je najbolj izstopal 561 metrov dolg in 38 metrov visok 
Borovniški viadukt, ki je veljal za najmogočnejši 
zidani most v Evropi.

Ob obeležitvi 160-letnice je nastala tudi raz-
stava vedut, ki že od poletja potuje po krajih ob 
slavni progi. Tako se je med 9. januarjem in 2. fe-
bruarjem ustavila tudi v rakovški knjižnici.

Vedutam so dodane reprodukcije fotografij, 
nastalih ob gradnji železnice, ki jih je od dunaj-
ske narodne knjižnice pridobilo Humanistično 
umetniško društvo Karel Barjanski iz Borovni-
ce. Njegov član, Jože Zorman, je ob otvoritvi 
spregovoril o razstavi, v nadaljevanju večera 
smo si ogledali tudi krajši dokumentarni film 
Nevidni spomeniki, ki je nastal v produkciji RTV 
Slovenija. Avtorica in fotografinja: Nevena Savić

Kultura in kulturniki

Praznično doživetje z Manco Udovič
Preteklo leto, ki so ga v cerkniški knjižnici 
zaznamovale razstavi o Franu Gerbiču in 
Ivanu Matičiču ter izdaja slovenskega pre-
voda Gruberjevih Hidrografskih pisem, smo 
zaključili prav na poseben način in s prav po-
sebnimi gosti. Enkratno praznično doživetje 
nam je s svojim jazz kvartetom poklonila iz-
jemna mlada pianistka Manca Udovič. Kvar-
tet, v katerem je leta 2013 zbrala glasbenike, 
ki poprej še niso sodelovali, so pa izjemni 
vsak v svojih zasedbah, nam je zaigral nekaj 
jazzovskih klasik, ki so jih popestrili solo 
vložki kontrabasista Jerneja Vindšnurer
ja, bobnarja Primoža Podobnika in Roka 
Nemaniča, ki ga marsikateri domačin pozna 
kot trobentača BBC – Big banda Cerknica. 
Manca se nam je predstavila tudi z avtorski-
mi skladbami Kdaj prideš spet, Poletni dan, 
1107 in Romanca, kakor je naslovila svoj zadnji večji pro-
jekt, s katerim je navdušila občinstvo na januarskem kon-
certu v Kinu Šiška. Večer v polni dvorani knjižnice so mla-
di glasbeniki zaključili z gostom, multiinštrumentalistom 
Urošem Buhom, in njegovo skladbo Dež. Pianistki 
Manci Udovič, ki je po šolanju na jazzovskem oddelku 
ljubljanskega KGBL študij nadaljevala v klasični smeri na 
zagrebški akademiji za glasbo v razredu profesorja Veljka 
Glodića in tam oktobra 2016 z odliko magistrirala, smo 

v knjižnici že prisluhnili na prireditvi ob stoti obletnici 
rojstva njenega prastrica Jožeta Udoviča. Ne nazadnje se 
je Manca pesniku poklonila tudi kot avtorica glasbe za 
dokumentarni film Samo ta glas imam, v režiji Jadrana 
Strleta leta 2013. Klasično in jazzovsko pianistko Manco 
Udovič lahko spremljate še v triu Cassiopeia in glasbeno- 
plesni zasedbi Akordika, svoje znanje in predanost glasbi 
pa že deli tudi kot profesorica klavirja.

Avtorica in fotografinja: Vesna Telič Kovač
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Šport

Namizni tenis za starejše
Ping pong klub Rakek v telovadnici rakovške šole že več 
kot pet let organizira rekreacijo za starejše. »Vsak torek in 
četrtek ob 20. uri se zberejo starejši ljubitelji namiznega te-
nisa,« pove Peter Kovšca. Rekreacije se udeležuje od osem 
do petnajst članov, ki uživajo v igranju namiznega tenisa in 
vzdržujejo telesno pripravljenost. »Najstarejši udeleženec 
je star 75 let,« pojasni Kovšca in pri tem doda, da je namiz-
ni tenis primeren šport za rekreacijo starejših, kar naj bi 
dokazovala tudi mednarodna tekmovanja, na katerih na-
stopajo tudi igralci, starejši od 85 let. Rakovški rekreativci 
se tekmovanj sicer ne udeležujejo, jim pa namizni tenis še 
vedno pomeni veselje in sprostitev. 

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

NAVIJAJMO ZA NAŠE!

KEGLJANJE
Kegljišče Cerknica

10. februar
ob 14.00 – Brest Cerknica I (ž) : Proteus 
ob 17:30 – Brest Cerknica I (m) : Proteus I 2001

16. februar
ob 17:30 – Brest Cerknica II (ž) : Krka

3. marec
ob 14:00 – Brest Cerknica I (ž) : Adria
ob 17:30 – Brest Cerknica (m) : Konjice I

Košarkarski dan v Cerknici
Cerkniški košarkarji letos tekmujejo v dveh tekmovanjih. 
V 4.  slovenski košarkarski ligi, uradnem tekmovanju Ko-
šarkarske zveze Slovenije, poleg tega pa tudi v ligi K 40, 
kjer so po desetih odigranih tekmah še vedno neporaženi. 
Po koncu prvega dela tekmovanja so v Cerknici organizirali 
turnir »All stars«, na katerem so nastopili najboljši igralci, 
ki tekmujejo v tej novi ligi, sicer ustanovljeni leta 2016. 

V cerkniški športni dvorani je tako na prvo soboto v no-
vem letu potekal pravi košarkarski praznik. 6. januarja so 
se namreč od  jutra do  večera odvijali košarkarske tekme 
in tekmovanja v različnih košarkarskih prvinah. Ob 11.00 
so tekmovali košarkarji, mlajši od enajst let, od 12.30 do 
17.00 so potekali štirje obračuni ekip trim lige, ko so se 
med seboj pomerili rekreativni košarkarji, vrhunec večera 
pa je bil ob 19.00, saj je bila takrat na vrsti tekma »All stars«. 
Med najboljšimi košarkarji lige K40 so bili trije Cerkničani: 
Miha Korošec, Žan Petavs in Sergej Bavdek, iz domačih 
vrst pa je bil tudi trener Blaž Korošec. 

Avtor: Miha Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič
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Šport

ŠPORTNI SEMAFOR

KOŠARKA
KK Cerknica, 4. SKL zahod
6 tekem, 5 zmag, 1 poraz, 1 . mesto

20. 1. 2018 Žiri : Cerknica, 78 : 86

NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, 2. slovenska namiznoteniška liga 
11 tekem, 6 zmag, 5 porazov, 4 . mesto

6. 1. 2018 NTS Cornilleau Mengeš II : PPK Rakek, 5 : 0 
6. 1. 2018 NTK Vesna : PPK Rakek, 5 : 1 
20. 1. 2018 PPK Rakek : NTK Ilirija, 2 : 5 
20. 1. 2018 PPK Rakek : NTK Melamin, 0 : 5

KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1. A-liga
11 tekem, 1 zmaga, 1 remi, 9 porazov, 10 . mesto

13. 1. 2018 Brest : Ljubelj, 2 : 6 
20. 1. 2018 Calcit I : Brest, 5 : 3

KK Brest Cerknica, članice I, 1. A-liga
11 tekem, 5 zmag, 6 porazov, 6 . mesto

13. 1. 2018 Brest I : Ljubelj, 7 : 1 
20. 1. 2018 Calcit I : Brest I, 6 : 2

Mednarodni turnir Nogometnega kluba Cerknica
V Cerknici se je konec januarja zbralo več kot 700 nogo-
metašev iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Potekal je na-
mreč tradicionalni turnir v  malem nogometu za  mlajše 
selekcije za  pokal Nogometnega kluba Cerknica 2018. 
Prvi tekmovalni dan je bil v soboto, 20.  januarja, ko so 
se med seboj pomerili člani selekcij U9 in U13, torej ci-
cibanov in mlajših dečkov. Še zanimivejše je bilo zadnji 
januarski vikend, ko so se najprej v soboto, 27. januarja, 
srečale selekcije U10 in U11, v nedeljo, 28. januarja, pa še 

najstarejši in najmlajši udeleženci turnirja, torej selekcije 
U7 in U15. 

Organizatorje nogometnega turnirja veseli, da je bilo 
po tekmovanju veliko povpraševanja. »V treh igralnih dneh 
smo gostili več kot 70 ekip iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. 
To je spodbuda za vse tiste, ki smo zadnja leta delali dobro 
in pripomogli k prepoznavnosti turnirja v malem nogome-
tu konec januarja,« pravijo v Nogometnem klubu Cerknica.

Avtor: Miha Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič
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Komunala Cerknica

PODROČJA POBIRANJA – POPRAVEK

V prejšnji številki je prišlo v koledarju odvoza odpadkov za leto 2018 do napake pri oštevilčenju področij pobiranja. 
Pravilno je:

1. Cerknica
2. Dolenje Jezero, Zelše, Podskrajnik, Rakov Škocjan
3. Stari trg pri Ložu, Lož, Podlož, Dane, Babno Polje, Babna Polica, Vrh
4. Klance, Škrilje, Podcerkev, Nadlesk, Pudob, Podgora, Markovec, Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče, Šmarata, 

Viševek, Vrhnika pri Ložu, Laze, Otok, Bločice, Bloška Polica
5. Rakek
6. Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Žerovnica, Grahovo, Martinjak, Marof pri Cerknici, Rakov Škocjan
7. Koščake, Korošče, Jeršiče, Sv. Vid, Zala, Osredek, Čohovo, Rudolfovo, Lešnjake, Tavžlje, 

Ravne, Zahrib, Hruškarje, Bečaje, Hribljane, Pirmane, Štrukljeva vas, Slugovo, Kremenca, 
Milava, Cajnarje, Reparje, Krušče, Ponikve, Mahneti, Podslivnica, Otonica, Bezuljak,  
Dobec, Kožljek, Stražišče, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Župeno, Beč, Kržišče, Pikovnik, 
Dolenja vas

9. Begunje, Selšček, Topol, Brezje, Slivice, Unec, Ivanje selo
12. Gora, Kranjče, Sveta Ana, Dolenje Poljane

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O PITNI VODI:

Uporabnike pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi ter Priporočili NIJZ, obveščamo o načinih obveščanja:

ČLEN
PRAVILNIKA

VZROK ZA 
OBVEŠČANJE

ČAS  
OBVEŠČANJA

NAČIN 
OBVEŠČANJA

9.

Vzrok neskladnosti 
pitne vode hišno 
vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najpozneje  
v sedmih dneh

1. Osebno (kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati 
s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru 
enostanovanjskih objektov zadostuje samo osebni 
način obveščanja),

2. obvestilo na oglasni deski uporabnika/-ov hišnega 
vodovodnega omrežja,

3. telefonsko.

21.

Obveščanje v primeru 
omejitve ali prepovedi 
uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najpozneje  
v dveh urah (obvešča  
se vsak dan do preklica).

1. Radio 94 (prvih 14 dni po 1 objava/dan, nato 1 objava/
teden),

2. www.komunala-cerknica.si; www.cerknica.si ali www.
loskadolina.si,

3. Regijski center za obveščanje (ReCO),
4. e-mail prijavljenim na obvestila JPKC.

Na začetku in ob 
preklicu veljavnosti 
ukrepa, a najpozneje  
v dveh urah od začetka 
oz. preklica ukrepa

5. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, 
NLZOH).

22.

Obveščanje v primeru, 
kadar se izvajajo ukrepi 
za odpravo vzrokov 
neskladnosti.

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najpozneje  
v enem dnevu

1. Radio 94 (prvih 14 dni po 1 objava/dan, nato 1 objava/
teden),

2. www.komunala-cerknica.si; www.cerknica.si ali  
www.loskadolina.si,

3. Regijski center za obveščanje (ReCO),
4. e-mail prijavljenim na obvestila JPKC.31.

Obveščanje v primeru 
odstopanja

Na dan pridobitve 
dovoljenja, a najpozneje 
v sedmih dneh

34.

Letno poročilo o 
skladnosti pitne vode

Najmanj enkrat letno 
(najpozneje do  
31. marca)

1. Slivniški pogledi ali Obrh,
2. www.komunala-cerknica.si,
3. aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, 

NLZOH).



februar 2018 | Slivniški pogledi | 31

Obveščamo

Cepljenje – da ali ne?
To vprašanje si v današnjem času postavlja 
veliko sodobnih staršev. V teh dneh 
ob pojavu ošpic pa starši sprašujejo 
predvsem zase, ali so cepljeni in ali so 
prejeli vse odmerke, ki so potrebni za 
zaščito. Ko se neka bolezen pojavi blizu nas, 
začnemo razmišljati drugače. Dokler je to 
daleč stran, nas ne zanima in razmišljamo 
v smeri, da se to pri nas ne more pojaviti.

Pomen kolektivne zaščite
Da se v našem življenju nekaj spremeni, v  razmišljanju, 
obnašanju in odreagiranju, mora biti nek dražljaj, neka 
stimulacija. Ta potem spremeni tok naših misli. Tako tudi 
glede cepljenja. Zakaj bi se cepili, če določenih bolezni, za 
katere se cepimo, sploh ni več, in zakaj bi potem obreme-
njevali naš imunski sistem z dodatnimi »obremenilnimi« 
dražljaji …

Prav zaradi tega je morda koristno obuditi naš zgo-
dovinski spomin. Zakaj so se strokovnjaki sploh trudili, 
da odkrijejo antibiotike, zakaj toliko truda, da so razvi-
li učinkovita cepiva, če pa je prebolela bolezen najboljša 
zaščita organizma, kot danes mnogi razmišljajo. Vsi ti 
ljudje, ki tako razmišljajo, in na žalost se to število po-
večuje in je vedno več odklanjanj cepljenja, pozabljajo, 
da so za temi boleznimi množično umirali ravno otroci, 
zlasti dojenčki. Ko bo naša precepljenost zaradi takega 
razmišljanja močno padla in v nekaterih področjih je že, 
se bodo te bolezni, ki so nekdaj morile med 
prebivalci, zopet pojavile. Morda celo v hujši 
obliki, kdo ve?

Večji delež necepljenih namreč pomeni, da 
ne moremo več govoriti o kolektivni zaščiti, ki 
je pomembna in pomeni posredno zaščito tudi 
za necepljene in preprečuje, da bi se povzroči-
telj hitro širil med ljudmi. Sem sodijo vsi do-
jenčki, ki niso še dovolj stari za cepljenje, in vsi 
drugi, ki zaradi zdravstvenih težav ne smejo 
biti cepljeni.

Prizadevanja se obnesejo
Pred tedni so se v Sloveniji znova pojavile ošpi-
ce. Ošpice kot izpuščajna bolezen niso nič po-
sebnega – sam izpuščaj namreč. Ko ta mine, je 
vse v  redu, zaradi njega se sploh ne bi cepili. 
Nevarnost ošpic niso pikice, ampak posledice –  

komplikacije, ki jih ošpice povzročijo. Bolnik lahko zboli 
za pljučnico. Tudi danes še vedno nimamo zdravila za-
njo in pacient lahko zaradi pljučnice tudi umre. Ampak 
nasprotniki cepljenja zatrjujejo, da se pri vseh pa kom-
plikacije ne razvijejo. Vse dokler se to ne bo zgodilo blizu 
njih, v njihovem krogu, potem pa ...

V  Zdravstvenem domu Cerknica se trudimo, da star-
šem razložimo pomen cepljenja, tudi morebitne stran-
ske učinke, ki se lahko pojavijo. Teh nikoli ne zatajimo. 
Vendar pa so ti v glavnem blagi in ne prizadenejo otroka. 
Pediater si velikokrat vzame več časa za vse starše, ki dvo-
mijo, razmišljajo in iščejo raznorazne vzroke in izgovore, 
zakaj svojega otroka ne bi cepili. Naša prizadevanja se 
zaenkrat obrestujejo, saj smo v vrhu precepljenosti otrok 
v državi. Tam nekje med 95 in 97 odstotki. 

S  cepljenjem proti gripi začnemo navadno v mesecu 
novembru in ga izvajamo vso zimo. Vsak posameznik se 
lahko na cepljenje prijavi pri svojem osebnem zdravniku. 
Če ta presodi, da pacient ni kroničen bolnik in ni starejši 
od 65 let, potem je samoplačnik in plača štirinajst evrov. 
Vsi ostali plačajo sedem evrov. Priporočljivo je, da se ce-
pijo vsi starejši, vsi s kroničnimi boleznimi, vsi, ki imajo 
stike z večjimi množicami ljudi in je možnost okužbe tako 
večja.

Letos je povpraševanje po cepivu večje kot pretekla le-
ta. Veliko so k temu pripomogli tudi mediji in razne rekla-
me. Prvič, odkar cepimo proti gripi, se je zgodilo, da nam 
je v  zdravstvenem domu zmanjkalo cepiva, kot se je to 
zgodilo tudi na državni ravni. Slovenija tako čaka na novo 
pošiljko cepiva iz tujine. Računamo, da bo cepljenje spet 
mogoče v februarju. Vse informacije v zvezi s cepivom in 
cepljenjem je možno vedno dobiti pri  svojem osebnem 
zdravniku.

Tim otroškega dispanzerja: Dušan Mihelčič, Sonja Kraševec, Miranda Cvetko
Fotograf: Ljubo Vukelič 
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Tičnica nad Rakekom
Tičnice so bile predkrščanska svetišča 
v naravi, rakovška Tičnica pa me je 
spodbudila, da sem jih proučil. Leopold 
Sever v svoji knjigi Tičnice iz naravoverja 
obravnava tudi rakovško. Domačini 
jo poznajo zaradi Ceste pod Tičnico in 
balinarskega Športnega društva Tičnica 
Rakek.

Po obliki in legi hrib Tičnica ne izstopa, zaradi strateške le-
ge pa je zamikal mnoge brambovce, da so tam gradili razne 
obrambne naprave za lažje zavračanje sovražnika pri pro-
diranju v notranjost dežele z zahoda. Zaradi vojaških pose-
gov je vrh rakovške Tičnice razdrapan. 

Prazgodovinska svetišča
V daljni preteklosti pa je bilo drugače. Območja 
tičnic so se pogozdovala in negovala. Izročilo in 
proučene tičnice pričajo, da so se v ta namen 
zasajali sestoji belega gabra. Drevesom so se 
porezali glavni vrhovi, da so se krošnje bujno 
razrasle, kar je privabljalo ptiče. Zakaj je temu 
tako, v knjigi opisuje Leopold Sever: »Za  vra-
čanje [...] duše v novo človeško kreaturo se je 
v svetu uveljavil izraz reinkarnacija. Mislečega 
človeka je pri tem nedvomno zanimala ›tehno-
logija‹ prenašanja duhov [...]; človek si je želel 
vedeti, kdo ali kaj prenaša individualnega člo-
veškega duha. Ker je ›oni svet‹ nekje v višavah, 
so zvezo z njim lahko vzdrževala le krilata bitja, 
v prvi vrsti ptice, po starem tice. Kajpak ne kar vse od kra-
ja, marveč po večnem duhu odbrane vrste. [...] Ponekod so 
tavajočo in izven telesa bivajočo dušo videli v obliki belega 
goloba ali pa kake druge krilate živali neptičje vrste. Ljudje 
so bili nekdaj še bolj kot danes prepričani, da duša ne gre ta-
koj po smrti, to se pravi ›še gorka‹, v onostranstvo, temveč 
določen čas tava po tostranstvu in trpi. [...] Koliko časa so 
naši gradiščarji ›namenili‹ dušam bivanje v zemeljski čakal-
nici, ni znano. V krščanstvu je optimalni čas za odhod duše 
po večno plačilo sedem dni, zato obhajamo sedemdnevnice; 
seveda je dolžina trpečega breztelesnega stanja odvisna od 
kreposti rajnega v času zemeljskega bivanja. Da bi sorodni-
ki in znanci skrajšali muke pokojnikove duše, so se v pred-
krščanskem času zbirali na posebnem griču, navadno blizu 
gradišča, in tam opravljali obredje v obliki klicanja, petja in 
molitve. Tu so prihajali v stik z božjimi poslankami pticami, 

Ideja za izlet

ki so opravljale po božji volji odrejen odhod v večnost. Da bi 
se jim prikupili, so pticam darovali na posebnih žrtvenikih 
(pozneje se jim je reklo tudi oltarji). Krajem, kjer so naši 
predniki s pomočjo božjih poslank, ›tic‹, izrekali prošnje k 
bogu, so rekli tičnice. Gre torej za prazgodovinska svetišča.«

Pohod naravoverja 
Možnost, da bi bile tičnice kraj, kjer so ljudje lovili ptiče, 
je Sever ovrgel s sledečim: »S prvo tičnico sem se srečal že 
v otroških letih, ko sem iz svoje rojstne vasi Male Lipljene 
hodil – preko Tičnice – v šolo v Škocjan. Starejši so pravili, 
da so ondi nekoč lovili ptice, pa se je griča oprijelo to ime. 
Vendar sem že kmalu podvomil o tej razlagi, saj so v mo-
ji mladosti po malem še vedno lovili ptice na limanice ali  
v preproste pasti, vendar so jih lovili vsepovsod, le na Tič-
nici jih nisem nikoli videl. Dvom je še podkrepila pripoved, 
da tam rado straši, zato so se ljudje ponoči izogibali tega 
kraja.«

Dokler je tovrstno vedenje še živelo, se tičnice niso pose-
ljevale. Za kristjane je sveti kraj cerkev, medtem ko je bila 
za naše naravoverne prednike sveta tičnica.

Da bi ostaline naravoverja na Rakovškem približal jav-
nosti, sem pod okriljem TD Rakek lansko jesen izpeljal Po-
hod naravoverja in udeležencem predstavil, poleg rakovške 
Tičnice, še prastari hrast nad reko Rak, nepresušni izvir 
Prunkovec in uzaveščeno krajinsko svetišče Kamniti krog v 
Rakovem Škocjanu. Pohoda se je kot gost udeležil Leopold 
Sever, ki je osebno predstavil rakovško Tičnico. 

Za vse, ki bi se želeli povzpeti na Tičnico, je najhitrejši 
dostop mimo balinišča ŠD Tičnica, po makadamski cesti, 
čez pobočje blago navzgor do starega vodohrana, ki leži tik 
ob cesti. Pri njem zavijete strmo v breg. Do vrha, do katere-
ga vodi potka, boste potrebovali deset do petnajst minut, 
odvisno od kondicije.

Avtor in fotograf: Mitja Fajdiga
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Veliki pupek spada med tiste evropsko ogrožene dvoživke, 
za katere so določena posebna ohranitvena območja – Na-
tura 2000. V Sloveniji je zavarovan in kot ranljiva vrsta 
uvrščen na Rdeči seznam, pri nas pa še vedno prebiva v Pu-
cinovem lazu na Cerkniškem jezeru. V ta namen je Notranj-
ski park konec leta 2017 odkupil omenjeno zemljišče, saj je 
življenjski prostor velikega pupka tudi tam zaradi opustitve 
gospodarjenja v neugodnem stanju, ki se še poslabšuje.  
V začetku leta 2018 bosta pripravljena podrobnejši načrt 
za ureditev kala ter načrt za trajno upravljanje z življenj-
skim prostorom te redke vrste. Pripravljen načrt bo osnova 
za izvajanje ureditvenih in vzdrževalnih del na terenu. 

Avtor in fotograf: Dejvid Tratnik

Velikemu pupku bo izboljšan življenjski prostor

Notranjski regijski park

Zimske raziskovalne počitnice
Zdi se, kot da so novoletni prazniki že mesece za nami, 
in najmlajši že nestrpno pričakujejo zimske počitnice.  
V Notranjskem parku bomo ponovno poskrbeli, da bodo 
polne razburljivih dogodivščin. Od 19. do 21. februarja, 
med 9. in 12. uro, si bomo skupaj z mladimi raziskovalci 
ogledali razvaline gradu Loško pri Cerknici, grad Karlo-
vec, ki sameva nad  pečinami Cerkniškega jezera, ter se 
odpravili do domovanja še vedno zaljubljenega mladega 
Šteberčana. Za komplet treh raziskovalnih dni je cena 
deset evrov. Cena enodnevnega programa znaša štiri 
evre. Prijave so možne do 17. februarja na elektronskem 
naslovu dejvid.tratnik@notranjski-park.si, na katerem 
do bite tudi dodatne informacije.

Avtor in fotografija: NRP

Ustvarjalni natečaj: Zima na jezeru
Pravijo, da na mladih svet stoji. V Notranjskem parku še posebej veliko pozornosti namenimo prav njim. Poleg razi-
skovalnih počitnic in naravoslovnih dnevov, ki jih organiziramo za mlade, redno razpisujemo ustvarjalne natečaje za 
otroke lokalnih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol. Tema najnovejšega natečaja je Zima na jezeru. Prekrasni zimski 
razgledi, jezero, ki ob nizkih temperaturah postane drsališče, kepanje in ptice, ki se na svoji selitveni poti ustavijo na 
Cerkniškem jezeru – to je le nekaj motivov, ki jih povezujemo s temo. Verjamemo, da bomo preko ustvarjanja mladih 
spoznali marsikatero novo zgodbo, nov pogled na jezero, nov zorni kot in novo doživetje. 

Podrobnejša navodila so dostopna na blogu projekta LIFE STRŽEN, na spletnem naslovu http://lifestrzen. 
blogspot.si. Rok za oddajo del pa je 31. marec 2018, do 19. ure. Izbor zmagovalnega izdelka se bo opravil z glasovanjem 
preko spletne strani projekta LIFE STRŽEN, na kateri bomo objavili galerijo prejetih izdelkov.

Izbrani najboljši izdelki pa bodo predstavljeni in razstavljeni na prireditvi »Dan Notranjskega parka«, ki bo potekal 
v mesecu maju 2018. Po trije zmagovalni izdelki iz posamezne kategorije bodo tudi nagrajeni.

Avtor: NRP
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Notranjski regijski park

Cerkniško jezero prvič najboljše območje za kosca
Za kosce v Sloveniji je 
bilo leto 2017 najslabše 
doslej, kar pa ne velja 
za Cerkniško jezero,  
ki je za kosca prvič 
postalo najboljše  
območje v državi.

Društvo za opazovanje in prouče-
vanje ptic Slovenije (DOPPS) je v 
začetku leta objavilo rezultate monitoringa populacij iz-
branih vrst ptic na različnih območjih Natura 2000 v letu 
2017. Med temi je tudi kosec in izkazalo se je, da je bilo 
lansko leto za kosce v Sloveniji najslabše doslej. Populacija 
vztrajno upada in glede na stanje konec devetdesetih let se 
je njihovo število zmanjšalo za 60 odstotkov. Čeprav smo 
za stanje v Sloveniji zaskrbljeni, pa smo v Notranjskem 
parku z  rezultati tudi zadovoljni. Monitoring je namreč 
pokazal, da je Cerkniško jezero prvič v zgodovini postalo 
najboljše območje za kosca v državi. Pred tem je bilo to 
vedno Ljubljansko barje, a je lani na Cerkniškem jezeru 
pelo za dobro četrtino več koscev kot na Barju. K temu je 

pripomogla ugodna kmetijska po-
litika s  subvencijami, ki omogo-
čajo, da se v  večji meri ohranjajo 
travniki, ki so za  kosca privlačni. 
Prav tako pogoste in dolgotrajne 
ojezeritve območja ne omogočajo 
intenzivnega kmetijstva in tako 
datum prve košnje večinoma ne 
ogroža uspešne gnezditve koscev. 

A pomembno vlogo v dolgo-
ročni stabilizaciji populacije kos-

ca na  Cerkniškem jezeru ima prav Notranjski park, ki je 
s  prejšnjimi projekti začrtal pravo pot. NRP je namreč s 
prejšnjimi LIFE projekti odkupil zemljišča od tistih lastni-
kov, ki niso bili več zainteresirani za obdelovanje in upravlja-
nje. S  tem je park preprečil zaraščanje travnatih površin, 
hkrati pa vpliva na obdobje same košnje. Za kosca so namreč 
pomembne odprte travniške površine za gnezdenje. Prezgo-
dnja košnja uniči gnezda oziroma mladičem jemlje vir hrane. 

Odkup kmetijskih zemljišč v sklopu preteklih projektov 
se je tako izkazal kot učinkovito naravovarstveno orodje 
za dosego ciljev varstva kosca. 

Avtorica: Katarina Mikulić Fotograf: Leon Kebe
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Duh nekega drugega časa

Po pripovedovanju Francke Debevec
zapisala Marta Hren, Stare slike

Učenci Osnovne šole Begunje so 
fotografirani na enem od športnih dni, 
ko na pobočju Cemarovnika, hriba nad 
Begunjami, sadijo smrekice. 

V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bila 
v program športnih dni, poleg krajših pohodov, tekmovanj 
z žogo ali kolesi, v atletiki, pogosto vključena tudi pogoz-
dovanja ali čiščenja grmovja na trasi za elektriko. Moj šesti 
razred v Cerknici (1960/61) je šel čistit traso za električno 
napeljavo od Marofa na Slivnico.

Kje so učenci dobili orodje, ne vemo. Verjetno, da so ga 
vsaj nekateri prinesli od doma. Za pridne delavce se spodo-
bi tudi dobra malica. O tem, če je bila dobra, bi se pa dalo 
pregovarjati. Starejša dekleta so sredi dopoldneva poslali s 
košarami v šolo, da so prinesla malico. In jedilnik: košček 
oranžnega sira iz UNRA-paketov, rezina kruha od »štuce« 
in »šalica« malinovca.

Fanta na fotografiji spredaj ne poznam, zadaj z leve pa so 
dekleta. Dekleta z ruto ne poznam, s košem v rokah je Mil
ka Cimermančič – Potočenava iz Doline, s svetlimi lasmi 
je Marta Švigelj – Mivča iz Selščka, dekleta za njo ne poz-
nam, prav tako ne vem, kdo je dekle, ki čepi zadaj. Lahko pa 
bi bila katera od Grmkovih deklet iz Nov’ga Jorka. Pred njo 
je Majda Debevec – Gornja Kotava iz Bezuljaka.

1958 – Begunje, športni dan, pogozdovanje

Spredaj visoko drži kramp Jože Turšič – Tomažičov 
iz Begunj, ki je oblečen v že nekoliko kratke hlače iz reb-
rastega žameta in obut v  volnene »štrikane« nogavice in 
»čižme«. Desno od njega je verjetno Anica Zalar – Gor-
nja Popkava iz Bezuljaka, ki ima v roki sadiko smrekice. Za 
njima je Jože Turk – Turkov iz Bezuljaka, kdo je skrajno 
desni, pa ne vem.

Francka Debe
vec – Žogarjeva 
iz Bezuljaka ima v 
rokah motiko. Naj-
brž je bilo to jeseni, 
ker so večinoma že 
oblečeni v jopicah, 
Francka ima celo 
ruto okrog vratu. 
Večina deklet je 
nosila tudi v šolo 
predpasnike. Za njo 
stoji Iva Turšič  – 
Turščeva s Kožlje-
ka, ki že ima v ro-
kah smrekico, da jo 
bo posadila v svežo 
jamico.

Slovarček:
• štrikan: pleten,
• čižmi: visoki čevlji, nosili smo jih jeseni in pozimi,
• štuca: štruca kruha,
• šalica: skodelica. Takrat smo v šoli uporabljali emajlira-

ne skodelice za čaj, belo kavo ali kakav,

• UNRA-paketi: paketi s konzervami sira, mleka v prahu, 
jajc v prahu itd., ki so jih dobivale tudi šole,

• UNRRA – The United Nations Relief and Rehabilitati-
on Administration: Uprava Združenih narodov za po-
moč in razvoj, ki je po II. svetovni vojni pomagala pri-
zadetim zavezniškim državam s hrano, obleko, stroji.
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Razgibajmo možgane

Nagradno geslo križanke (izpisano na  osenčenih zelenih 
poljih) napišite na  dopisnico in pošljite na  naslov: Slivniški 
pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Nagra-
dna križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniski-
pogledi.si; ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve 
bomo v uredništvu sprejemali do 23. februarja. 

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispe-
va pokrovitelj tokratne križanke, Pustno društvo Cerknica:
1.  nagrada: pustna majica po izbiri,
2.  nagrada: pustna majica po izbiri,
3.  nagrada: pustna majica po izbiri.

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

Nagrajenci in nagrajenke januarske križanke so:
1. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov, 
 Mateja Bavdek Mele, Cesta v Dolenjo vas 1, 1380 Cerknica,
2.  nagrada: bon v vrednosti 20 evrov, 
 Stane Štritof, Bločice 32, 1384 Grahovo,
3.  nagrada: bon v vrednosti 20 evrov, 
 Manca Doles, Jeršiče 1, 1380 Cerknica.

Nagrajenci bodo vrednostne bone prejeli po pošti.

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero
Fotograf: Bor Šparemblek
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NEDELJA, 11. februar 2018
točno okoli 12.32

Debeli četrtek
8. 2. 2018

ob 16.00 | pred kulturnim domom v Cerknici
Žaganje babe
Slavnostna otvoritev pustnih prireditev, 
prevzem oblasti, otvoritev pustne razstave.

ob 17.00 | pred galerijo Krpan
Otvoritev razstave
Otvoritev pustne razstave, ki bo v pustnem 
tednu na ogled v galeriji Krpan.

Pustni petek
9. 2. 2018

ob 19.00 | Kulturni dom Cerknica
TV Čohovo
Uradni butalski TV program, na katerem 
najdete vse, razen tistega, česar ne. 
Predstava ni primerna za otroke.
Vstopnina: v predprodaji 5 eur, na dan predstave 7 eur

ob 21.00 | šotor pri Žajfn’ci v Cerknici
Pustna zabava  Organizator: Cimermančič 
                                                                                                  Rok Stanka, s. p.

Pustna sobota
10. 2. 2018

ob 15.00 |Športna dvorana Cerknica
Otroška maškarada
Največja otroška maškarada s coprnicami, Butalci in 
drugimi gosti. Zabavali vas bodo Družinsko gledališče 
Kolenc, animator in pevec Grega, cerkniške mažorete, 
Butalci in Lojze P.
Vstopnina: 4 eur, otroci do 1 m višine brezplačno

ob 21.00 | šotor pri Žajfn’ci v Cerknici
Pustna zabava  Organizator: Cimermančič 
                                                                                                  Rok Stanka, s. p.

Pustna nedelja
11. 2. 2018

točno okoli 12.32 |po ulicah Cerknice
BUTALSKA VESELICA, veliki pustni karneval
Veliki tradicionalni pustni karneval z vsemi priljubljenimi liki, 
velikimi figurami in gostujočimi maskami. Po karnevalu sledi 
rajanje v središču Butal. 

Pustni ponedeljek
12. 2. 2018

ob 19.00 |Kulturni dom Cerknica
Circus Fantasticus
Ogled večkrat nagrajenega filma Janeza Burgerja. Vstopnina: 3 eur

ob 19.00 |Kulturni dom Cerknica
TV Čohovo, ponovitev
Ponovitev uradnega butalskega TV programa. Predstava ni primerna za otroke.
Vstopnina: v predprodaji 4 eur, na dan predstave 6 eur

Pustni torek
13. 2. 2018

ob 16.00 |od Žajfn’ce do mostu čez Cerkniščico
Pokop Pusta
Najstarejša premikajoča pustna ulična predstava 
na Slovenskem z ognjeno-mokrim koncem.

Pepelnična sreda
14. 2. 2018

Glasbeni gostje:
Šlajn

Glasbeni gostje:Petkova pumpa in DJ Johnny, Ines Erbus in Kingston

Glasbeni gostje:San Di Ego, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe

Za glasbo po karnevalu bodo poskrbeli: Poskočni muzikanti in  Šlajn (glasbena skupina, ne ribe)

več na
www.pust.si



V februarju:
Do sobote, 24. februarja

Razstava ilustracij Marjana Mančka
Na ogled v Knjižnici Jožeta Udoviča 
Cerknica v času urnika
Organizira: KJUC.

7. februar–7. marec
Razstava mozaikov KD Rak Rakek
Na ogled v času urnika knjižnice na Rakeku
Organizira: KJUC, enota Rakek.

12. februar–10. marec
Valerija Klemenc – razstava unikatnih 
volnenih izdelkov
Na ogled v razstavni vitrini Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica v času urnika
Organizira: KJUC.

19. februar–22. februar
Zimske računalniške urice
Za šolarje od četrtega razreda dalje. Prijave na 
01 70 91 078.
Od 9.00 do 11.00, Knjižnica Cerknica 
Organizira: KJUC.

Petek, 9. februar 
Tv Čohovo
Uradni butalski tv-program na pustni petek
Vstopnina: v predprodaji 5 €, na dan predstave 
7 €
Ob 19.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Kulturni dom Cerknica. 

Lepo vabljeni  . . . Ponedeljek, 12. februar
Beremo: Suzzane Collins – Arena smrti
Srečanje bralne skupine Knjiga ne grize
Ob 19.00, Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Ponedeljek, 12. februar 
Ena okrogla
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico. Za  otroke 
od četrtega leta starosti. Prijave na 01 70 91 078.
Ob 17.00, knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Ponedeljek, 12. februar
Circus Fantasticus
Film. Vstopnina: 3 €
Ob 19.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Kulturni dom Cerknica.

Torek, 13. februar
TV Čohovo
Ponovitev uradnega butalskega tv-programa
Vstopnina: v predprodaji 4 €, na dan predstave 
6 €
Ob 19.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Kulturni dom Cerknica.

Sreda, 14. februar 
Karierno svetovanje
Od 12.30 do 13.30, Točka moči, Čabranska 
9, Cerknica
Organizira: Točka moči.

Sreda, 14. februar
Beremo: Virginia Woolf – Gospa Dalloway
Srečanje Bralnega kluba
Ob 18.00, knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Sreda, 14. februar
Skupina za samopomoč
Srečanje skupine za pomoč 
svojcem oseb,obolelih za 
demenco. Informacije na 
številki 040 458 015.
Ob 17.00, Center 
starejših Cerknica
Organizira: DEOS, Center 
starejših Cerknica.

Četrtek, 15. februar
Bralno srečanje 
Druženje ob branju s 
stanovalci Centra starejših 
Cerknica – DEOS
Ob 11.00, Center 
starejših Cerknica
Organizira: KJUC.

Četrtek, 15. februar
Ena okrogla
Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico. Za otroke od 
četrtega leta starosti. Prijave 
na 01 70 91 078.
Ob 17.00, knjižnica 
Cerknica
Organizira: KJUC.

Četrtek, 15. februar
Gledališko ustvarjanje in recitiranje
Ob 18.15, Točka moči, Čabranska 9, Cerknica
Organizira: Točka moči.

Petek, 16. februar
Odkritje spomenika Jožeta Udoviča
Ob 16.00, knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Nedelja, 18. februar
Družina
Celovečerni film. Vstopnina: 4 €
Ob 20.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Kulturni dom Cerknica.

Torek, 20. februar
Delavnica maketarstva za otroke
Od 15.00 do 18.00, Točka moči, Čabranska 
9, Cerknica
Organizira: Točka moči.

Četrtek, 22. februar
Pogovor s Tonetom Gornikom
Večeri z znanimi krajani
Ob 18.00, knjižnica Rakek
Organizirata: KJUC, enota Rakek, in DU Rakek.

Petek, 23. februar
Reševanje Mega kviza 2017/2018
Za šolarje od četrtega razreda naprej. Prijave  
na 01 70 91 078.
Od 9.00 do 10.00, knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Ponedeljek, 26. februar
Anton Komat: Zemlja voda seme
Predavanje
Ob 18.00, knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Ponedeljek, 26. februar
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico 
Za otroke od četrtega leta starosti
Ob 17.00, knjižnica Rakek
Organizira: KJUC, enota Rakek.

Torek, 27. februar 
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od četrtega leta starosti 
Ob 17.00, knjižnica Rakek 
Organizira: KJUC, enota Rakek.

Sreda, 28. februar
Predstavitev naturopatije
Ob 18.00, Točka moči, Čabranska 9, Cerknica
Organizira: Točka moči.

Četrtek, 1. marec
Grega Žorž: Zahodna meja in Cerknica  
v obdobju 1918–1947
Predavanje
Ob 18.00, knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Torek, 6. marec
Andreja Peklaj: Domovanje skrivnosti
Otvoritev razstave
Ob 18.00, knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.


