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Uvodnik

Letošnje	 leto	 smo	 razglasili	 za	
Cankarjevo.	 Ob	 100.	 obletni-
ci	 pisateljeve	 smrti	 številni	 do-
godki	 nekatere	 privabijo	 k	 bra-
nju	 njegovih	 del	 in	 razmisleku	 
o	 njih,	 spet	 druge	 pogosto	
omenjanje	 Vrhničana	 spomni	
na	moža	z	brki,	kavo,	suhe	hru-
ške	 in	na	nekoga,	ki	 je	 tekel	za	
vozom.	Mogoče	je	kdo	ob	tem	
v	 roke	 vzel	 spominsko	 knjigo,	
nekoč	so	bile	strašno	priljublje-

ne.	Ni	 ga	 zlomka,	 da	 se	ne	bi	 vsaj	 enkrat	 v	 vsaki	 bohotila	
Cankarjeva	misel:	 »Sreča	 je	 kot	 sonce.	 Ko	 je	 najlepša,	 za-
tone.«	Ne	le	letos,	kar	nekaj	zadnjih	let,	se	v	moje	misli	po-
gosto	prikradejo	Cankarjeve	besede:	»…	slovenska	beseda	je	
beseda	praznika,	petja	in	vriskanja.«	Je	res?	Bojim	se,	da	ne.	
Bojim	se,	da	je	slovenska	pesem	postala	beseda	ne	strpnosti,	
sovraštva	 in	 hujskanja.	 Postala	 je	 beseda,	 ki	 boli,	 ki	 žali,	 
ki	jemlje	dostojanstvo.	Vsem	in	vsakomur.	
Ne,	da	 se	ne	 slišimo,	ne	poslušamo	 se	 več.	Ne	 želimo	

se.	Obelodanjanje	svojega	prav	 je	pozabilo	na	argumente,	
pogovor,	strpnost,	oliko.	Zamenjalo	ga	nesramno	merjenje	
moči.	Najraje	in	največkrat	anonimno	kazanje	mišic	in	(ne)
kulture,	majhnosti	in	puhoglavosti.	Anonimna	komentiranja	
novic	na	spletu	so	se	izkazala	za	odlično	pognojeno	njivo,	
na	kateri	se	bohotijo	trni	sovraštva.	Sploh	ni	pomembno,	ali	
so	to	smučarski	skoki,	recept	za	buzaro,	migranti	ali	koalicij-
ski	partnerji.	Opažam,	da	so	iz	virtualnega	sveta	kali	uspešno	

Cankarjevo leto

pognale	tudi	v	našem	vsakdanjiku.	Delam	v	lokalnem	medi-
ju.	Še	pred	leti	so	nas	ljudje	klicali	pretežno	zaradi	uspehov,	
na	katere	so	bili	ponosni,	pa	naj	je	bilo	to	novo	vaško	igrišče	
ali	sosed,	ki	je	prehodil	Slovenijo,	ali	so	nas	klicali	zaradi	te-
žav	in	krivic,	ki	ji	sami	res	niso	mogli	rešiti.	Danes	se	jim	po-
gosto	pridružijo	zlobne	»špeckahle«.	Po	nekaj	besedah	od-
vrnejo,	da	se	s	sosedi	pa	res	ne	bodo	pogovarjali.	Tudi	precej	
koristneje	in	efektivneje	bi	bilo	na	štiri	oči	vprašati	učiteljico,	
zakaj	 je	»zakoličila«	našega	pametnega	potomca	 in	»maj-
stra«,	zakaj	ni	prišel,	kot	na	prvo	žogo	obelodaniti	na	face-
booku,	kako	sta	zanič.
Prišel	 je	čas,	ko	bo	napev	»dugo	toplo	 ljeto	…«,	ki	ga	 je	

vsaka	 poštena	 radijska	 postaja	 v	minulih	mesecih	 zavrtela	
vsaj	trikrat,	zamenjal	refren:	»Sredi	decembra	si	češnje	ob-
ljubljal	mi	…«	No,	pa	sem,	hočeš-nočeš,	pravzaprav	nočem,	
prišla	do	politike.	Slednja,	pravzaprav	slednji,	tisti,	ki	jo	obli-
kujejo,	najbolj	podpihujejo	nestrpnost	in	takrat	najbolj	zagri-
zemo	v	vabo.	Človeka	je	ob	minulih	državnozborskih	voli-
tvah	postalo	kar	strah.	Pred	nami	so	lokalne.	Brez	merjenja	
mišic	ne	bo	šlo,	kajpada.	Želim	pa	si,	da	bi	kandidati	volivce	
prepričali	 z	 realnimi	načrti	 in	osebnostjo.	Tudi	 s	 spoštova-
njem	 tekmecev.	Majhna	 skupnost	 smo.	Uspešni	bomo	 le,	
če	se	bomo	znali	poslušati	in	razumeti,	sprejemati	drugač-
na	mnenja	in	kdaj	pokimati	argumentom	na	drugi	strani.	Če	
smo	kot	državljani	popustili	 in	nasedli	 triku	»deli	 in	vladaj«,	
bodimo	 drugačni	 in	 tvorni	 vsaj	 kot	 občani.	 Za	 spoštova-
nje	drugih	in	drugačnih	se	prav	gotovo	ni	treba	odreči	svo-
jim	prepričanjem,	nestrpnost	 in	 sovraštvo	pa	dostojanstvo	
	jemljeta	prav	tistemu,	ki	ju	širi.	

Maruša	Mele	Pavlin

 Ljubo Vukelič
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prej	rekel,	da	tam	ne	bom	več.	Vse	ne-
delje,	praznike!	Potem	smo	pa	naredili	
samopostrežbo.	

V Domiceljevi hiši? 
Ja.	 Spet	 prvo.	 En	 avtobus	 iz	 Sloveni-
je	 so	nas	poslali	učit	 se	v	Švico,	 v	 tr-
govine	 Migros.	 Pri	 nas	 ljudje	 samo-
postrežbe	niso	bili	 vajeni	 in	 so	kradli.	
Prijaviti	 smo	 jih	morali	milici	 in	 ukra-
deno	računati	trikratno.	Na	upravi	sem	
rekel,	da	nismo	sodišče,	da	bi	 za	 ka-
zen	računali	 trikrat,	pa	še	 javno	osra-
motili	 ljudi.	Če	 je	kdo	kradel,	 sem	ga	
malo	ošinfal,	pa	plačal	je,	kolikor	je	bi-
lo	 vredno.	26	 let	 sem	bil	 poslovodja.	
Vrsta	je	bila	od	vrat	do	mesarja	Jane-
za	 Gregoriča	 in	 od	 njega	 do	 blagaj-
ne.	Trgovina	je	imela	več	prometa	kot	
cerkniška.	Pa	buffet	smo	imeli.	Tam	je	
bil	dren,	da	 je	bil	kar	hudič.	Nekdo	 je	
iz	 jeze,	ker	 je	bil	že	pijan	in	ga	nismo	
postregli,	prevrnil	pult	z	novo	vago	in	
jo	razbil.	Sodnik	Potrata	ga	je	vprašal,	
po	 kaj	 je	 prišel	 v	 trgovino.	 »Na	 prija-
teljski	obisk,«	je	rekel.	

z	uprave,	da	morajo	 imeti	poslovodje	
poslovodsko	 šolo.	 Noben	 je	 ni	 imel.	
Dobili	 so	 profesorje	 in	 smo	 hodili	 v	
Cerknico.	Knjigovodstvo	nas	je	Jerče-
va	Tončka	muštrala	na	upravi.	Kolokvi-
je	 smo	 delali	 v	 Ljubljani.	 Šola	 je	 tra-
jala	dve	 leti.	 Že	na	 začetku	 smo	 rekli,	
da	bomo	 šli	 za	 konec	 v	 Slona	gledat	
striptiz.	Fajn	mi	 je	šlo.	Ker	sem	bil	fle-
gma,	nisem	imel	treme.	Veš,	kaj	je	bilo	
s	striptizom?	Končali	smo	že	ob	štirih	
popoldan.	Potikali	smo	se	po	Ljubljani,	
program	se	 je	začel	ob	polnoči.	Tam	
smo	sedeli	že	dve	uri	prej.	Pijača	dra-
ga.	Pride	ob	polnoči	en	gospod,	pove,	
kaj	bo.	In	se	začne	vse	sorte:	požiralci	
mečev,	karte	…	Po	dobri	uri	se	prižge-
jo	 luči	 in	 gospod	 se	 zahvali	 za	obisk.	
Vprašamo	kelnarje,	 kdaj	bo	 striptiz,	 in	
rečejo:	»Ob	ponedeljkih	ga	ni.«	Dve	le-
ti	smo	ga	čakali!	Naše	podjetje	je	po-
tem	 naredilo	 bencinsko	 črpalko.	 Di-
rektor	Tone	Gornik	je	rekel,	da	bom	šel	
za	poslovodjo.	Tri	so	nas	dali	v	Postoj-
no,	da	bomo	videli,	kako	to	gre.	Črpal-
ko	 so	 prodali	 Petrolu,	 jaz	 sem	 pa	 že	

Gospod Demšar, veliko ljudi vas 
pozna zaradi harmonike, od katere 
se ne ločite. 
Ko	 sem	bil	 star	 pet	 let,	mi	 je	oče	 ku-
pil	 prvo	 harmoniko.	 Na	 Rakeku	 je	 bi-
la	 včasih	 obmejna	 postaja,	 tam,	 kjer	
je	 bilo	 sodišče,	 je	 bila	 carina.	 To	 har-
moniko	so	zaplenili.	Francoska	 je	bila,	
majhna,	iz	popndekla,	zlatega.	Imela	je	
eno	vrsto	knofov	in	dva	basa.	Oče	je	bil	
ljudski	godec.	Rekel	je:	»Poglej,	samo	s	
tremi	prsti	boš	zaigral:	Preljubi	svet	Le-
nart,	kako	si	ti	lep,	maš	majhno	faro,	pa	
dosti	deklet.«	Na	prvi	nastop	sem	šel	za	
praznik,	ko	sem	bil	star	pet	 let,	v	šolo.	
Se	mi	 je	dopadlo	 kot	hudič.	No,	mo-
ja	mama	je	želela,	da	bi	igral	klavir.	Na-
čelnik	postaje	 je	 imel	ženo	Nemko	 in	
k	njej	 sem	hodil	 kakšen	mesec.	Ni	 se	
mi	dopadlo.	Potem	pa	mi	je	oče	kupil	
klavirsko	harmoniko	–	Meinel	&	Harold.	
S	tisto	sem	preigral	dosti	ohceti.	Še	pri	
vojakih	sem	jo	imel.	

Mnogim ste ostali v spominu iz 
»Samopostrežne«. Tudi vaš oče je bil 
trgovec, kajne? 
Drži.	Zadnja	hiša	pred	mostom	 je	bila	
njegova.	Doli	ni	šlo,	ker	je	šel	ves	pro-
met	na	rampo	in	je	kupil	Ševarjevo	po-
sestvo	 in	 iz	 štale	zgradil	 sedanjo	hišo.	
Tukaj	 je	 imel	 trgovino	 in	 furmansko	
štalo.	V	prvi	službi	sem	bil	v	Trgovskem	
podjetju	 Škocjan.	 Trgovina	 je	 bila	 pri	
Levstku,	kjer	je	zdaj	Mercator.	Tam	sem	
bil	dvanajst	let	komí.	

Komí? 
To	so	avstrijski	izrazi.	Če	si	bil	pomoč-
nik,	si	bil	komí.	S	cajtom	smo	imeli	se-
demnajst	trgovin.	Pa	je	prišla	komanda	

Intervju

Avtorica: Maruša Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič

Volbenk Demšar 
Volbenk Demšar naju s fotografom sprejme v svoji hiši na Rakeku, tam, kjer so bila še pred leti 
Prenočišča Demšar. Na stenah in v vitrinah ima shranjene spomine na svoje bogato izpopolnjeno 
življenje. Na družino, društva, sodelavce, poti s harmoniko … Ko predmeti in fotografije zaživijo  
v pristni rakovški govorici, kakršne skoraj ni več, bi ga človek poslušal ure in ure.

» Pri nas ljudje 
samopostrežbe  
niso bili vajeni  
in so kradli.« 

Zgodbe »starega« Rakeka in Demšarjeve družine kar vrejo na dan.
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barabe	so	pa	ostale.	Jugoslovani	so	ta	
čas	 vrgli	 v	 luft	mostova	na	Rakeku,	 v	
Delah	 in	zbežali.	Drugi	dan	so	bili	 že	
Italijani	 tukaj.	 Zagradili	 so	Rakek	 z	 ži-
co	 in	 okoli	 postavili	 bunkerje.	 Pet	 so	
jih	rešili	in	jih	z	letališča	v	Nadlesku	od-
peljali	 partizani,	 dva	 so	 dobili	 domo-
branci.	 Kasneje	 so	 cele	 dopoldneve	
letele	 jate	 bombnikov	 nad	 Nemčijo,	
popoldne	pa	nazaj.	Trdnjave	smo	 jim	
rekli.	Šola	je	zgorela,	po	gostilnah	smo	
imeli	 šolo,	 en	 razred	 pa	 v	 bivši	 glas-
beni	 šoli	pri	Gabrenju.	 In	smo	gledali	
med	odmorom.	Letele	so	trdnjave,	pa	
samo	en	messerschmitt.	 Je	 zadel	 tr-
dnjavo	nad	Rakekom,	padla	je	v	Nem-
ški	 vasi	 na	 Blokah.	 Sedem	 pikic	 smo	
videli.	Padalce.	Pet	so	 jih	rešili	 in	 jih	z	
letališča	 v	Nadlesku	odpeljali	 partiza-
ni,	 dva	 so	dobili	 domobranci.	 Spom-
nim	se,	da	sta	sedela	na	štengah	in	ju	
je	 Vuk	 Rupnik	 ogovoril	 po	 angleško.	
Enkrat	so	partizani	s	topovi	nažigali	po	
Rakeku.	Pri	nas	so	Nemci	 imeli	parki-
rano	blindo,	nekaj	podobnega,	kot	so	
patrije.	Zadeli	 so	 jo	 in	 je	eksplodirala.	
Hiša	je	začela	goreti.	Skrili	smo	se	v	le-
denice.	Del	hiše	je	pogorel.	

Tudi padec dvotrupnega letala na 
Rakek ste videli?
Trije	so	bili.	S	sodarjem,	ki	 je	delal	pri	
Rajčeviču,	sva	 jih	gledala.	Priteče	do-
mobranec:	 »Bežita,	 mitraljirajo!«	 Na	
štacijonu	je	bil	transport	nemških	vo-
jakov	in	so	jih	obstreljevali.	Ena	bom-
ba	jim	je	padla	nekam	na	rob,	ena	na	

Lovska zveza Slovenije vam je 
dala jubilejni lovski znak za 60 let 
članstva. Je bil že vaš oče lovec? 
Zakupnik	 lova	 je	bil.	V	Kraljevini	Jugo-
slaviji	si	moral	zlicitirati	lov.	Skupaj	so	se	
dali	moj	oče,	mesar	Ludvik	Demšar	in	
Nikola	Rajčevič,	 ki	 je	bil	gostilničar	pri	
Ševarju.	Vsak	 je	dal	nekaj	denarja.	Moj	
oče	 je	znal	pa	dobro	govoriti	 in	 je	on	
zlicitiral,	zato	so	ga	dali	za	gospodarja.	
Zraven	so	povabili	tiste	lovce,	ki	so	jim	
pasali.	Po	vojski	je	bil	oče	starešina.	Lo-
vec	sem,	odkar	sem	prišel	od	vojakov.	

Ste imeli pri hiši avto že pred vojno?
Že.	 Italijanskega.	 Millecento	 se	 mu	 je	
reklo,	fiat	je	bil.	Imel	smo	tudi	avtotaksi.	
Spomnim	se,	ko	smo	šli	v	Trst.	Rampa	
je	bila	in	stražarja,	naš	in	italijanski.	Pla-
ninske	 ride	 so	 imele	 že	 asfalt.	 Potem	
smo	imeli	še	forda,	lepega,	kupeja.	

Kdaj ste si vi kupili prvi avto? 
1962.	Bil	 je	DKW	Junior	de	Luxe.	Zdaj	
imam	dvaindvajset	 let	 starega	merce-
desa	in	forda,	starega	47	let.

S tem hodite na srečanja 
starodobnikov z Oldtimer  
klubom iz Postojne? 
To	je	Taunus	Ford	GXL.	Špica,	ga	ni	ta-
kega	 tukaj.	 Takrat	 so	 delali	 avtocesto.	
Pri	 nas	 smo	 imeli	 prenočišča.	 Sedem	
sob	je	bilo	polnih	samo	inženirjev	in	di-
rektorjev.	Makedonci	so	bili.	V	treh	letih	
smo	zaslužili	za	ta	avto.	

Letnik 1932 ste. Se kontrabanta  
še spominjate? 
Če	ne	bi	 bilo	 vojske,	 bi	 bili	milijonarji.	
Na	 Rakeku	 je	 bilo	 pred	 vojno	 trinajst	
gostiln	 in	devet	 trgovin.	Ženske	so	šle	
tudi	po	dvakrat	na	dan	v	Postojno.	Za	
šolo	so	si	 te	družine	potem	vse	nare-
dile	hiše.	V	glavnem	so	kontrabantali	s	
konji.	Kmetje	so	jih	pripeljali	iz	Karlovca	
in	 jih	prodajali	 kmetom	na	 Jurščah	 in	
tam	okoli.	Za	to	so	najeli	mlade	fante.	
Graničarji	 so	bili	 podkupljeni	 in	 je	 šlo.	
Oblast	je	to	pogruntala	in	so	graničar-
je	zamenjali.	Ne	vem,	koliko	fantov	so	
postrelili	 in	konje	zaplenili.	Tri	furman-
ske	štale	so	bile	polne:	pri	Hladniku,	pri	
nas	 in	pri	Domicelju.	Konje	so	dali	na	
licitacijo.	Tisti	kmetje	so	se	zmenili,	da	
gredo	na	dražbo	in	da	ne	bo	nihče	dra-
žil.	In	so	jih	odkupili	nazaj.	Čez	štirinajst	

dni	so	šli	konji	že	naprej.	Mi	smo	ime-
li	 zmeraj	 dva	 stara	 konja,	 da	 sta	 vozi-
la	moko	s	postaje	v	skladišče.	Enkrat	je	
oče	 kupil	 par	 fuksov,	 lepa	 konja.	 Eno	
jutro	 pride	 hlapec	 in	 pravi,	 da	 konj	 ni	
več	v	štali.	Avto	smo	imeli,	vanj	sta	šla	
še	dva	orožnika	in	so	šli	na	Dolenje	Je-
zero,	kjer	je	kupil	konje.	Vse	so	pregle-
dali.	Nič.	Skoraj	so	že	šli,	ko	se	iz	velike	
kopice	kravine	zasliši:	»Hrust,	hrust.«	

Dobro življenje je nato prekinila vojna. 
Ludvik	Demšar,	moj	stric,	je	bil	mesar.	
Pri	 Gregoriču	 je	 bila	 klavnica.	 To	 so	
kšfeftali!	 Ludvik	 z	mesom,	oče	 s	hra-
no.	Rupnikova	 linija	 se	 je	delala,	pol-
no	 je	 bilo	 vojaštva.	 Potem	 se	 je	 pa	
vojska	 začela.	 Za	 nekaj	 časa	 smo	 se	
morali	odseliti	 vsi	okoli	mosta.	Jugo-
slovani	so	zaminirali	most.	Pri	strani	je	
še	avstrijski,	drugo	so	zgradili	 Italijani.	
K	 Malgovim	 smo	 šli,	 kjer	 je	 bila	 do-
ma	mama.	 Prvi	 dan	 vojske	 so	 Italija-
ni	metali	granate	na	Rakek.	Župnik	 je	
dal	komando,	da	se	moramo	Rakovci	
izseliti,	ker	bojo	Italijani	Rakek	zravna-
li	 s	 kanoni.	 Zapregli	 smo	 živino,	 vzeli	
nujne	stvari,	pa	teraj	čez	Dovce.	Samo	
eno	 noč	 smo	 bili	 tam.	 Pride	 očetov	
znanec:	»Tone,	pridi	domov,	trgovino	
so	 že	 vso	 okradli!«	 Gospodarji	 so	 šli,	

Intervju

» Na Rakeku je bilo 
pred vojno trinajst 
gostiln in devet 
trgovin.«

 S fordom se redno udeležuje srečanj Oldtimer kluba Postojna.
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Intervju

Domiceljeve	 magazine,	
ena	 na	 postajo.	 Pol	 jo	 je	
odneslo.	Eno	letalo	je	pi-
kiralo	 dol.	 Na	 Rakeku	 so	
bil	 visoki	 kandelabri,	 še	
iz	Avstrije.	Malo	 je	zamu-
dil	in	mu	je	zagrabilo	rep.	
Avion	so	raztrgale	lipe	od	
frizerja	 do	 gasilnega	 do-
ma.	Mulci	smo	šli	pobirat	
patrone.	 Sam	 en	 del	 tis-
tega	 revčka	 je	 ležal	 tam.	
Smo	rekli,	kako	se	je	spe-
kel.	Je	bil	pa	črnec,	samo	
do	takrat	ga	nismo	še	ni-
koli	videli.	

Pravite, da ste doživeli tri 
kapitulacije. 
Jugoslovanska	 vojska	 je	
za	 sabo	pustila	 kup	pušk.	
Za	Italijani	so	ostale	mule,	
še	do	božiča	so	se	pasle	po	polju.	Za	
Nemci	 je	 ostala	 prikolica	 hrane,	 dru-
gi	dan	so	odšli	še	domobranci.	Čakali	
smo	na	partizane	od	Cerknice,	pa	pri-
de	hercegovska	divizija.	Revčki	so	bili,	
vsi	razcapani.	Njihovi	konjički	so	imeli	

namesto	podkev	pleh.	Na	lipe	so	na-
limali	plakate:	»Živeo,	drug	Tito!«	»A	ti	
imajo	 pa	 drugega	 Tita?«	 sem	 si	mis-
lil.	No,	potem	so	pa	prišli	naši	partiza-
ni,	na	konjih,	 lepo	angleško	oblečeni,	
okrancljani	s	španskim	bezgom.

Čeprav je fantič Volbenk Demšar 
videl veliko hudega in je med  
vojno nekajkrat ušel smrti, je 
nalezljivo veder in vesel. »Človek 
mora biti flegma in dobre volje.  
Pa harmonikar,« se zasmeje.

 • Opravljamo storitve  
sečnje, spravila in odkupa lesa.

 • Zagotavljamo korektne cene, 
izmere in zanesljivo plačilo.

 • Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti.

Preizkusite nas!

z vami od leta 1992

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

Nazadnje je bil na jagi lani. S harmoniko.
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Več novic na: www.cerknica.si

Pridobitev zemljišča v Martinjaku  
Po	letih	propadanja	 je	zemljišče	nekdanje	tovarne	v	Marti-
njaku	dobilo	novega	lastnika.	V	sklopu	celotnega	zemljišča	
stoji	tudi	gasilni	dom.	Dostop	do	tega	je	bil	do	sedaj	urejen	
s	služnostjo	dostopa.	Kot	pojasni	Olga Smodila	s	cerkniške	
občinske	uprave,	so	bile	v	preteklih	dneh	izvedene	geodet-
ske	meritve.	Za	potrebe	gasilnega	doma	se	 je	odmeril	del	
zemljišča	v	površini	cca	4.200	kvadratnih	metrov.	Po	bese-
dah	svetovalke	občina	načrtuje	odkup	tega	zemljišča	v	pri-
hodnjem	letu.	S	tem	bodo	gasilci	dobili	direkten,	neoviran	
dostop	do	glavne	ceste	in	več	uporabnih	površin,	ki	pa	se	jih	
lahko	veselijo	tudi	ostali	prebivalci,	ki	bodo	ob	gasilnem	do-
mu	dobili	tudi	otroško	igrišče	in	prostor	za	druženje.	

Obnova strehe na šoli v Begunjah  
Streha	telovadnice,	kuhinje	 in	veznega	hodnika	pri	Podru-
žnični	osnovni	šoli	Maksima	Gasparija	Begunje	pri	Cerkni-
ci	je	bila	prekrita	z	azbestno	kritino,	ki	jo	je	bilo	treba	zara-
di	dotrajanosti	zamenjati.	Občina	je	kot	odgovorna	lastnica	
objekta	s	tem	preprečila	še	večjo	škodo.	Streha	je	zamakala,	
po	izvedbi	del	pa	je	dobila	nove	jeklene	strešnike.	Vsa	kro-
vska	dela	so	se	 izvedla	v	času	šolskih	počitnic,	obnova	pa	
se	je	zaključila	konec	meseca	julija.	V	okviru	prenove	je	ob-
čina	 poskrbela	 tudi	 za	 novo	 strelovodno	napeljavo.	 Vred-
nost	vseh	del	je	znašala	39.000	evrov,	ki	jih	je	občina	v	celoti	
 zagotovila	iz	proračuna.	

Obnovljene tribune  
Tribune	v	cerkniški	športni	dvorani	je	pošteno	načel	zob	ča-
sa.	Sedišča	so	bila	neudobna,	pod	dotrajan.	Kot	pojasni	žu-
pan	Marko Rupar,	 so	 se	 glede	 na	 to,	 da	 športna	 dvorana	
gosti	vrsto	pomembnih	športnih	in	družabnih	dogodkov,	na	
občini	odločili,	da	je	treba	prostor	za	publiko	temeljito	ob-
noviti.	 V	 času	 počitnic	 so	 delavci	 najprej	 zamenjali	 star	 in	
dotrajan	pod,	prepleskali	stene	ter	položili	dodatno	izolaci-
jo.	Obnova	se	je	nato	nadaljevala	s	pritrditvijo	novih	lesenih	
sedišč,	z	namestitvijo	dodatnih	premičnih	tribun	in	sedal	na	
koleščkih.	Namesto	dosedanjih	390	sedišč	jih	bo	po	sanaciji	
na	voljo	450.	Občina	je	sredstva	za	obnovo	v	višini	40.000	
evrov	zagotovila	iz	proračuna.	

Tudi v Cerknici igrišče za pse  
Nekdaj	 zaraščena	 zemljišča	 ob	 Cerkniščici	 v	 zadnjih	 letih	
dobivajo	urejeno	podobo.	Poleg	 igral,	fitnesa	na	prostem,	
urejenega	parkirišča,	 zelenih	površin	 in	 skate	parka	 je	ob-
čina	uredila	 tudi	prostor	za	pse.	»Gre	za	en	hektar	ograje-
ne	površine,	na	kateri	se	bodo	psi	lahko	varno	in	nemoteno	
gibali,«	 načrte	 pojasnjuje	 župan	Marko  Rupar.	Nameščeni	
bodo	tudi	koši	za	pasje	 iztrebke.	Jeseni	pa	bodo	poskrbe-
li	še	za	hortikulturno	ureditev	–	zasadili	bodo	travo	in	me-
dovita	drevesa.	Rupar	posebej	poudari,	da	 je	uporaba	po-
vršin	brezplačna	 in	na	 voljo	 vsem	 lastnikom	psov,	njihova	
dolžnost	pa	je,	da	z	javno	infrastrukturo	skrbno	ravnajo.	

Strani ureja: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič
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skladov	LIFE	in	ESRR.	Kot	potrdi	direktor	
NRP	Matevž Podjed,	 bo	 v	 teh	 projek-
tih	približno	tretjina	denarja	namenjena	
ravno	 izboljšanju	 turističnega	potenci-
ala.	 Pomembna	 je	 izgradnja	 treh	 po-
molov	za	čolnarjenje,	šestih	razgledišč	
za	opazovanje	ptic	 in	 tematskih	poti	 s	
petnajstimi	 interpretacijskimi	 točkami.	
Pomembna	segmenta	sta	 tudi	 izobra-
ževanje	vodnikov	in	lastnikov	prenočišč	
ter	priprava	promocijskih	gradiv.
Ker	pa	na	občinski	upravi	želijo	sle-

diti	 potrebam	 digitalizirane	 družbe,	 se	
ozirajo	 tudi	 po	 novih	 trendih	 promo-
cije.	Dejstvo	 je,	da	sta	ažurnost	 in	do-
stopnost	 informacij	v	našem	vsakdanu	
zelo	pomembni,	zato	je	treba	slediti	so-
dobnim	sredstvom	obveščanja	in	baze	
informacij	 digitalizirati.	Občina	Cerkni-
ca	 je	kot	ena	 redkih	občin	prepoznala	
digitalizacijo	podatkov	kot	vložek	v	jav-
no	 infrastrukturo.	 Tako	 v	 sodelovanju	
z	 okoliškimi	 občinami	 tečejo	 prizade-
vanja,	 da	 bi	 se	 vzpostavila	 enotna	 ba-
za	 podatkov	 o	 gostiščih,	 nastanitvah,	
znamenitostih,	 turističnoinformacijskih	
centrih,	 odpiralnih	 časih,	 kolesarskih,	
pohodniških	in	sprehajalnih	poteh,	ze-
mljevidih	v	regiji	…,	ki	bi	si	jo	tako	turisti	
kot	domačini	 lahko	preprosto	 in	brez-
plačno	naložili	 na	mobilni	 telefon.	Cilj	
je,	da	bi	lahko	vsak	ponudnik	brezplač-
no	 dostopal	 do	 aplikacije	 in	 podajal	

Kot	pojasni	direktorica	občinske	uprave	
Občine	Cerknica	Irena Zalar,	se	na	Ob-
čini	Cerknica	zavedajo	pomena	razvo-
ja	turizma,	zato	gredo	njihova	prizade-
vanja	v	smeri,	da	bi	zagotovili	ustrezno	
javno	infrastrukturo	tako	za	občane	kot	
za	turiste.	Strinja	se,	da	je	ravno	urejena	
infrastruktura	predpogoj	za	turistični	ra-
zvoj.	Poudari,	da	 je	bilo	s	strani	občine	
v	zadnjih	letih	veliko	narejenega	na	po-
dročju	 komunalne	 infrastrukture,	 ure-
ditve	cest,	ustreznih	označb,	opremlje-
nosti	krajev	z	igrišči,	komunalnimi	otoki,	
postajališči	 in	 optičnim	 omrežjem.	 Je	
bilo	pa	za	turistični	razvoj	ključnega	po-
mena,	da	je	občina	leta	2014	poskrbe-
la	za	spremembo	občinskega	odloka,	s	
katerim	 sta	 področji	 turizma	 in	 kulture	
prešli	pod	okrilje	Notranjskega	regijske-
ga	parka	 (NRP).	 »S	 tem	smo	poskrbeli,	
da	se	razvoj	teh	dveh	pomembnih	pod-
ročij	ob	sodelovanju	z	vsemi	deležniki	–	
občine,	turističnih	ponudnikov	in	regio-
nalne	razvojne	agencije	–	vodi	sinhrono	
in	usmerjeno,«	je	prepričana	Zalarjeva.	

Vlaganja v infrastrukturo
Kot	 kažejo	 rezultati,	 pa	 je	 sodelova-
nje	 na	 mestu	 in	 že	 prinaša	 rezultate.	
Notranjskemu	 regijskemu	 parku	 je	 s	
strokovno	in	operativno	podporo	obči-
ne	 ter	ostalih	partnerjev	uspelo	prido-
biti	 devet	milijonov	 evrov	 iz	 evropskih	

Veliko potencialov, malo podjetniške iniciative
Čeprav bodo številke o tem, kako uspešna je bila poletna turistična sezona, znane šele v prihodnjih 
tednih, pa so prvi vtisi tudi na področju občine Cerknica spodbudni. Zlasti pa je obetaven premik  
v miselnosti, da na turiste ne moremo samo čakati, ampak so potrebna vlaganja različnih deležnikov.

ažurne	 informacije.	 Glede	 na	 izbrane	
parametre	 si	 bo	 tako	 turist	 lahko	 sam	
načrtoval	turistični	obisk	regije	–	vse	od	
obiska	znamenitosti,	kosila,	do		bivanja.	

Prepoznavni, a nepodjetni
Na	tej	točki	pa	je	iniciativa	že	na	zaseb-
nih	ponudnikih.	»Občina	ne	more	zgra-
diti	hotela	ali	kampa.	To	je	stvar	zasebnih	
vlagateljev.	 Lahko	 pa	 pomaga	 z	 infra-
strukturo	in	rešitvami,	ki	so	v	njeni	pristoj-
nosti,«	poudari	 Irena	Zalar.	Tudi	Matevž	
Podjed	potrdi,	da	bi	si	želeli	več	podje-
tniške	iniciative.	Pri	tem	poudari,	da	NRP	
ne	more	 in	 ne	 želi	 izvajati	 turističnega	
vodenja	in	pripravljati	turističnih	paketov	
in	da	je	to	stvar	podjetij.	Je	pa	škoda,	da	
pri	tem,	ko	Notranjsko	kot	že	prepozna-
no	 zeleno	 turistično	destinacijo	obišče	
okoli	50.000	ljudi	na	leto,	domačini	ne	
iztržijo	 veliko.	 »Torej,	 prepoznani	 smo,	
turistov	 je	dovolj,	storitve	pa	 imamo	na	
izjemno	skromni	ravni,«	meni	Podjed.	

Park	in	občina	dobro	sodelujeta	tudi	
z	 Regionalno	 razvojno	 agencijo	 (RRA)	
Zeleni	kras,	je	pa,	kot	potrdi	Dejan Iskra 
iz	RRA	Zeleni	kras,	prostora	za	nadgra-
dnjo	obstoječega	sodelovanja	še	veliko.	
Sogovornik	ocenjuje,	da	sta	tako	občina	
kot	NRP	v	zadnjih	letih	naredila	velik	ko-
rak	naprej	v	razvoju	novih	programov,	ki	
vključujejo	lokalno	ponudbo.	Kot	uspeš-
no	ocenjujejo	 tudi	delo	 turističnoinfor-
macijskega	centra	v	Cerknici,	ki	z	infor-
miranjem	 in	organizacijo	dogodkov	na	
jezeru	spodbuja	k	obisku.	»Na	tak	način	
dopolnjujejo	obstoječe	stanje	na	podro-
čju	turizma	tako	glede	urejanja	turistične	
infrastrukture	in	predpisov	kot	možnos-
ti	promocije	in	svetovanj,«	pojasni	Iskra.	
RRA	 Zeleni	 kras	 sicer	 ponuja	 servis	 pri	

» Notranjsko kot že 
prepoznano zeleno 
turistično destinacijo 
obišče okoli 50.000 
ljudi na leto.« 

Cerknica bi bila lahko idealno okolje za združevanje aktivnosti v celovito ponudbo, ki pa jo je še potrebno obli-
kovati, ustrezno predstaviti in tržiti.



september 2018 | Slivniški pogledi | 9

Iz občinske hiše

Sredstva z razpisov še vedno na voljo 
Občane,	ki	 izpolnjujejo	 razpisne	pogoje,	obveščamo,	da	so	
do	porabe	sredstev	oziroma	do	31.	oktobra	še	vedno	odprti	
trije	 javni	 razpisi:	Javni	 razpis	za	sofinanciranje	malih	komu-
nalnih	čistilnih	naprav	na	območju	občine	Cerknica	v	letu	
2018,	Javni	 razpis	za	subvencioniranje	priklopa	na	 jav-
no	kanalizacijsko	omrežje	za	 lastnike	objektov,	 ki	 so	
do	priklopa	na	javno	kanalizacijsko	omrežje	odpad-
no	vodo	čistili	v	mali	komunalni	čistilni	napravi,	na	
območju	občine	Cerknica	v	letu	2018	ter	Jav-
ni	razpis	za	subvencioniranje	izgradnje	in	na-
kupa	črpališč	odpadnih	voda	na	območju	
občine	 Cerknica	 v	 letu	 2018.	 Razpisna	
dokumentacije	je	dosegljiva	na	občin-
ski	spletni	strani	cerknica.si	pod	za-
vihkom	aktualni	razpisi	in	natečaji.	
Zainteresirani	 jo	 lahko	 prevza-
mejo	tudi	na	sedežu	Občine	
Cerknica.	

razvoju	 turistične	 ponudbe,	 vendar	 tu-
di	 oni	 pogrešajo	 podjetniško	 iniciativo,	
predvsem	pa	večje	število	nastanitvenih	
kapacitet	in	pestrejšo	ponudbo	atraktiv-
nih	doživetij	v	izjemnem	naravnem	oko-
lju.	Precej	prostora	 je	še	za	kakovosten	
razvoj	 kulinarične	ponudbe	z	 lokalnimi	
jedmi.	 »RRA	 Zeleni	 kras	 potencialnim	
ponudnikom	 svetuje	 glede	 aktualnih	
trendov	 na	 področju	 trajnostnega	 tu-
rizma	ter	morebitnih	možnostih	za	so-
financiranje	 razvoja	 novih	 storitev.	 Ver-
jamemo,	da	bodo	uspešnim	zgodbam	
sledili	tudi	drugi,	ki	razmišljajo	o	razvoju	
turistične	ponudbe,«	zaključuje	Iskra.

Celoten turistični paket
Potencial	pa	niso	samo	naravne	dano-
sti,	 ampak	 lahko	prihodnji	 turistični	 ra-
zvoj	 kroji	 tudi	 kultura.	 Vodja	 Kulturne-
ga	doma	 (KD)	Cerknica	dr. Anja Bajda 
Gorela	poudari,	da	pri	kulturnem	turiz-
mu	ne	gre	samo	za	kulturno	dediščino,	
ampak	 pomeni	 tudi	 organizacijo	 do-
godkov	 ali	 festivalov.	 »Z	 raznovrstnimi	
kulturnimi	dogodki	 in	tudi	z	zahtevnej-
šo	 ponudbo	 poskušamo	 KD	 Cerknica	
umestiti	na	slovenski	zemljevid	tudi	kot	
zanimivo	destinacijo	 za	 vse,	 ki	 so	 želj-
ni	 kulturnega	 dogajanja,«	 potrdi	 Bajda	

Gorela.	 Meni,	 da	 mora	 lokalna	 kultur-
na	ustanova	na	eni	strani	skrbeti	za	že-
lje	 in	 potrebe	 lokalnega	 prebivalstva,	
na	 drugi	 pa	 se	mora	 odpirati	 navzven	
in	 iskati	 nove,	 inovativne	 kulturne	pro-
dukte,	ki	bodo	zanimivi	za	širše	občin-
stvo.	Cerknica	bi	bila	lahko	v	tem	oziru	
idealno	okolje	za	združevanje	aktivnosti	
v	celovito	ponudbo,	 ki	pa	 jo	 je	 še	 tre-
ba	oblikovati,	ustrezno	predstaviti	 in	tr-
žiti.	»Cerkniško	jezero	oziroma	celotno	
območje	Notranjskega	regijskega	parka	
je	idealno	za	okolju	prijazno	preživljanje	

prostega	časa	v	naravi.	Potencialen	obi-
skovalec	si	 verjetno	želi	 še	kakovostne	
gostinske	ponudbe.	Prepričana	pa	sem,	
da	 ga	 lahko	 k	 obisku	 nagovorijo	 tudi	
kakovostni	 kulturni	 dogodki,«	 ocenjuje	
sogovornica.	 Iz	 izkušnje,	ki	 jo	 je	dobila	
na	 izmenjavi	 v	 okviru	 Evropske	mreže	
kulturnih	centrov	na	Irskem,	ve	poveda-
ti,	da	je	sinergija	med	razvojem	turizma,	
pri	katerem	gresta	z	 roko	v	 roki	kultur-
na	ponudba	in	trženje	naravnih	danosti,	
odločilna	za	blagostanje	lokalnega	pre-
bivalstva	in	razvoj	regij.

Tako občina kot NRP sta v zadnjih letih naredila velik korak naprej v razvoju novih programov, ki vključujejo 
lokalno ponudbo.
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Na Uncu nov medgeneracijski park 
V	preteklih	dneh	so	na	Uncu	zaključili	z	izgradnjo	medge-
neracijskega	parka.	Poleg	že	obstoječega	igrišča	so	posta-
vili	fitnes	na	prostem	in	otroška	igrala,	uredili	pa	so	tudi	ba-
linišče.	Park	so	uredili	na	zemljišču	ob	gasilnem	domu,	ki	
je	bilo	v	preteklosti	v	lasti	občine	in	na	katerem	si	je	doma-
če	gasilsko	društvo	želelo	urediti	 družabno	 središče.	Po-
leg	omenjenega	zemljišča	pa	je	Občina	Cerknica	skupaj	z	
Odborom	Krajevne	skupnosti	Rakek	letos	prispevala	6.000	
evrov.	Kot	je	povedal	župan	Marko Rupar,	se	trudijo,	da	bi	
kraji	po	občini	dobili	tovrstna	središča,	ki	povezujejo	različ-
ne	generacije	in	prispevajo	k	temu,	da	mladi	vendarle	več	
časa	preživijo	na	prostem	namesto	za	računalniki.	

Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih 
Občina	Cerknica	je	poskrbela	za	varnost	otrok,	ki	na	šol-
ski	 avtobus	 čakajo	 v	 Zelšah	 in	 Podskrajniku.	 Pred	 dne-
vi	 so	 	namreč	 v	 krajih	 postavili	 nadstrešnici	 na	 avtobu-
snih	postajališčih.	Mreža	urejenih	postajališč	se	širi,	saj	 je	
cerkniška	občina	v	zadnjih	osmih	letih	po	naseljih	posta-
vila	kar	osemnajst	 tipskih	nadstrešnic.	V	naslednjem	 letu	
sta	predvideni	še	postavitvi	v	Gorenjih	Otavah	in	na	Bloški	
Polici.	V	teh	naseljih	bodo	postajališča	ob	regionalnih	ce-
stah,	 zato	občina	potrebuje	 soglasje	Direkcije	Republike	
Slovenije	za	infrastrukturo	(DRSI).	Kot	potrdijo	na	občinski	
upravi,	 se	 trenutno	že	za	obe	 lokaciji	pripravlja	potrebna	
dokumentacija.	

Organizatorji	močno	upajo,	da	bodo	ob	vsem	obveščanju	o	
škodljivosti	odpadkov	za	okolje	ljudje	končno	spremenili	svoje	
navade	in	spoznali,	da	smeti	ne	sodijo	v	naravo.	Akcija	Očisti-
mo	Slovenijo	2018	bo	letos	tako	predvsem	svež	in	čist	zače-
tek	za	vedno	čisto	Slovenijo,	ki	 jo	bomo	dosegli	z	zmanjše-
vanjem,	ločenim	zbiranjem	in	ponovno	uporabo	odpadkov.
Tudi	Občina	Cerknica	 in	 Javno	podjetje	 (JP)	 Komunala	

Cerknica	sta	se	poleg	društev,	organizacij	in	posameznikov	
odločila	 za	 podporo	 akciji.	 Koordinacijo	med	 njimi	 pa	 bo	
prevzel	Primož Knap,	ki	je	bil	v	tej	vlogi	že	v	preteklih	dveh	
čistilnih	akcijah	Očistimo	Slovenijo.	Kot	pravi,	sta	akciji	poka-
zali,	da	so	divja	odlagališča	na	območju	občine	Cerknica	še	
vedno	velik	problem.	»Razkrili	pa	nista	zgolj	kupov	salonitk,	
pnevmatik,	avtomobilov	 in	 ton	plastike,	ki	nimajo	kaj	 iskati	
v	naših	gozdovih,	 ampak	 tudi	prizadevnost	posameznikov	
in	društev,	kar	je	dokaz,	da	Cerkničanom	ni	vseeno	za	oko-
lje	in	so	takšna	dejanja	za	mnoge	popolnoma	nesprejemlji-
va,«	pojasnjuje	Knap.	Čeprav	je	viden	napredek	na	področju	
zmanjšanja	divjih	odlagališč,	pa	delo	še	ni	končano.	
Ponovno	se	ga	bodo	 lotili	 15.	 septembra.	Knap	pri	 tem	

priporoča,	 da	 se	 posamezniki,	 ki	 bi	 želeli	 sodelovati,	 ak-
ciji	 pridružijo	 v	okviru	društev	 in	organizacij.	 Še	enkrat	gre	

Očistimo Slovenijo – tokrat res zadnjič
15. septembra se bo po celi Sloveniji ponovno odvijal projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu, 
letos namreč pod rahlo provokativnim naslovom Še zadnjič. 

poudariti,	da	ne	gre	za	čiščenje	podstrešij	in	dvorišč,	ampak	
za	čiščenje	naravnega	okolja.	Zato	si	organizatorji	akcije	pri-
zadevajo,	da	bi	aktivnosti	potekale	organizirano.	Na	ta	način	
bodo	tudi	lažje	pridobili	podatke	o	divjih	odlagališčih,	številu	
prostovoljcev	in	zbranih	smeteh.	Priporoča,	da	se	mu	zain-
teresirani	javite	na	naslov	primoz.knap@ocistimo.si;	tako	vas	
bo	lahko	usmeril	in	vam	dal	vsa	potrebna	navodila.	Občina	
Cerknica	bo	prispevala	rokavice,	plastične	vrečke	 in	prigri-
zek	za	prostovoljce.	Splošne	informacije	o	akciji	najdete	na	
spletnem	naslovu	projekta	Očistimo	Slovenijo	ocistimo.si.
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Uspešen zaključek sanacije preliva
 Dejvid Tratnik  Arhiv RD Cerknica

V	avgustu	je	Ribiška	družina	Cerknica	končala	z	obnovo	dela	
pregrade	na	Cerkniškem	jezeru,	ki	zagotavlja,	da	so	ribe	na	
varnem	tudi	takrat,	ko	jezero	v	celoti	presahne.	Pregrada	je	
bistvenega	pomena	za	ribji	živelj	v	jezeru,	ki	redno	presiha.	
Ko	voda	zapušča	jezerske	kotanje,	ribiči	poberejo	ribe,	ki	bi	
ostale	na	suhem,	in	jih	prepeljejo	na	varno	v	ribnik	v	Rešetu.	
Zaradi	poškodovanega	preliva	se	 je	 raven	vode	v	 ribniku	v	
zadnjih	letih	že	precej	znižala.	Kar	tri	leta	je	potekalo	zbiranje	
vseh	soglasij	in	dovoljenj	za	interventno	sanacijo.	Polovico,	
to	je	6.000	evrov,	od	okoli	12.000	evrov	vredne	investicije	je	
zagotovila	cerkniška	občina,	ostalo	pa	ribiška	družina.	

Po kolesarski stezi od Cerknice do Blok
 Maruša Opeka  STA

Župan	Občine	Cerknica	Marko Rupar	je	konec	avgusta	kot	
predsednik	Razvojnega	sveta	primorsko-notranjske	regije	z	
ministrom	za	gospodarstvo	Zdravkom Počivalškom podpi-
sal	Dodatek	k	dogovoru	za	razvoj	primorsko-notranjske	re-
gije.	Za	našo	občino	 je	pomemben	projekt	kolesarske	po-
vezave	 med	 Cerknico	 in	 Novo	 vasjo.	 Nosilec	 projekta	 je	
Občina	Cerknica.	Ocenjena	vrednost	projekta	znaša	skoraj	
2,3	milijona	evrov,	od	tega	pa	bosta	država	in	Evropska	unija	
prispevali	slabih	1,9	milijona	evrov.	Rok	izvedbe	je	do	konca	
leta	2020.	Rupar	je	zelo	zadovoljen,	saj	dogovor	pomeni	ze-
leno	luč	za	izgradnjo	kolesarske	mreže	na	širšem	območju.	
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dejavnostjo,	z	vodjo,	ostalimi	otroki,	mora	otrok	prevzeti	od-
govornost	in	sam	–	seveda	ob	usmerjanju	–	prekiniti	z	dejav-
nostjo.	Nikakor	ne	po	sms-u,«	obrazloži.	Ravnateljica	ji	v	tem	
smislu	potrdi:	»Otroka	je	treba	naučiti	vztrajnosti.	Ga	vzgojiti	
v	samostojnega	odraslega,	kar	ga	učimo	tudi	skozi	udejstvo-
vanje,	vztrajanje	v	obšolskih	dejavnostih.«	Zato	naj	po	mne-
nju	Knezove	otrok	pri	dejavnosti,	ki	si	jo	je	izbral,	vztraja	vsaj	
pol	leta.	»Določene	frustracije,	pritiski	so	zdrava	popotnica	za	
življenje,	saj	vsi	vemo,	da	od	otrok,	ki	se	jih	pretirano		ščiti,	jim	
ugaja	 in	ne	postavlja	meja,	v	življenju	ne	moremo	pričako-
vati	uspeha,«	pove.	Na	šoli	 se	 skupaj	 z	učitelji	 zavedajo,	da	

so		otroci	dandanes	preobremenjeni.	A	za	to	niso	vedno	krive	
popoldanske	dejavnosti,	utrujenost	pripisujejo	tudi	neredne-
mu	spancu,	njegovemu	pomanjkanju,	pomanjkanju	fizične	
aktivnosti,	pa	tudi	vse	manj	prisotni	jutranji	rutini,	pove	Tjaša	
Prudič.	»Največji	problem	pa	so	starši,	ki	so	preveč	ambiciozni	
in	svoje	neizpolnjene	želje	projicirajo	na	otroka,«	doda	ravna-
teljica,	»in	želijo,	da	je	uspešen	pri	vseh	petih	dejavnostih,	ki	jih	
obiskuje,	da	domov	prinaša	le	petice,	zaradi	teh	pridejo	neka-
teri	celo	v	šolo,	da	bo	uspešen	glasbenik,	nogometaš	in	še	kaj	
drugega.	Sodobni	starši	so	'taksi'	starši,	ki	otroke	cele	popol-
dneve	prevažajo	na	različne	dejavnosti,	name	sto	da	bi	si	vzeli	
čas	za	skupno	druženje,	iskren	pogovor,	igro.«

Interesi se razvijajo zgodaj
Otrokovi	 interesi	se	že	zelo	zgodaj	 ra-
zvijajo,	zato,	pravi	mag.	socialne	peda-
gogike Anita Knez,	ravnateljica	Osnov-
ne	šole	Jožeta	Krajca	Rakek,	ni	narobe,	
če	 otrok	 že	 v	 prvem	 razredu	 obiskuje	
kakšno	 dejavnost.	 Število	 aktivnosti,	 ki	
jih	otrok	obiskuje,	se	po	njenem	mne-
nju	iz	leta	v	leto	povečuje.	Zdi	se	ji	prav,	
da	šola	ponudi	pester	nabor	interesnih	
dejavnosti,	čeprav	se	določeni	strokov-
njaki	s	 tem	ne	strinjajo.	Na	šoli	na	Ra-
keku	bodo	 letos	otroci	 že	 v	 jutranjem	
varstvu	 lahko	 obiskovali	 interesno	 de-
javnost	šah,	ki	jo	imajo	zelo	radi.	Orga-
niziranje	dejavnosti	v	jutranjem	varstvu,	
ki	 ga	 obiskujejo	 učenci	 od	 prvega	 do	
tretjega	razreda,	po	slovenskih	šolah	ni	
pogosto.	 »Na	Rakeku	se	 tega	poslužujemo,	ker	 se	 tako	že	
zelo	zgodaj	ugotovi,	čemu	so	otroci	naklonjeni,	kakšne	so	
njihove	želje	…	Že	zgodaj	jih	učimo	odločanja	za	nekaj,«	raz-
loži	 ravnateljica.	Tudi	Tjaša Prudič,	univ.	diplomirana	peda-
goginja	in	profesorica	zgodovine,	ki	v	šoli	na	Rakeku	že	sko-
raj	desetletje	opravlja	vlogo	šolske	svetovalne	delavke,	potrdi	
pozitiven	pomen	obšolskih	dejavnosti:	 »Včasih	 reden	pouk	
in	starši	ne	moremo	nuditi	razvijanja	nekaterih	področij	otro-
ka,	zato	so	obšolske	dejavnosti	pomembne	in	popoldanska	
aktivnost	je	lahko	dober	sopotnik	uspešnemu	razvoju.	A	vse	
dejavnosti	morajo	biti	uravnotežene.	Otrok	mora	 imeti	čas	
tudi	za	druženje	z	vrstniki,	prijatelji,	družino,	 igro.«	Ravnate-
ljica	staršem	zato	vedno	svetuje,	naj	otroke	ob	vstopu	v	šo-
lo	vpišejo	največ	na	dve	dejavnosti,	pozneje,	na	predmetni	
stop	nji,	pa	naj	obiskujejo	 tiste	dejavnosti,	kjer	so	starši	pre-
poznali	potencial,	ne	pa	petih	ali	celo	več.

Kakovost ali trajanje?
»Vse	dejavnosti,	 ki	 jih	otrok	obiskuje,	morajo	biti	naravnane	
raziskovalno,	da	otroci	skozi	lastno	aktivnost,	poizkušanje,	re-
šujejo	probleme	 in	 iščejo	 rešitve.	Če	 se	prehitro	 v	predšol-
skem	obdobju	 seznanjajo	 s	 podobnim	načinom	dela,	 ki	 je	 
v	šoli,	s	podobnimi	vsebinami	…	Kako	naj	ohranjajo	pozornost	
v	šoli?«	se	sprašuje	Prudičeva.	In	včasih	otroci	že	po	dveh	obi-
skih	 dejavnosti	 ne	 želijo	 več	 obiskovati.	 Svetovalna	 delavka	
poudari,	da	mora	otrok	razumeti,	da	je	obiskovanje	dejavno-
sti	pravica,	ki	za	seboj	nosi	tudi	dolžnosti.	»Če	imaš	pravico	
izbire,	moraš	dejavnost	redno	obiskovati,	prinašati	pripomoč-
ke,	biti	spoštljiv	do	ostalih	otrok	in	vodje	dejavnosti	…	In	če	–	 
seveda	 ob	 usmerjanju	 staršev	 –	 otroku	 ne	 uspe	 stik	 s	 to	

Avtorica: Polona Otoničar Pajk Fotograf: Ljubo Vukelič

Zdrava mera obšolskih dejavnosti
S prvim septembrom se ni začel le pouk, ampak tudi popoldanske in obšolske dejavnosti.  
Možnosti za obiskovanje teh imajo otroci v cerkniški občini veliko, saj je ponudba dejavnosti,  
ki jih organizirajo šole in zunanji izvajalci, raznolika in številna.

Vse dejavnosti, ki jih otrok obiskuje, morajo biti naravnane raziskovalno, da otroci skozi lastno aktivnost išče-
jo rešitve.

» Največji problem pa so starši,  
ki so preveč ambiciozni in svoje 
neizpolnjene želje projicirajo  
na otroka …«
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Nadomestila za zdravo družinsko okolje ni
»Vsaka	 popoldanska	 dejavnost	 mora	 biti	 izbrana	 šele,	 ko	
je	prisotno	kakovostno	domače	življenje,«	potrdi	Prudiče-
va.	Meni,	da	nobena	dejavnost	ne	more	nadomestiti	spre-
hoda	ali	 igre	 s	 starši	 in	 sorojenci.	 Knezova	o	družinskemu	
okolju	nadalje	razloži:	»Nedvomno	se	marsikaj	oziroma	kar	
vse	začne	v	matični	celici,	družini.	Z	odkritim	pogovorom.	 
V	družini,	 ki	 je	 osnovna	matica,	 zmanjkuje	 časa	 za	 branje	
pravljic,	druženje	z	igračami,	skupne	družinske	izlete	…	Če	ni	
kakovostnega	odnosa	v	matični	družini,	bo	otrok	oškodo-
van	celo	življenje.«	Prav	zaradi	tega	se	ji	tudi	ne	zdi	napač-
no,	če	otrok	ne	obiskuje	nobene	popoldanske	dejavnosti,	
le	da	ni	brez	dela	in	prepuščen	sam	sebi.	Pri	tem	se	opre	na	
otroke	iz	kmečkega	okolja:	»Otroci	iz	okolja,	kjer	družina	še	
sedi	ob	 skupnem	ognjišču,	 kjer	 doma	morda	nimajo	 treh	
računalnikov,	imajo	razvite	delovne	navade,	so	spoštljivi	do	
osebja	na	šoli	in	znajo	prijeti	metlo,	ko	na	šoli	poteka		čistilna	
akcija.«

Pedagoginja	 Tjaša	 Prudič	 prav	 tako	meni,	 da	 ni	 nujno,	
da	otrok	obiskuje	popoldanske	aktivnosti,	 a	priznava,	da	 v	
današnjih	časih,	ko	je	spontanega	druženja	otrok	manj,	so	 
v	 tem	 manj	 spretni	 oz.	 (pre)večkrat	 obdani	 z	 moderno	
tehno	logijo.	Včasih	tudi	svetuje	staršem,	naj	otroka	vključijo	 
v	 popoldansko	 skupinsko	 aktivnost,	 sploh	 v	 aktivnost,	 kjer	
ima	možnost	 razvijati	 in	preizkušati	 svoje	socialne	veščine	
ter	ohranjati	fizično	aktivnost.

Od taksi službe k samostojnosti
S	Tjašo	Prudič	se	strinja	 tudi	Barbara Tanze,	mama	dveh	
osnovnošolcev	in	glasbenica,	ki	s	svojo	družino	živi	v	Be-
gunjah	pri	Cerknici.	Njena	sinova,	stara	enajst	in	devet	let,	
obiskujeta	kar	nekaj	dejavnosti.	»Nogomet,	glasbeno	šo-
lo,	tabornike,	plesne	ure,	plavanje	v	Logatcu,	triatlon,	ki	je	
tudi	 v	 Logatcu,«	 našteje.	 Čeprav	 so	 nekatere	 dejavnosti,	
npr.	nogomet	in	glasbena	šola,	tudi	trikrat	tedensko	in	ne	
potekajo	le	med	tednom,	se	ji	ne	zdi	narobe,	če	ima	otrok	
veliko	dejavnosti;	ugotavlja	namreč,	da	če	otrok	ni	zapo-
slen,	če	nima	aktivnosti,	se	hitro	zateče	k	elektronskim	na-
pravam,	obiskovanje	obšolskih	 dejavnosti	 pa	 po	njenem	
mnenju	otroke	pelje	k	večji	samostojnosti.	Tako	gre	njen	
starejši	sin	na	popoldanske	dejavnosti	večkrat	sam	s	kole-
som,	tudi	v	Cerknico.	Tanzetova	pa	zna	na	obšolske	de-
javnosti	 pogledati	 še	 s	 strani	 izvajalca,	 saj	 v	 svojem	pev-
skem	studiu	organizira	otroške	pevske	urice.	Kot	izvajalka	
otroških	dejavnosti	pravi,	da	je	v	Cerknici	res	pester	izbor	
različnih	 aktivnosti	 glede	 na	 velikost	mesta,	 kar	 je	 lahko	
za	otroke	zelo	naporno,	a	je,	vsaj	za	težave	ob	koncu	le-
ta,	našla	rešitev:	»Pester	nabor	dejavnosti	včasih	pomeni,	
da	otroci	ne	morejo	hoditi	na	vse,	kar	bi	radi,	ali	da	se	pri-
javijo	na	preveč	stvari,	 in	potem	odnehajo	na	pol	leta.	Mi	
poskusimo	javne	nastope	načrtovati	tako,	da	niso	na	kupu	
vseh	nastopov	ob	koncu	šolskega	leta,	ker	je	tako	lažje	za	
starše	in	otroke.«	

Težave pri sestavljanju urnikov
V	Nogometnem	klubu	Cerknica,	kjer	so	imeli	do	sedaj	mož-
nost	 treniranja	 le	dečki,	 bodo	 letos	prvič	 sestavili	 tudi	 de-
kliško	ekipo.	»A	določanje	urnika	dekliške	nogometne	šo-
le	ne	bo	enostavno,«	pove,	iz	izkušenj	preteklih	let,	Gašper 
 Lončar,	vodja	mlajših	selekcij	NK	Cerknica.	»Termine	na	zu-
nanjem	igrišču	bomo	uskladili	z	vsemi	starši,	kot	je	že	v	prak-
si	pri	dečkih.	Je	pa	težko	uskladiti	vse	želje,	saj	smo	vezani	
na	vreme,	prvenstvo,	veliko	število	otrok,«	nadalje	pojasni.	
Ko	so	zunanje	razmere	neprimerne	za	igro,	se	treningi	za-
čnejo	v	telovadnici	in	takrat	nimajo	možnosti	dogovarjanja	
za	termine,	saj	so	vnaprej	dodeljeni.	»Če	ima	kakšen	otrok	
dejavnost	v	času	nogometa	ali	je	vezan	na	prevoz	–	npr.	iz	
Loške	doline	–	s	prijateljem,	ki	igra	v	mlajši/starejši	selekciji,	
vključimo	otroke	v	isto	selekcijo	po	dogovoru	s	starši	in	tako	
optimiziramo	zadevo,«	razloži.
V	 cerkniškem	 večgeneracijskem	 centru,	 kjer	 potekajo	

številne	 popoldanske	 dejavnosti,	 npr.	 joga	 za	 osnovno-
šolce,	delavnice	s	področja	robotike,	mehanike,	konstruk-
torstva,	ogledi	tematskih	filmov	in	pogovor	s	psihologinjo,	
delavnice	na	temo	različnih	poklicev,	pa	se	glede	urnikov	
z	 drugimi	 ponudniki	 dejavnosti	 za	 otroke	 ne	 usklajujejo,	
mi	 pove	 	Julija Perko,	 vodja	 centra.	 »Ponudbe	 je	 že	 zelo	
veliko.	Starši	in		otroci	se	pač	morajo	odločati	med	razno-
vrstno	ponudbo	in	interesi,«	zaključi.	Temu	pritrdi	tudi	Bar-
bara	Tanze:	»Če	otrok	eno	leto	ne	bo	obiskoval	nogometa,	
ker	je	tisti	termin	nekaj	drugega,	kar	mu	je	bolj	všeč,	ne	bo	
nič	narobe.«

Stenski koledar z motivi 
Cerkniškega jezera 

za leto 2019

Foto

Zoran
Vidrih

Cena 12,90 €

Dimenzije 45 × 30 cm
Ponujamo količinske popuste 
in dotisk logotipa / sporočila.

Naročila in informacije

www.k8dizajn.si
sandra@k8dizajn.si / 040 36 44 33

F
o

to
g

ra
fi

ra
n

o
, o

b
lik

o
va

n
o

 in
 n

at
is

n
je

n
o

 n
a 

N
o

tr
an

js
ke

m
.

» A določanje urnika dekliške 
nogometne šole ne bo enostavno …«
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Gospodarstvo

Avtorica: Sabina Popek Simšič Fotograf: Ljubo Vukelič 

Mobilnost. Trajnostna mobilnost! 
V mesecu septembru se vsako leto odvija Evropski teden mobilnosti, zdaj že tradicionalna evropska 
pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih ukrepov na področju 
prometa, letos s sloganom Združuj in učinkovito potuj. Dogajanje bo tudi letos doseglo vrhunec 
med 16. in 22. septembrom, ko se bo Evropski teden mobilnosti zaključil z dnevom brez avtomobila. 

Ministrstvo	za	infrastrukturo	je	prepoznalo	ključne	probleme	
na	področju	trajnostne	mobilnosti	 in	pristopilo	k	načrtu	za	
reševanje	 te	problematike	 s	pomočjo	 kohezijskih	 sredstev	
v	obdobju	od	2014	do	2020.	V	tem	času	bo	ministrstvo	fi-
nančno	podprlo	 izdelavo	prometnih	strategij,	ureditev	po-
vršin	za	pešce,	kolesarsko	infrastrukturo,	sistem	parkiraj	in	se	
pelji	(P	+	R)	in	ureditev	postajališč	javnega	prevoza.

Začrtani cilji
»Občina	Cerknica	je	leta	2017	sprejela	celostno	prometno	
strategijo	in	bila	tudi	vključena	v	aktivnosti	Evropskega	tedna	
mobilnosti,«	pojasni	župan	Marko Rupar.	V	okviru	promet-
ne	strategije	je	občina	investirala	v	kolesarnico	pri	avtobusni	
postaji	v	Cerknici,	dvojne	polnilnice	za	električne	avtomo-
bile,	nakup	električnega	avtomobila	za	potrebe	zaposlenih	
na	občinski	upravi	ter	električnih	koles,	ki	so	ju	dali	v	upora-
bo	Policijski	postaji	Cerknica.	Trajnostna	mobilnost	pomeni	
tudi	hojo	 in	kolesarjenje	–	s	 tem	namenom	so	s	promet-
nimi	oznakami	označili	kolesarsko	pot	in	pešpot	na	relaci-
ji	Begunje–Cerknica–Rakek	preko	Kamne	gorice.	»Obnova	
ceste	od	Dolenje	vasi	proti	 industrijski	coni	v	Podskrajniku	
je	končana,	cesta	ima	tudi	ločen	pas	za	kolesarje	in	pešce,«	
pove	Rupar.

Slovencem	mobilnost	veliko	pomeni.	Konec	leta	2017	je	
bilo	v	naši	državi	po	podatkih	Statističnega	urada	RS	(SURS)	
registriranih	 1.117.935	 vozil.	 Avto	 je	 imel	 povprečno	 vsak	
drugi	prebivalec.	Za	primerjavo	–	leta	1954	je	bilo	registrira-
nih	2.898	osebnih	avtomobilov,	leta	1959	jih	je	bilo	že	več	
kot	10.000,	leta	1969	več	kot	100.000	in	leta	2007	več	kot	
milijon.	Tudi	prebivalci	občine	Cerknica	za	trendom	ne	za-
ostajamo,	konec	leta	2017	je	bilo	v	občini	registriranih	9.524	
vozil,	kar	je	tisoč	več	kot	leta	2007.

Zgoščenost	prometa	v	urbanih	okoljih	tudi	močno	znižuje	
kakovost	življenja,	na	kar	opozarja	Nacionalni	inštitut	za	jav-
no	zdravje	(NIJZ).	Cestni	promet	onesnažuje	zrak	in	povzro-
ča	hrup	v	stanovanjskih	naseljih.	Občina	Cerknica	se	zave-
da	potrebe	po	ureditvi	kolesarskih	stez,	ki	naj	bi	pripomogle	 
k	zmanjšanju	zgoščenosti	prometa.	»Skupaj	z	Občino	Bloke	
smo	prijavili	projekt	za	kohezijska	sredstva	za	izgradnjo	ko-
lesarske	steze	na	relaciji	Dolenje	Jezero–Cerknica–Graho-

vo–Velike	Bloke–Nova	vas,«	raz-
loži	Rupar.	Projekt	je	vključen	tudi	
v	Dogovor	za	 razvoj	primorsko-
-notranjske	regije,	ki	ga	je	Rupar	
kot	 predsednik	 Razvojnega	 sve-
ta	 primorsko-notranjske	 regije	
z	 ministrom	 za	 gospodarstvom	
Zdravkom Počivalškom	podpisal	
23.	avgusta.	Rok	za	izvedbo	je	do	
leta	2020.	V	teku	so	tudi	dogovo-
ri	za	odkup	trase	vodovoda	Slo-
venskih	 železnic	med	 Podskraj-
nikom	 in	 Rakekom.	 Traso	 naj	 bi	
v	 prihodnje	 namenili	 kolesarski	
stezi.	Pri	projektih,	ki	se	izvajajo	v	
okviru	 prometnih	 strategij,	 pa	 ni	
največji	 problem	 denar.	 »Za	 iz-
gradnjo	 kolesarskih	 poti	 in	 poti	
za	pešce	je	potreben	tudi	odkup	
ustreznih	 zemljišč,«	 pojasni	 so-
govornik,	 »problem	 nastane,	 ko	
nekateri	 lastniki	 zahtevajo	 nera-
zumno	 visoko	 ceno,	 spet	 drugi	
zemljišč	nočejo	prodati.«

» Prevozi niso prilagojeni  
potnikom, saj so linije  
izredno stare.«

Čeprav je strategija trajnostne mobilnosti tudi večja uporaba rednih avtobusnih in železniških povezav, pa lokalne 
skupnosti na njo ne morejo neposredno vplivati.
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najpogosteje	zgodi	to,	da	voznik	pozabi	pobrati	sopotnika,	
s	katerim	je	dogovorjen.	»To	so	običajni	ljudje,	ki	se	vozijo	v	
službo	in	domov,	imajo	družine	in	probleme,	podobne	mo-
jim,«	se	nasmehne	Stramičeva.	Na	relaciji	Postojna–Ljublja-
na	je	ponudba	prevozov	ogromna.	Odhodni	so	vsakih	pet	
minut,	 kar	 se	ne	more	primerjati	 z	avtobusnimi	 linijami	ali	
vlakom.	»Tak	način	potovanja	je	hitrejši	in	veliko	cenejši	od	
rednih		linij,«	potrdi	sogovornica.
Čeprav	so	cilji	jasni	in	celostno	urejen	promet	ne	pomeni	

zgolj	bolje	 izkoriščene	prometne	 infrastrukture,	ampak	tu-
di	nižje	stroške	za	mobilnost	v	proračunih	občine,	podjetij	
in	gospodinjstev,	manj	zastojev,	učinkovitejše	naložbe,	več-
je	zadovoljstvo	prebivalcev	in	manjše	onesnaženje,	pa	je	v	
ureditev	prometne	strategije	na	lokalnem	nivoju	vključenih	
veliko	deležnikov	in	realizacija	vseh	začrtanih	ciljev	vedno	ni	
izvedljiva.

Primerjava cen prevoza na relaciji Cerknica–Ljubljana

Gospodarstvo

Javni prevoz kot rešitev?
Čeprav	 je	 strategija	 trajnostne	mobilnosti	 tudi	 večja	 upo-
raba	 rednih	 avtobusnih	 in	 železniških	povezav,	 pa	Občina	
Cerknica	na	to	ne	more	vplivati.	Jerneja Faletič,	vodja	digi-
talnega	marketinga	pri	podjetju	Nomago,	ki	v	regiji	nedolgo	
izvaja	javni	linijski	prevoz	v	smeri	Ljubljane,	Postojne,	Nove	
vasi	in	Loške	doline,	pojasni:	»Dnevno	naše	linije	uporablja	
med	550	in	650	potnikov.«	Tudi	v	podjetju	Nomago	se		želijo	

približati	potrebam	potnikom	in	zasledovati	cilje	trajnostne	
mobilnosti.	»V	Nomagu	vidimo	potencial	predvsem	v	upo-
rabi	sodobnih	tehnologij,	ki	bodo	potovanja	in	prevoze	pri-
bližale	našim	uporabnikom	in	njihovemu	načinu	življenja,«	
razloži	Faletičeva.	Pravi,	da	bodo	imeli	potniki	več	možno-
sti	uporabe	mobilnih	aplikacij	za	vse	nakupe	in	informacije.	 
S	časom	pa	si	lahko	obetajo	tudi	povezovanje	različnih	sto-
ritev,	ki	 jih	bodo	preprosto	prepeljale	od	domačega	praga	
do	katere	koli	destinacije	na	svetu.	V	podjetju	si	želijo,	da	bi	
Ministrstvo	za	infrastrukturo	v	naslednjem	koncesijskem	ob-
dobju	povečalo	standard	dostopnosti	avtobusnih	prevozov	
in	znižalo	cene	vozovnic.	S	tem	bi	bil	javni	prevoz	še	konku-
renčnejši	in	atraktivnejši	tudi	za	tiste,	ki	se	vozijo	z	avtomobi-
li.	Tudi	v	Obrtno-podjetniški	zbornici	Slovenije	(OZS),	sekciji	
za	promet,	si	želijo	ureditve	celotnega	sistema	prevoza	po-
tnikov.	»Vse	preveč	se	 razpravlja,	konkretnih	 rešitev	pa	ni,«	
izpostavi	Natalija Repanšek,	 sekretarka	 sekcije	 za	 promet.	
Veliko	 težav	predstavlja	 tudi	 trenutna	 infrastrukturna	ome-
jitev	zaradi	vzdrževanja	cest	in	vsakodnevnih	zastojev.	»Prva	
stvar,	ki	bi	 jo	bilo	treba	urediti,	 je	tako	imenovano	čiščenje	
linij	medkrajevnih	prevozov,«	pojasni	Repanškova.	Meni,	da	
prevozi	niso	prilagojeni	potnikom,	saj	so	linije	izredno	stare.	
Sekcija	za	promet	s	člani	je	podala	na	pristojno	ministrstvo	
že	več	pobud	za	spremembo	predpisov,	ki	bi	pripomogle	k	
zdravemu	razvoju	panoge	ter	omogočala	učinkovit	nadzor.

Inovacije na področju mobilnosti
Letošnji	slogan	tedna	mobilnosti	Združuj	in	učinkovito	potuj	
bi	bil	 lahko	 tudi	 slogan	 spletne	oglasne	deske	Prevoz.org,	 
ki	je	stran	za	delitve	prevozov.	Vozniki	napišejo,	kam	gredo,	
koliko	 imajo	v	vozilu	še	prostih	mest	 in	koliko	bo	neznan-
ca	 stalo,	 če	 prisede.	 Ni	 potrebno,	 da	 je	 voznik	 licenciran	
za	 opravljanje	 prevozov	 potnikov,	 dokler	 od	 potnikov	 za-
hteva	 samo	 kritje	 sorazmernega	 deleža	 stroškov	 goriva	
in	 cestnin.	Omenjeno	 spletno	 stran	uporablja	 tudi	Nataša 
Stramič	z	Rakeka,	ki	trenutno	živi	v	Postojni.	»Rešitev	upo-
rabljam	že	od	leta	2016,	ko	sem	po	porodniškem	dopustu	
morala	nazaj	na	delo	v	Ljubljano	in	sem	bila	brez	avtomo-
bila.	Iskala	sem	različne	možnosti	javnega	prevoza,«	razloži.	 
V	dveh	letih	s	tovrstnim	prevozom	ni	nikoli	imela	težav,	se	pa	

» Občina Cerknica je skupaj  
z Občino Bloke prijavila projekt za 
izgradnjo kolesarske steze Dolenje 
Jezero–Cerknica–Grahovo–Velike 
bloke–Nova vas.«

Cena enosmerne vozovnice
Avtobus 
 6,00 €
Prevozi.org 
 3,00 €
Vlak 
 5,08 €

🚐
🚗
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Pri	projektu	Z	roko	v	roki	do	kakovostne	prehrane	sodeluje-
mo	štirje	lokalne	akcijske	skupine.	Namen	projekta	je	vzpo-
stavitev	 sistema	 lokalne	 oskrbe	 oziroma	 kratkih	 dobavnih	
verig,	 za	 kar	 je	 treba	 izvajati	 vzporedne	 aktivnosti	 tako	 na	
strani	povpraševanja	(javne	ustanove)	kot	na	strani	ponudbe	
(lokalni	ponudniki).	Poleg	LAS	pa	pri	projektu	sodelujeta	še	
dva	člana,	in	sicer	RRA	Zeleni	kras	ter	podjetje	LOA,	trgovi-
na	z	domačimi	izdelki,	d.	o.	o.,	iz	Begunj	pri	Cerknici.	Projekt	
bomo	izvajali	do	30.	septembra	2020.
Projekt	Interaktivni	turizem	za	vse	je	povezal	šest	lokal-

nih	akcijskih	skupin.	Predlog	projekta	je	odgovor	na	smer-
nice	 o	 razvoju	 dostopnega	 turizma	 v	 Evropi.	 Povečanje	
dostopnosti	 z	 uporabo	novih	 tehnologij	 bo	na	eni	 strani	

Avtorica: Dragica Bratanič

LAS Notranjska pridobila še dva projekta 
Regionalna razvojna agencija (RRA) Zeleni kras se je kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine 
(LAS) Notranjska z dvema projektoma prijavila na javni poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in oba sta tudi odobrena.

pomagalo	osebam	s	posebnimi	potrebami,	na	drugi	strani	
pa	bo	 s	pomočjo	novih	 tehnologij	 in	 virtualne	 resnično-
sti	zabeležena	ali	poustvarjena	dostopnost	do	izginjajoče	
oziroma	zavarovane	dediščine.	Poleg	LAS	pri	projektu	so-
delujejo	še	trije	člani:	Zavod	Ars	Viva,	Javni	zavod	Snežnik	
in	Zavod	Red	Tree	Heritage	iz	Cerknice.	Projekt	bomo	iz-
vajali	v	letu	2019.

Ekskurzija v Brkine   Jože Obreza

Junijsko	 soboto	 je	 skupina	 devetnajstih	 kmetov	 iz	 občine	
Cerknica	odšla	na	enodnevno	ekskurzijo	v	Brkine	v	organi-
zaciji	Centra	za	uravnotežen	razvoj	Vitra	Cerknica.	Ekskurzija	
je	potekala	pod	naslovom	Odgovorni	in	trajnostni	turizem	s	
kulturno	dediščino.	Prvi	postanek	 je	bil	na	kmetiji	Volko,	na	
Suhorju.	Ukvarjajo	se	z	vzrejo	konj	pasme	appalosa	in	z	os-
krbo	konj.	Z	letošnjim	letom	so	kot	novost	uvedli	spanje	na	
senu.	Kot	drugo	so	si	ogledali	kmetijo	Mahne	v	vasi	Tatre.	Gre	
za	družinsko	kmetijo,	katere	osnovni	dejavnosti	 sta	pridela-
va	in	predelava	mleka.	Sir	tržijo	pod	blagovno	znamko	Brkin-
ski	sir.	Ukvarjajo	se	tudi	s	predelavo	lesa.	Kmetija	je	prejemnik	
podpore	Programa	razvoja	podeželja	Republike	Slovenije	za	
obdobje	2012–2020	za	ekološko	kmetovanje.	Na	ekskurziji	
smo	spoznali	tudi	kulinarično	dediščino,	ki	nam	jo	je	predsta-
vil	kuhar	Rihard Baša	s	soprogo	v	čebelarskem	domu	v	Ilirski	
Bistrici.	Sledili	so	ogled	čebelarskega	muzeja,	starega	dela	Ilir-
ske	Bistrice	in	sprehod	do	slapa	Sušec.	Ekskurzijo	je	financira-
la	Občina	Cerknica	iz	razpisa	za	dodelitev	finančnih	sredstev	
za	ohranjanje	in	razvoj	kmetijstva	in	podeželja	v	letu	2018.	

Košnja po starem   Matej Maček

Zaradi	razvoja	tehnologije	čedalje	bolj	izginjajo	različna	roč-
na	opravila	ter	večina	tistega,	česar	se	spominjajo	predvsem	
starejši	 ljudje.	 Vaščani	 Selščka	 zdaj	 že	 tradicionalno	 vsako	
drugo	soboto	v	juliju	ohranjajo	enega	teh	ljudskih	običajev	
in	kulturne	dediščine,	tj.	košnjo	po	starem.
Hriboviti	travnik,	kjer	smo	lahko	videli	ta	star	ljudski	običaj,	se	

nahaja	le	dober	streljaj	od	središča.	Letos	je	v	zgodnjih	jutranjih	
urah	kose	zavihtelo	kar	trinajst	koscev.	Na	pomoč	sta	prisko-
čila	tudi	vaščana	iz	Dolenje	vasi.	Kosci	so	se	zbrali	ob	spome-
niku	Maksima	Gasparija	v	središču	Selščka.	Pred	odhodom	na	
travnik	so	zapeli	slovensko	himno.	Lastnik	travnika	je	koscem	
pokazal,	kje	so	meje	travnika	in	košnja	se	je	lahko	začela.
Le	dve	uri	sta	bili	potrebni	pa	je	bil	travnik	pokošen.	Sledi-

la	je	malica.	Letos	se	za	spremembo	ni	odvijala	na	travniku,	
ampak	 so	 se	 kosci	udobno	namestili	ob	bogato	obloženi	
mizi	 pod	 kozolcem.	Ob	 jedači	 in	 domači	 kapljici	 so	 kos-
ci	pripovedovali	zgodbe	 iz	preteklosti.	Vsi	so	bili	enotnega	
mnenja,	da	je	dobro	ohraniti	stare	navade,	saj	nikoli	ne	veš,	
kdaj	bo	nova	tehnologija	odpovedala.	
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Ko	začneš,	ne	veš,	kaj	je	na	njej;	mislil	sem,	da	je	poslika-
na.	Je	pa	na	njej	čudovita	intarzija.	Tisti,	ki	jo	je	delal,	je	bil	
umetnik.	Narejena	je	iz	češnjevega	in	jelovega	lesa.	Žal	so	
bili	na	njej	pred	približno	petdesetimi	leti	oprav	ljeni	nestro-
kovni	posegi.«	Razdrl	je	ključavnico,	ker	ključa	ni	bilo,	ga	je	
»prilagodil	od	enih	starih	vrat«.	Naredil	je	tudi	rozeto,	srček	
z	luknjo	za	ključ,	po	obliki,	površini,	ki	je	bila	oksidirana	na	
lesu.

Dolg do prednikov
Prednamci	niso	ničesar	zavrgli.	Predmeti,	ki	so	ostali	za	nji-
mi,	 so	prave	umetnine,	 izžarevajo	 velik	čut	 za	 lepoto.	Pri-
šli	so	novi	časi,	novi	stroji,	prostora	za	vse	pa	ni	bilo,	zato	je	
marsikakšen	kos	romal	na	odpad.	»Moji	predniki	so	imeli	na-
vado,	da	je	bilo	treba	vse	spraviti:	pri	hiši	so	bila	križna	kolesa,	
od	moje	stare	mame	brat	je	bil	fijakar,	imel	je	kočijo,	pri	nas	
je	bila	tudi	mlatilnica	…	Od	stare	mame	imam	pohištvo,	slike.	
Odločil	sem	se,	da	bom	naredil	spominsko	sobo.	Ko	začneš	
te	predmete	restavrirati,	vidiš,	s	kakšnimi	preprostimi	orodji	
so	bili	predmeti	narejeni,	koliko	dela	je	bilo	v	to	vloženega,	
vse	pa	je	bilo	brezhibno.	Tudi	v	površinsko	obdelavo	je	bilo	
vloženega	ogromno	dela.	Politiranje	s	šelakom	je	zahtevno	
delo,	v	lesku	vidiš	globino.	Na	cunjo,	vato	je	treba	kapniti	še-
lak	in	potem	delati	osmice	po	celi	površini.	Stokrat	greš	čez.	
Čas	jim	ni	bil	važen,	važen	je	bil	izdelek.	Sedaj	je	vse	na	hitro:	
plošča,	štiri	stranice	in	evo,	že	je	omara.«	

Rokodelstvo v genih
Mizarsko	delavnico	je	imel	že	njegov	stric,	ki	mu	je	sorodnica	
iz	Amerike	leta	1934	poslala	paket	mizarskega	orodja.	Roman	
Švigelj	je	to	orodje	restavriral	in	ga	predal	Srednji	gozdarski	in	
lesarski	šoli	v	Postojni,	kjer	je	bil	učitelj	praktičnega	pouka	od	
leta	1993	do	2008,	in	je	na	ogled	v	treh	vitrinah.	Pred	tem	je	
bil	zaposlen	v	tovarni	Jelka	Begunje,	v	Tovarni	pohištva	Mar-
tinjak,	bil	je	tudi	inštruktor	montaže	pohištva	v	Kanadi,	veliko	
se	 je	 izobraževal	ob	delu.	V	sklopu	dodatnega	 izobraževa-
nja	na	postojnski	srednji	šoli	se	je	udeleževal	tudi	seminarjev	
o	površinski	obdelavi	 lesa,	o	brušenju,	 restavriranju	 in	kon-
zerviranju.	Tako	se	je	v	Novi	Gorici	pri	Davorinu Pogačniku,	
ki	je	restavrator	v	goriškem	muzeju,	učil	osnov	restavriranja.	 
»V	roke	dobiš	en	sto	let	star	izdelek	in	vidiš,	s	kakšnim	orod-
jem	so	delali	takrat	in	so	naredili	tak	izdelek,	tako	umetnino.	
	Dobiš	spoštovanja	do	predmeta	in	do	mojstra.«

Nove skrinje, izdelane po starih postopkih
Roman,	 ki	 ima	 certifikat	 obrtne	 zbornice	 za	 izdelke	 do-
mače	 in	umetnostne	obrti,	 je	 izdelal	 že	 veliko	 intarziranih	
in	rezljanih	skrinj	v	naravni	velikosti,	pa	tudi	manjših.	»Izde-
lujem	 replike	 skrinj	 z	 vzorci,	 značilnimi	 za	 goriško	 pokra-
jino.	 Izdelane	 so	bile	 iz	orehovega	 lesa,	 pa	 tudi	 iz	 češnje,	
hrasta,	 bile	 so	 tudi	 jelove.	 Oreh	 je	 plemenit	 les,	 lepo	 se	
dela	z	njim.	Spoji	 so	narejeni	na	 lastovičji	 rep.	Za	površin-
sko	 obdelavo	 uporabljam	domač	 čebelji	 vosek,	 drevesno	
smolo	ter	terpentin.«	Notranjska	tudi	pri	izdelavi	skrinj	ni	bi-
la	prav	nič	bahava,	saj	so	v	tem	prostoru	predvsem	intarzi-
rane	skrinje	in	skrinje	brez	poslikav.	Roman	pojasni,	
da	je	na	cerkniškem	območju	zasledil	motiv	–	 
trije	 žeblji,	 trnovo	 srce	 in	monogram	 ihs.	
»S	 tem	motivom	 sem	naredil	 kar	 ne-
kaj	skrinj;	prav	neke	specifične	orna-
mentike	pa	nisem	zasledil.«	

Mojster restavriranja
Restavriral	 je	 razne	 predme-
te,	 tudi	 lesene	 eks	ponate	 iz	
Gerbičeve	 rojstne	hiše:	 skri-
njo,	etažero,	omaro,	stolčka,	
šivalni	 stroj,	 fotelj.	 Najpo-
membnejša	 je	 zagotovo	
Gerbičeva	 skrinja	 iz	 18.	 sto-
letja.	 »Na	 skrinji	 ni	 let	nice,	
morda	 zato,	 ker	 je	 bila	 vsaj	
dvakrat	 predelana,	 bila	 je	 zni-
žana,	morda	 je	bilo	spodaj	gni-
lo	 in	 so	 morali	 tisti	 del	 odrezati.	
Skrinjo	 je	 bilo	 treba	 najprej	 očistiti.	

Ljudje med nami

Avtorica: Marija Hribar Fotograf: Ljubo Vukelič

Roman Švigelj
Živi v Selščku, v vasi, znani po nadarjenih in kreativnih ljudeh. Je mizar, ljubitelj lesa in starih 
predmetov, mojster izdelovanja kmečkih skrinj na star način, restavrator.



      Praznovali 90 let
Rdeči	križ	posebno	pozornost	

namenja	starejšim.	Ob	visokih	
jubilejih	jih	prostovoljci	
Rdečega	križa	presenetijo	z	
obiskom,	majhno	pozornostjo	

in	lepimi	željami.	V	juliju	so	90.	rojstni	dan	
praznovale	Ana Paternost 
iz	Dovc,	Ana Škrabec iz 
Grahovega	in	Ivana Funda  
iz	Cerknice.	Čestitke!

V	Lillehammerju	na	Norveškem	
je	med	2.	 in	5.	avgustom	po-
tekalo	 33.	 svetovno	 prvenstvo	
v	 gozdarskih	 veščinah,	 na	 ka-
terem	so	sodelovale	ekipe	iz	28	
držav.	Večji	del	slovenske	repre-
zentance	so	sestavljali	učitelji	 in	
dijaki	Srednje	gozdarske	in	lesar-
ske	 šole	 Postojna	 (SGLŠ).	 Janez 
Meden	 je	 s	3.	mestom	v	skupni	
razvrstitvi	med	profesionalci	in	2.	
mestom	v	podiranju	dreves	do-
segel	 najboljše	 uvrstitve,	 odkar	

hodijo	 slovenski	 sekači	 na	 sve-
tovna	prvenstva	profesionalcev.	

(vir: Srednja gozdarska in lesarska 
šola Postojna, foto: c)

Utrip

 Leon Stražišar

Dober zgled
Unčani in Unčanke različnih generacij 
so prijeli za lopate, grablje, čopiče in 
drugo orodje ter srčno in zagnano 
prispevali k izgradnji novega 
Medgeneracijskega parka na Uncu.

Leon Kebe ime  
tedna na Valu 202
Ime	 tedna	 na	 Valu	 202	 je	 pos-
tal	Leon Kebe,	 predstavnik	WWF	
Adria,	dela	Svetovne	organizacije	
za	varstvo	narave,	pri	katerem	so	
po	 večletnem	 prizadevanju	 do-
segli,	da	so	porečje	Mure	pri	Unes-
cu	razglasili	za	biosferno	območje.	

(vir: val202.rtvslo.si)

Prijaznost otrok in šoferja Andreja
Ker nekateri še ne veste: Naši otroci, ki se vozijo z 
avtobusom v šolo, na zadnji dan šole niso pozabili 
niti na svojega voznika Andreja. Z risbicami so mu 

polepšali dan ter se tako zahvalili za srečno 
prevožene kilometre ob koncu šolskega 

leta. Voznik Andrej je bil tako prijetno 
presenečen in navdušen nad 

njimi, da se je pojavil pred našimi 
vrati z darilom. Denar se bo 
porabil za otroke na Slivškem 
večeru, za pice in sladoled. 
Juhuhu za naše otroke in 
najboljšega voznika! Kako se 
lahko malenkosti vtisnejo v 

spomin in polepšajo dneve! 
Obojestransko! 

  Joži Obreza, vir: c

Matija Stražišar z 
Unca,	dijak	Šolskega	
centra	Postojna,	je	
na	poklicni	maturi	

osvojil	čisto	vse	točke	
in	postal	diamantni	

maturant.	Matija	je	tako	
vehementno	končal	

srednjo	tehniško	šolo	in	
pridobil	poklic	strojnega	
tehnika.	Šolanje	pa	bo	
nadaljeval	na	Fakulteti	za	
strojništvo	Univerze	 
v	Ljubljani.	Čestitke! 

Na	naslov	uredništva	smo	dobili	prijazno	pismo	skoraj	80-letne-
ga	Ludvika Leskovca	iz	Dolenje	vasi,	ki	ima	poseben	čut	za	ptice,	
kar	je	dokazal	tudi	s	priloženo	fotografijo.	Zraven	je	pripisal	še	pe-
sem	z	naslovom	Čut	narave,	ki	jo	je	posvetil	prelepi	naravi	Cerkni-
škega.	V	zadnjem	verzu	zapiše:

»V mlada leta vračajo se mi spomini,
ko še kot mlad fantič sem taval tod, 

srce otožno pa ima pomislek,
mladi rod ne prezri teh lepot!«

 Maruša Opeka
 Ljubo Vukelič

👍

✨

👍

🥇
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Mladina v PGD Cerknica   Natalija Strmšek

Področje	dela	z	mladimi	predstavlja	eno	pomembnejših	na-
log	gasilske	organizacije.	V	letošnjem	letu	je	obiskovalo	vaje
za	gasilsko	mladino	v	Prostovoljnem	gasilskem	društvu	(PGD)	
Cerknica	okoli	16	članov.	Mladi	se	urijo	v	raznoterih	spretnos-
tih,	ki	jim	pridejo	prav	tako	v	gasilski	organizaciji	kakor	tudi	na	
življenjskih	poteh.	Namen	usposabljanja	je,	da	spoznajo	ga-
silsko	organizacijo,	preventivne	naloge	ter	opremo	za	gaše-
nje	začetnih	požarov	 in	 reševanje.	V	 letošnjem	 letu	 smo	v	
PGD	Cerknica	z	našim	podmladkom	sodelovali	na	različnih	
tekmovanjih:	gasilskem	kvizu	v	Starem	trgu	ter	gasilski	orien-
taciji	v	Otavah,	 tekmovali	smo	za	pokal	Rudolfa	Maistra	na	
Uncu	in	prehodni	pokal	Martina	Krpana	na	Blokah.	Predstavili	
smo	se	pred	Kulturnim	domom	Cerknica	in	tudi	na	priredi-
tvi	Veter	v	laseh	pred	cerkniško	šolo.	Mladi	so	se	na	vseh	tekmovanjih	in	predstavitvah	odlično	odrezali.	Jeseni	pa	nas	čaka	
še	izlet	–	obisk	gasilske	brigade	in	reševalne	postaje	v	Ljubljani.	Gasilci	smo	prepričani,	da	ni	prav	noben	cent,	vložen	v	delo	 
z	mladimi,	vržen	stran,	saj	so	ti	naš	ponos	in	zagotovilo,	da	se	bo	dolgoletna	tradicija	nadaljevala	tudi	v	prihodnje.	

Blagoslov traktorjev in obnovitvenih del   Klara Žnidaršič 

Letos	 je	ob	prazniku	sv.	Petra	potekal	že	peti	 tradicionalni	
blagoslov	traktorjev	na	Dolenjem	Jezeru.	Celo	župnik	Jožef 
Krnc	se	je	k	maši	pripeljal	s	traktorjem,	in	sicer	»Reznov'm«.	
Župnik	pa	ni	blagoslovil	samo	traktorjev,	ampak	šest	vitrajev	
in	obnovo	ometov	 v	notranjosti	 cerkve.	Poudaril	 je	pove-
zanost	 svetega	Petra	 in	Pavla,	 kako	 sta	 vsak	na	 svoj	način	
prispevala	v	čast	Božji	skupnosti,	in	ju	primerjal	s	Tomažem 
Cvetkom in Matejem Mestkom,	ki,	eden	s	pomočjo	pri	ob-
novitvenih	delih,	drugi	z	urejanjem	in	krašenjem	cerkve,	prav	
tako	veliko	prispevata	k	skupnosti.	V	spomin	na	dogodek	so	
nastale	podobice.	Andreja Mestek	se	 je	v	 imenu	vaščanov	
zahvalila	gonilni	sili,	družini	Cvetko,	za	ves	trud,	ki	ga	je	vlo-
žila	v	obnovo	cerkve,	obenem	pa	dala	spodbudo	vsem,	da	
gremo	naprej	z	roko	v	roki.	Druženje	se	je	nadaljevalo	pred	
cerkvijo.	Ljudski	pevci	so	zapeli	dve	pesmi,	sledila	je	promenada	traktorjev.	Gost,	župnikov	brat	Janez Krnc,	inšpektorialni	
ekonom	z	Rakovnika,	je	prevzel	volan	in	otvoril	blagoslov	traktorjev	…	Da	je	bilo	to	res	žegnanje,	je	potrdil	voz	z	dobrotami,	
ki	so	jih	pripravile	jezerske	gospodinje,	za	glasbo	pa	je	poskrbel	ansambel	Narodnjaki.	

Od Brezij na Višarje    Klara Žnidaršič

Bili	sta	ideja	in	dobra	volja,	v	pomoč	pa	knjižica,	kjer	je	opisana	
Gorenjska	Jakobova	pot,	ki	sta	jo	zasnovala	zakonca	Rigler,	
Marjeta in Metodij	–	romarja.	Dan	pred	odhodom	smo	An-
dreja,	Ana,	Marina in Klara	obiskale	domačo	cerkev	v	Cerkni-
ci,	se	udeležile	svete	maše	in,	kot	se	spodobi,	prejele	romar-
ski	blagoslov	od	domačega	župnika	Jožefa Krnca.	Naslednji	
dan,	v	četrtek,	19.	julija,	smo	zgodaj	zjutraj	dobile	blagoslov	še	
doma,	pomahale	možem,	ki	so	bili	videti	zelo	veseli,	najbrž	
so	si	želeli	malo	miru,	in	se	z	avtom	odpeljale	proti	Gorenjski,	
na	Brezje.	Začele	smo	v	cerkvi	Marije	Pomagaj	s	sveto	mašo,	
po	maši	še	nekaj	posvetov	in	kava.	Zelo	dobro	označena	pot	
z	Jakobovimi	rumenimi	školjkami	nam	ni	delala	preglavic.	S	
pomočjo	knjižice,	v	kateri	so	podrobni	opisi	kulturnozgodo-
vinskih	objektov	ob	poti,	 smo	 imele	 še	bogatejše	 romanje.	
Kljub	nekaj	žuljem,	dežju,	tudi	grmenju,	smo	se	imele	na	poti	
zelo	lepo.	Ob	pogovorih,	molitvah,	pa	tudi	v	tišini,	smo	na	dan	naredile	približno	trideset	kilometrov	in	tretji	dan	pripešačile	na	
vrh	Višarij.	Skupaj	z	možmi	smo	se	udeležile	svete	maše,	ki	jo	je	daroval	upokojeni	ljubljanski	nadškof,	msgr. mag. Alojz Uran.	
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V Vipavsko dolino na ogled cerkva   Majda Zupan

V	Medgeneracijskem	 društvu	 Zimzelen	Cerknica,	 ki	
v	cerkniški	občini	združuje	sedem	skupin	starejših	za	
samopomoč,	smo	konec	junija	organizirali	izlet	v	Vi-
pavsko	dolino.	Tokrat	so	nas	pritegnile	cerkve,	zato	je	
bil	naš	prvi	obisk	namenjen	vasici	Vipavski	Križ.	Vas,	
ki	 je	bila	naseljena	že	v	rimskih	časih,	sodi	med	naj-
lepše	zgodovinske	spomenike	v	Sloveniji.	Leta	1636	
so	zgradili	kapucinski	samostan	in	eden	izmed	dana-
šnjih	njihovih	članov,	pater Luka,	doma	z	Velikih	Blok,	
nas	je	pričakal	že	pred	mestnim	obzidjem	in	nam	lju-
beznivo	predstavil	samostan	in	cerkev,	kjer	smo	imeli	
sveto	mašo.	Drugi	cilj	 izleta	 je	bila	 romarska	cerkev	
v	 Logu	pri	 Vipavi.	 Po	 kosilu	 smo	 si	ogledali	 še	 tretji	
sakralni	spomenik	–	cerkev	sv.	Primoža	in	Felicijana	v	
Vrhpolju.	V	njej	je	pater	Marko Rupnik	skupaj	s	sode-
lavci	ustvaril	prekrasen	mozaik	in	ga	povezal	v	zgodbo,	ki	še	kako	nagovarja	in	se	dotakne	sodobnega	človeka.	

V Dolenji vasi blagoslov koles in kolesarjev   Anita Leskovec 

V	nedeljo,	12.	avgusta,	je	bil	po	žegnanjski	maši	peti	
blagoslov	koles	in	njihovih	lastnikov	pri	sv.	Lovrencu.	
Vaščani	 so	pred	praznikom	cel	 teden	 loščili	 hiše	 in	
dvorišča,	krasili	cerkev,	gospodinje	pa	so,	kljub	vro-
čim	poletnim	dnem,	tehtale	moko	in	dodatke,	da	so	
v	ogretih	pečicah	zrastli	v	praznično	pecivo,	s	kate-
rim	so	lahko	postregle	domače	in	goste,	pri	tem	pa	
seveda	niso	pozabile	na	sladko	druženje	pred	cerkvi-
jo,	ki	tradicionalno	sledi	nedeljskemu	obredu.	Dan	je	
bil	 poseben,	 ko	 je	 pred	mašo	mala	 vaščanka	 Julija	
prejela	zakrament	svetega	krsta,	slavnosten,	ko	so	se	
med	 evharistijo	 v	 polni	 cerkvi	 razlili	 pesem	 župnij-
skega	mešanega	zbora	 in	zvoki	gostujočega	 trobil-
nega	kvarteta.	Župnik	Jožef Krnc	je	blagoslovil	kole-
sa,	segel	pa	je	tudi	do	gospodinj,	ki	so,	z	obloženimi	
pladnji	v	rokah,	prijazno	in	po	tihem	stregle	kramljajoče,	kot	bi	se	bale,	da	zmotijo	pogovore	o	počitniških	in	drugih	
prigodah,	ki	so	se	nabrale	od	lanskega	leta	in	v	letošnjih	počitniških	dneh,	ter	načrtih,	ki	jih	nikoli	ne	zmanjka.	Sonce	je	
grelo	še	ves	dan.	

Tradicionalni vaški piknik v Selščku   Barbara Zalar  Matej Maček

V	Selščku	je	zadnja	julijska	sobota	rezervirana	za	dru-
ženje	na	vaškem	pikniku,	ki	je	bil	letos	že	dvanajsti	po	
vrsti.	Na	Ločicah	pod	Špičko	se	nas	je	zbralo	okrog	80	
vaščanov.	 Kljub	 precejšnjemu	 številu	 smo	 postavitev	
za	skupinsko	fotografijo	formirali	zelo	hitro,	saj	smo	se	
v	tem	dodobra	natrenirali	že	v	preteklih	letih.	Sledil	 je	
»tekmovalni«	del	piknika.	V	nogometu	sta	se	spopadli	
ekipi	»starih«	in	»mladih«	(do	30	let).	Izkazalo	se	je,	da	
so	izkušnje	pomembnejše	od	hitrih	nog,	saj	 je	starej-
ša	ekipa	premagala	mlajšo	s	3	 :	1.	Pri	vlečenju	vrvi	se	
je	pomeril	zgornji	del	vasi	s	spodnjim.	Zaradi	naklona	
terena	sta	ekipi	dvakrat	vlekli	vrv,	pri	čemer	je	šla	zma-
ga	enkrat	k	zgornjemu	delu	vasi,	drugič	pa	k	spodnje-
mu.	Tako	je	bil	volk	sit	in	koza	cela.	Letos	smo	na	piknik	povabili	tudi	častne	goste	Sevske	potecine	–	pustne	maske,	ki	jih	
je	ustvaril	naš	sovaščan,	umetnik	Maksim	Gaspari.	Očitno	jim	je	bilo	druženje	z	nami	izredno	všeč,	saj	so	ostale	do	konca,	 
ob	pustu	se	bomo	pa	zopet	srečali	z	njimi.	
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Trsat–Opatija–Cerknica
  Klara Žnidaršič

Krasilke	in	skupine	za	čiščenje	župnijskih	prostorov	in	cerkve	
smo	se	z	župnikom	Jožefom Krncem	odpravile	na	roma-
nje.	Obiskale	 smo	Trsatsko	Marijo	na	Reki	 in	prisostvovale	
pri	maši.	Ogledale	smo	si	tudi	samostanske	prostore.	Nazaj	
grede	smo	se	ustavile	v	Opatiji,	kjer	smo	noge	namočile	v	
morju	in	spile	kavo.	Župniku	smo	prigovarjale,	naj	nas	pelje	
kar	domov	v	župnišče,	kjer	smo	mu	nazdravile	in	zapele	še	
za	njegovega	Abrahama.	Na	koncu	smo	romanje	zaključili	z	
besedami,	da	je	bilo	kratko,	pa	vendar	sladko,	in	ugotovili,	da	
se	izplača	biti	krasilka	ali	čistilka,	saj	nas	vedno	čakajo	vesela	
in	lepa	presenečenja	...	

Romanje k Novi Štifti
 Ana Špeh  Matija Stražišar

13.	avgusta	smo	se	mladi	iz	Cerknice	v	sklopu	svoje	mladinske	
skupine	odpravili	 na	dvodnevno	 romanje	 k	Novi	 Štifti.	 Začeli	
smo	zjutraj	pred	Salezijanskim	mladinskim	centrom	Cerknica	
in	prvi	del	poti	zaključili	popoldne	pri	Fari.	Čas	so	nam	krajšali	
pogovori,	petje	ob	kitari,	molitev,	zgodbice	in	nepričakovane,	a	
nepozabne	dogodivščine.	Naslednji	dan	smo	na	pot	odrinili	v	
deževnem	jutru,	ki	se	je	prelevilo	v	vremensko	malo	stabilnejše	
dopoldne.	Naše	utrujene	in	razbolene	(bose	ali	obute)	noge	so	
na	cilj	prišle	popoldne,	ko	smo	si	skupaj	odpočili	pri	Novi	Štifti.	
Počitek	po	dveh	napornih	dneh	je	bil	nadvse	kakovosten,	za-
to	smo	se	na	praznik	Marijinega	vnebovzetja	skoraj	prerojeni	
odpravili	k	sveti	maši	in	tako	zaključili	romanje.	

Popoldne koktajlov s kuharico Brigito
 Brigita Škrab  Vesna Turk

V	zadnjem	tednu	meseca	julija	je	bilo	v	DEOS	Centru	starej-
ših	Cerknica	ponovno	živahno.	Kuharica	Brigita Škrab	 je	za	
stanovalce	velikodušno	pripravila	zares	bogato	osvežitev,	in	
sicer	koktajle	 različnih	okusov	 in	barv	 iz	mešanic	brezalko-
holnih	pijač.	Vse	skupaj	je	bilo	zelo	lepo	postreženo,	okusno	
in	začinjeno	z	veliko	dobre	volje.	Svoje	so	prijetnemu,	prija-
teljskemu	vzdušju	dodali	še	domača	glasba	ter	zvoki	harmo-
nike.	Stanovalci	centra	starejših	so	bili	nad	pripravljenimi	kok-
tajli	navdušeni	in	obljubili	smo	si,	da	se	na	tak	način	še	večkrat	
srečamo	 ter	 se	 vsi	 prijetno	 osvežimo	 in	 ohladimo.	 Bo	 pa	 
v	začetku	oktobra	v	Centru	starejših	Cerknica	zopet	pestro,	
saj	v	okviru	Dni	starejših	2018	pripravljajo	številne	aktivnosti.	
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Tekmovanje s starimi brizgalnami
  Jože Obreza 

V	nedeljo,	15.	julija	2018,	je	Prostovoljno	gasilsko	društvo	
(PGD)	Nova	vas	organiziralo	že	peto	tekmovanje	s	starimi	
ročnimi	brizgalnami.	Tekmovanje	je	potekalo	v	treh	kate-
gorijah	 (mladinska,	članice	 in	člani).	 Sodelovalo	 je	enajst	
ekip.	 Poleg	 ekip	 iz	 Gasilske	 zveze	 Cerknica	 tudi	 prosto-
voljna	gasilska	društva	 iz	Postojne,	Studenega,	Nove	vasi	
pri	Markovcih	in	Pijave	Gorice.	Prehodni	pokal	je	osvojilo	
PGD	Pijava	Gorica	in	ga	za	las	odvzelo	štirikratnim	zmago-
valcem	iz	PGD	Bezuljak,	ki	so	osvojili	drugo	mesto.	Tretji	
so	bili	gasilci	PGD	Ivanje	selo.	Po	tekmovanju	sta	za	raz-
položenje	poskrbela	 skupina	Skrivnost	 in	Ansambel	Saša	
Avsenika.	

Okrog Treh Cin
 Štefka Šebalj Mikše  Jožica Švigelj

Prvo	 julijsko	 nedeljo	 smo	 se	 planinci	 Planinskega	 društva	
Cerknica	v	družbi	 logaških	planincev	podali	na	pohod	ok-
rog	znamenitih	Treh	Cin,	v	istoimenskem	naravnem	parku,	v	
Dolomitih.	Dolga	vožnja	do	izhodišča	na	višini	2320	metrov	
je	bila	v	sončnem	jutru	poplačana	z	lepimi	razgledi.	Pridružili	
smo	se	množici	ostalih	planincev	in	turistov,	ki	so	se	prav	ta-
ko	namenili	okrog	Treh	Cin.	Na	prevalu	Lavaredo	smo	vese-
lo	zakorakali	na	majhno	snežišče,	ki	nam	je	ponudilo	enega	
najlepših	pogledov	na	mogočne	stene	Treh	Cin.	Po	sestopu	
smo	si	ob	jezeru	Misurina	privoščili	še	sladoled	in	med	dol-
go	potjo	do	doma	uživali	ob	misli	na	prijetno	izkoriščen	dan	
v	osupljivem	naravnem	parku	Tri	Cine.	

Z DU Rakek tudi poleti ni dolgčas
  Boža Vesel

Tudi	 v	 poletnem	 času	 smo	 v	 Društvu	 upokojencev	 Rakek	
poskrbeli	za	pestro	dogajanje.	V	idiličnem	ambientu	na	dvori-
šču	dvorca	Lanthieri	v	Vipavi	smo	si	junija	ogledali	priljubljeno	
opero	Carmen	v	izvedbi	ansambla	SNG	Ljubljana.	V	juliju	smo	
se	odpravili	v	ledeniško	dolino,	v	kateri	izvira	in	si	nato	skozi	sli-
kovite	soteske	utira	pot	reka	Kamniška	Bistrica.	Ogledali	smo	
si	slap	Orglice,	spominski	park	in	lovsko	kočo	kralja	Aleksandra	
ter	se	razgledali	na	grajski	terasi	nad	mestom	Kamnik.	V	avgu-
stu	smo	pripravili	piknik	v	športnem	parku	Teniškega	društva	
Dovce,	si	v	Poletnem	gledališču	Studenec	ogledali	predstavo	
»Lepo	je	biti	muzikant«	ter	se	odpravili	še	na	Bavarsko.	Vsak	
drugi	ponedeljek	v	mesecu	se	člani	kopamo	v	bazenu	na	slo-
venski	obali,	v	poletnem	času	pa	zaplavamo	v	morju.	

Veseli podpore pri kinološkem razvoju
  Sandra Zemljak

Poletne	počitnice	 so	 se	končale	 in	 tudi	 v	Športnem	kino-
loškem	 	društvu	Cerkniške	 šapke	pričenjamo	z	novim	se-
mestrom	pasjih	tečajev.	Kljub	počitnicam	smo	se	s	tečajniki	
enkrat	mesečno	srečevali	in	skupaj	sprehajali	svoje	štirinož-
ne	prijatelje.	V	poletnih	mesecih	smo	tudi	pričeli	z	urejanjem	
ovir,	s	katerimi	bomo	opremili	vadbišče.	V	društvu	smo	zelo	
veseli	vsakršnega	dogajanja	 in	podpore	na	področju	kino-
loškega	 razvoja,	 zato	 že	nestrpno	pričakujemo	dokončno	
ureditev	pasjega	 vadbišča,	 ki	 ga	Občina	Cerknica	ureja	 za	
nogometnim	 igriščem	 v	Cerknici.	 Vpise	 v	 tečaj	male	 šole	
in	 zabavne	poslušnosti	 že	 sprejemamo,	 saj	 bomo	 s	 tečaji	
pričeli	v	septembru.	Pišete	nam	lahko	na	cerkniške.sapke@
gmail.com	ali	pokličete	na	številko	041	791	968.	
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Dogaja se

Polaganje cvetja k spomeniku
  Karmen Petrič 

Na	 predvečer	 obletnice	 smrti	 Rudolfa	 Maistra,	 25.	 julija,	
so	člani	Notranjskega	domoljubnega	društva	general	Ma-
ister	 (NDDGM)	Unec	 in	predstavniki	 gasilcev	 svečano	po-
ložili	 cvetje	 k	 njegovemu	 spomeniku	na	Uncu.	 V	 kratkem	
kulturnem	programu	so	sodelovali	pevci	pevskega	društva	
Dragonarji	generala	Maistra.	Slavnostni	govornik	je	bil		Arne 
Kozina,	 član	 UO	 NDDGM	 Unec.	 Rudolf	 Maister	 je	 umrl	 
26.	julija	1934	na	Uncu,	letos	pa	mineva	sto	let	od	zname-
nitih	mariborskih	dogodkov,	ki	jih	bomo	obeležili	v	začetku	
decembra	na	svečani	prireditvi	na	Rakeku.	

Po Beli krajini
  Karmen Petrič

Člani	Notranjskega	domoljubnega	društva	general	Maister	
Unec	so	se	v	zadnjih	majskih	dneh	odpravili	na	enodnevni	
izlet	 po	Beli	 krajini.	 Izlet	 so	organizirali	 s	 pomočjo	Zavo-
da	Rihtarjeva	domačija	 iz	Babnega	Polja.	Pot	 jih	 je	vodila	
od	šole	Brihtna	buča	v	Tri	fare,	Metliko	in	Vinico,	kjer	so	si	
ogledali	 rojstno	 hišo	 slovenskega	 pesnika	Otona	 Župan-
čiča.	 Župančič	 je	 bil	 dober	 prijatelj	 Rudolfa	Maistra.	 Izlet	
so	 zaključili	 v	 dobrem	 vzdušju	 v	 Župančičevem	hramu	 v	
Dragatušu.	Vse	zahvale	veljajo	Alenki Veber	za	strokovno	
vodstvo.	
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»Tukaj	gori,	kjer	so	Krogi	in	je	stara	pot	
za	v	Ravne,	je	bila	ena	hiša	in	tle	je	bil	
en	Rudolf,	v	grabnu	je	imel	korito,	in	se	
reče	Pri	starem	koritu.	Tam	je	imel	ba-
rako.«	Tako	gre	pripoved	o	prvem	Ru-
dofeljcu,	ki	jo	pozna	Ana Ivančič	(roje-
na	Tekavec,	Bahnetova).
V	18.	stoletju	je	bilo	na	dveh	hubah,	

ki	 sta	 pripadali	 turjaškemu	 gospostvu	
Nadlišek,	 že	 sedem	 gospodarjev:	 na	

številki	 1	 je	bil	 Jernej	 Lešnjak,	2	Matija	
Rudolf,	3	Jernej	Tavželj,	4	Martin	Tavž-
elj,	 5	 Matevž	 Rudolf,	 6	 Jernej	 Rudolf,	 
7	Matevž	Sernel.	V	 franciscejskem	ka-
tastru	iz	19.	stoletja	je	navedenih	osem	
kmetov:	Mihael	Rudolf	(Kajžar)	1,	Jernej	
Rudolf	(Gregorc)	2,	Matevž	Sernel	(Ser-
nu)	3,	Matija	Pirman	 (Bahne)	4,	 Jakob	
Pirman	 (Zorc)	 5,	 Pavel	 Rudolf	 (Paule)	
6,	Primož	Rudolf	7	in	Matija	Tekavc	na	
številki	8.	Leta	1900	je	bilo	v	vasi	62	lju-
di,	potem	pa	se	 je	Rudolfovo	vztrajno	
praznilo,	 leta	1961	 je	bilo	še	24	prebi-
valcev,	 danes	 jih	 je	 5	 v	 štirih	 hišah,	 tri	
so	prazne.	Dragotina Štritof,	rojena	le-
ta	1924,	je	najstarejša	v	vasi:	»Tle	nas	je	

strah,	da	bo	to	vse	skupaj	izumrlo,	ker	
je	 tako	malo	 ljudi.	 Hribi	 bodo	 izumr-
li.	Noben	ne	ostaja.	Ko	mladi	naredijo	
šolo,	ostanejo	nekje	 tam	doli	v	službi.	 
V	hribe	ne	pridejo	nazaj.«

Rešiti zadolženo kmetijo
Med	obema	vojnama	je	bila	marsikate-
ra	kmetija	zaradi	zadolženosti	prodana	
ali	pa	tik	pred	tem,	da	 jo	prodajo.	Ana	

Ivančič	razloži:	»Naš	stari	ata,	rojeni	leta	
1863,	so	bili	od	Tavžljev	doma;	27	let	so	
bil	stari,	ko	so	prišli	sem	na	Rudolfovo,	
prevzeli	 pa	 so	 hišno	 ime	pri	 Bahnetu.	
Zaradi	 zadolženosti	 so	 morali	 prodati	
polovico	kmetije.	Hiša	naša	 je	bila	 tu-
di	naprodaj,	komaj	so	jo	rešili.	V	štali	je	
ostal	samo	šest	tednov	star	teliček.	Naš	
stari	ata	so	bili	trikrat	v	Ameriki.«
Tudi	 iz	 družine	 Dragotine	 Štritof	 je	

moral	oče	na	tuje:	»Ata	Anton	Zalar,	ro-
jen	1897,	je	kupil	to	hiško	leta	1924	od	
Tomaževega	od	Lešnjakov.	Tukaj	je	bila	
prej	trgovina,	ki	jo	je	imel	Karel	Primo-
žič,	potem	je	šel	v	Ljubljano.	Od	njega	
je	bila	 še	ena	stara	skrinja,	na	kateri	 je	

njegovo	ime.	Prodajal	je	vse,	tudi	tekstil.	
Prej	je	šla	ta	hiša	iz	rok	v	roke.	Naš	oče	
je	bil	sedem	let	v	Argentini,	da	je	lahko	
mami	pošiljal	denar	za	 to	hiško.	Ko	 je	
prišel	domov,	sem	bila	stara	deset	 let,	
mama	 je	 bila	 takrat	 že	 bolna.	 Bratec	
moj	je	bil	v	bolnici	rojen.	Osem	mese-
cev	starega	fantka	so	iz	dečjega	doma	
zaradi	politike	pripeljali	domov:	mama	
nepokretna,	 pa	 sestrica	 stara	 tri	 leta.	
Bratec	je	bil	14	let	mlajši	od	mene.«	De-
klica	je	tako	morala	prevzeti	vsa	ženska	
opravila:	kuhati,	skrbeti	za	bratca	in	se-
strico.	Ker	je	bila	kmetija	premajhna,	so	
si	morali	pomagati	tudi	drugače.	»Oče	
je	bil	zastopnik	ene	zagrebške	firme,	ki	
je	 prodajala	 posnemalnike	 pa	 šivalne	
stroje	znamke	Pfaff.	Dosti	jih	je	prodal.	
Ata	moj	 je	zrihtal,	da	 je	bil	pri	 Svetem	
Vidu	 šivalni	 tečaj	 in	 je	 prišla	 učiteljica.	
Da	sem	lahko	obiskovala	tečaj,	 je	eno	
žensko	 dobil,	 da	 nam	 je	 kuhala.	 Tudi	
posnemalnikov	 je	dosti	prodal,	 vse	 tja	
po	Otavskem,	še	sedaj	mi	kakšen	reče:	
»Očeta	poznam,	sem	posnemalnik	ku-
pil	od	njega.«	Na	Brest	v	Cerknico	sem	
hodila	v	službo,	najprej	je	avtobus	vozil	
samo	od	Svetega	Vida,	ob	velikem	sne-
gu	smo	morali	gaziti	do	Svetega	Vida,	
potem	je	vozil	z	Ravni,	je	bilo	pa	bližje.«

Stara patošnca
Pri	Stari	patošnc'	je	bila	najstarejša	pro-
izvodnja	mila	–	 žajfe	 v	 teh	 krajih.	Ana	
Ivančič:	»Tam	so	žajfo	kuhali,	nad	stu-
dencem,	 ko	 smo	 pasli,	 so	 bi	 tam	 še	
cegli.	Prodajali	so	jo	v	Italijo.	V	italijan-
ščini	›potassio‹	pomeni	kalij,	od	tu	ime.	
Nova	patošnca	 je	 bila	 pa	na	Pauleto-
vem.	 Žajfa	 se	 je	 kuhala	 iz	 kosti	 praši-
čev,	goveda.	V	lekarni	smo	kupili	lužni	
kamen,	 kosti	 so	 se	 kuhale	 in	 kuhale,	
dokler	niso	 razpadle.	Mama	 je	 to	 zlila	
v	 veliko	 skledo,	povrhu	 je	bila	 še	ma-
ščoba,	 to	 je	pobirala	dol	 in	 se	 je	 tisto	
strdilo.	 Potem	 se	 je	 to	na	 kose	 razre-
zalo.	Patošnca	 je	bila	zraven	vode.	Tu	
je	vsepovsod	voda.	1958,	ko	sem	odšla	 

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Avtorica: Marija Hribar Fotograf: Ljubo Vukelič

Rudolfovo
Vasica leži na nadmorski višini 833 metrov na slemenu med dolinama Črnega potoka in Opečnika, 
pritokov Iške. Izviri so vsepovsod okrog vasi in v njej. V visokem poletju rudolfovski vrtovi že čakajo 
na roke, ki bodo obrale prepolne veje sliv.

Pogled na Rudolfovo
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več	nagrad.	Njen	oče	 je	bil	Jožef	Te-
kavec,	 Bahnetov	 z	 Rudolfovega.	 Leta	
1976	 je	France Tekavec	 začel	 na	Ru-
dolfovem	destilirati	sadno	žganje	in	od	
tedaj	 podjetje	 Bahne	 uspešno	 deluje,	
se	 širi	 in	 raste.	Ana Ivančič	 je	gonilna	
sila	 društva	 žena	 in	 deklet	 na	 pode-
želju	Klasje.	 Sorodstveno	 je	 z	družino	
Štritof	povezan	Franc Gorenc,	povelj-
nik	zračnih	sil	pri	zvezi	Nato.	Karolina 
Strle,	upokojena	učiteljica,	je	mentori-
ca	prostovoljka	 v	cerkniškem	varstve-
no-delovnem	centru.

Višje ležeči kraji pridobivajo na 
vrednosti
Janez Škrubej,	 upokojeni	 diplomirani	
inženir	računalništva,	je	leta	1978	kupil	
kmetijo	na	Rudolfovem.	Bil	 je	direktor	
največje	računalniške	firme	v	Jugosla-
viji,	 Iskra	Delte,	 ki	 je	 zaposlovala	2100	
ljudi.	 Leta	 2008	 je	 napisal	 knjigo	Hla-
dna	vojna	in	bitka	za	informacijsko	teh-
nologijo.	 Knjiga	 je	 izšla	 tudi	 v	 angleš-
čini	 in	na	ameriških	univerzah	velja	za	
priporočljivo	 branje.	 »Rudolfovo	 po-
staja	 znano	 po	 celem	 svetu.	 Čez	 par	
let	 se	bo	vse	obrnilo.	Višje	 ležeči	 kraji	
bodo	dobili	na	vrednosti,	nižje	ležečim	
pa	bodo	vrednosti	padle.	Ko	sem	pred	
štiridesetimi	leti	v	Ljubljani	povedal,	da	
bom	kupil	bajto,	kmetijo	tukaj,	so	se	vsi	
norca	delali,	sedaj	se	noben	več.	Sem	
gor	 so	 pripeljali	 optiko.	 To	 je	 avtoce-
sta,	 ljudje	 lahko	 delajo	 od	 doma.	 Raj	
na	 zemlji	 je	 tukaj	 gori.	Dragotina	 Štri-
tof	doda:	»Včasih	je	malo	dolgčas,	ker	
ni	ljudi	za	kakšen	pogovor.	Ampak,	kaj	
nej	tle	fajn?	Jest	b'	sam	hvalila	Rudafle.«

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

z	 Rudolfovega,	 smo	 še	 kuhali	 žajfo.	
Prali	pa	smo	tudi	z	bukovim	lugom.«	

Šola pri Svetem Vidu
V	obdobju	med	obema	vojnama	je	šol-
ski	okoliš	obsegal	dvanajst	naselij,	med	
njimi	 tudi	Rudolfovo.	Dragotina	Štritof	
se	spominja	učitelja	Otmarja	Novaka	in	
njegove	žene,	ki	je	imela	trgovino.	Šo-
lo	 je	morala	po	dveh,	 treh	 letih	zaradi	
mamine	 bolezni	 opustiti.	 »Ata	 je	 pro-
šnjo	 naredil	 in	 sem	 bila	 frej	 šole.	 Prej	
sem	dostikrat	manjkala,	ker	ni	imel	do-
ma	kdo	delati.«	Šolo	je	obiskovalo	ve-
liko	otrok,	takoj	po	drugi	svetovni	vojni	
kar	101	učenec.	Takrat	je	poučeval	Mi-
lan	Lobe,	ki	 je	bil	doma	 iz	Stične.	Ana	
Ivančič	ni	imela	težav	z	učenjem,	zato	
je	učitelju	večkrat	priskočila	na	pomoč.	
»Z	belim	loncem,	doma	kuhano	žajfo,	
smo	šle	dol	h	koritu,	k	šolski	štirni.	Vse	
perilo	smo	skupaj	namočile,	požajfale 
in	oprale.	Tam,	kjer	 je	bila	greda,	smo	
perilo	 obesile	 in	 posušile.	 Pospravile	
smo	mu	tudi	 sobo;	 je	 imel	gašperček	
in	dve	postelji.	V	eni	 je	 imel	zvezke,	ki	
so	 bili	 za	 popravljati,	 in	 smo	 špegale.	
Pometle	smo	in	se	ene	dve	uri	muhva-
le,	če	je	bila	kakšna	taka	snov,	ki	nam	ni	
bila	všeč,	čim	dlje.	Če	je	bilo	doma	de-
lo,	nisem	šla	v	šolo.«	Karolina Strle,	ro-
jena	Štritof,	pa	je	morala	zaradi	osnov-
ne	šole	od	doma:	»Leta	1958	sem	bila	
stara	enajst	 let	 in	 sem	morala	od	do-
ma,	ker	tukaj	ni	bilo	osemletke.	Stano-
vala	sem	v	Dolenji	vasi.«

Pametni, podjetni, aktivni
V	 vasi	 ima	 korenine	 kar	 nekaj	 po-
membnih	Rudofeljcev.	Pri	Makovcu	so	

imeli	 trgovino	 in	 gostilno,	 odkupova-
li	 so	 tudi	 les.	 Župnik	Andrej  Makovec 
(1913−1989)	 je	 leta	 1954	 izdal	 Popis	
cerkva	in	cerkvenih	umetnosti	v	žup	niji	
Bloke,	 v	 Notranjskih	 listih	 se	 je	 ogla-
sil	 dvakrat.	 Prvič	 s	 prispevkom	 Pravil-
ne	oblike	 imen	bloških,	 trojiških	 in	vi-
dovskih	vasi,	v	katerem	je	opozoril,	da	
bi	 morali	 sestavljavci	 Krajevnega	 le-
ksikona	 prisluhniti	 ljudski	 govorici	 in	
ne	kar	po	svoje	krojiti	 krajevnih	 imen.	
Drugič	 leta	 1986	 s	 Popisom	 mlinov,	
žag	 in	 nekaterih	 drugih	 proizvodnih	
obratov	 na	 osrednjem	 Notranjskem.	
Ko	je	prišel	na	obisk	v	domačo	vas,	je	
bil	 z	 njim	 tudi	 fotograf.	 Fotografije,	 ki	
jih	 sedaj	 na	 portalu	 Stare	 slike	 zvesto	
komentira	Ana	 Ivančič,	 je	pošiljal	bra-
tu	 v	 Argentino.	Mojstrica	 filmske	ma-
ske	Berta Meglič	(1929−2006)	je	sode-
lovala	pri	 več	kot	200	filmih	 (Na	svoji	
zemlji,	Kekec,	Vesna	…)	in	je	dobitnica	

Od leve: Dragotina Štritof, Janez Škrubej, Karolina Strle, Ana Ivančič

Pred vasjo stojijo kapelica in lipe.
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Naša društva

V	celotnem	obdobju	smo	namreč	v	združenju	veliko	storili	
na	področju	izobraževanja	poklicnih	šoferjev	ter	izboljšanja	
delovnih	 in	 življenjskih	 pogojev.	 Prizadevali	 smo	 si	 za	 po-
vezovanje	članov	v	močno	 in	enotno	združenje,	 katerega	
skrb	sta	bila	vzgoja	kadrov	in	preventivno	delo	na	področju	
varnosti,	prometne	urejenosti	 in	ne	nazadnje	članskega	 in	
stanovskega	druženja.

Samostojna podružnica
Sekcija	ZŠAM	Cerknica	je	bila	v	okviru	takratne	podružnice	
ZŠAM	Postojna	ustanovljena	v	maju	leta	1956.	Sekcija	je	de-
lovala	do	 leta	1961,	ko	 je	prišlo	do	registracije	samostojne	
podružnice	 ZŠAM	Cerknica.	 Leta	 1963	 je	 imelo	 združenje	
67	članov.	Razvitje	prvega	prapora	je	bilo	ob	dnevu	šoferjev	
in	avtomehanikov	13.	julija	1963.	V	tem	letu	je	bila	kupljena	
tudi	prva	uniforma.
V	 prvem	 obdobju	 se	 je	 združenje	 aktivno	 vključevalo	 

v	aktivnosti	tako	v	sklopu	republiških	akcij	kot	tudi	na	lokalni	
ravni.	Poudarek	dela	je	bil	na	opozarjanju	na	cestnopromet-
no	problematiko,	sodelovanju	na	prireditvah	 in	organizira-
nju	vrste	odmevnih	parad.
Leto	 1993	 pomeni	 v	 delu	 združenja	 novo	 prelomni-

co.	Povečano	aktivno	 sodelovanje	pri	 svetu	 za	preventivo	
in	vzgojo	v	cestnem	prometu	(SPV)	 je	prineslo	prve	rezul-
tate.	Nekatere	pobude,	da	se	uredi	nevarna	mesta,	so	bile	

Avtor: Franci Lužar

Združenje šoferjev in avtomehanikov Cerknica 
Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Cerknica, ki deluje na območju občin Cerknica, Bloke 
in Loška dolina, je leta 2015 praznovalo 60 let delovanja. V tem času je tako na območju občin, kjer 
deluje, kakor tudi v širšem prostoru notranjske regije in Zveze ZŠAM Slovenije odigralo pomembno 
vlogo in sledilo poslanstvu.

upoštevane.	V	sodelovanju	s	policijo	smo	sodelovali	pri	ak-
cijah	Prvi	šolski	dan	in	predavanjih	po	šolah.	V	okviru	tekmo-
vanj	Kaj	veš	o	prometu	smo	informirali	učence.	V	okviru	SPV	
je	prišlo	do	skupne	pobude	za	ponovno	vključitev	predmeta	
Prometna	vzgoja	v	učne	načrte	osnovnih	šol,	ki	ga	je	šolsko	
ministrstvo	tudi	potrdilo.	
Drugi	 pomemben	 dogodek	 pa	 sta	 bila	 razvitje	 novega	

prapora,	ki	je	sovpadalo	s	30.	obletnico	razvitja	prvega	pra-
pora	leta	1963,	in	realizacija	olajšav	za	člane	združenja.	Uni-
formirana	enota	je	štela	že	preko	25	članov.

ZŠAM Cerknica samostojno deluje že 60 let. (  arhiv ZŠAM Cerknica)

Predsednik združenja je Franci Lužar (prvi desno). (  Ljubo Vukelič)
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Naša društva

Za	 aktivno	 delovanje	 na	 področju	
vzgoje	in	prometne	varnosti	vseh	treh	
občin	in	akcij	Prvi	šolski	dan,	Kolesar-
ski	 izpiti,	 Pripni	 se	 …	 smo	 leta	 1996	
in	 2004	 ob	 dnevu	 slovenske	 polici-
je	 prejeli	 bronasti	 znak	Ministrstva	 za	
notranje	 zadeve	 RS	 za	 tvorno	 sode-
lovanje	in	pomembne	uspehe	na	po-
dročju	varnosti.	

Povezovanje z ostalimi združenji
Zaradi	prijateljskega	in	uspešnega	so-
delovanja	 združenj	 je	 bila	 leta	 1999	
uresničena	pobuda	ter	sprejet	sklep	o	
pobratenju	z	ZŠAM	Črnomelj.	Aktivno-
sti	so	bile	usmerjene	tudi	v	sodelova-
nje	in	povezovanje	v	okviru	notranjske	
regije	 in	 Zveze	 ZŠAM	 Slovenije.	 Uni-
formirani	člani	so	sodelovali	na	števil-
nih	 odmevnih	 prireditvah	 in	 paradah	
ob	 obletnicah	 Zveze	 ZŠAM	 Sloveni-
je,	 kongresih	 Zveze	 poklicnih	 šoferjev	 in	 avtomehanikov	
Evrope	na	Bledu,	Rogaški	Slatini,	Žalcu	in	Ljubljani,	sreča-
njih	šoferjev	in	avtomehanikov	v	Črmošnjicah	in	na	Rogli,	
zadnja	leta	pa	se	udeležujemo	srečanj	notranjsko-primor-
ske	regije;	srečanje	vsako	leto	organizira	drugo	združenje	
regije.	Vključena	so	združenja	z	Vrhnike,	iz	Logatca,	Idrije,	
Postojne	in	Ilirske	Bistrice.	S	člani	združenj	se	družimo	na	
delovnih	srečanjih,	pa	tudi	na	tradicionalnem	pikniku,	ki	ga	
vsako	leto	organizira	drugo	združenje	iz	regije.	

Priznanja ob častitljivem jubileju
Na	 državni	 ravni	 je	 bil	 leta	 2013	 sprejet	 nov	 nacional-
ni	 program	 o	 varnosti	 cestnega	 prometa	 za	 obdobje	 
2013–2022.	Naše	združenje	tako	kot	vsa	leta	doslej	poma-
ga	pri	realizaciji	njegovih	nalog	v	vseh	treh	občinah.	Sode-
lujemo	pri	akcijah	sveta	za	preventivo	in	varnost	v	cestnem	
prometu	in	v	okviru	sprejetega	plana	izpeljemo	akcije	Pri-
pni	se,	Kolesarski	izpit,	Prvi	šolski	dan,	
Šolska	 prometna	 služba	 in	 Svetovni	
dan	spomina	žrtev	prometnih	nesreč.	
Pomagamo	pri	varovanju	raznih	špor-
tnih	 in	drugih	prireditev	 ter	 sodeluje-
mo	pri	pregledu	prometne	ureditve	in	
odprav	ljanju	 nepravilnosti	 po	 terenu	 
v	vseh	treh	občinah.	Kljub	temu	da	se	
na	lokalnem	in	državnem	nivoju	veliko	
dela	za	 izboljšanje	 razmer	v	cestnem	
prometu,	 se	 aktivni	 vozniki	 soočajo	 
z	 nekaterimi	 problemi,	 kot	 so	 neso-
razmerne	 kazni	 za	 majhne	 prekrške	
pri	nas	in	tudi	v	drugih	državah,	preoz-
ke	 lokalne	 ceste,	 pomanjkanje	 javnih	
parkirnih	mest	 za	 tovorna	 vozila,	 po-
manjkanje	 kolesarskih	 in	 pešpoti.	 Te-
žave	 so	 različne,	 se	 pa	 člani	 društva	
vseeno	 trudimo,	 da	 delujemo	 vsak	

po	svojih	močeh	 in	da	se	udeležujemo	organiziranih	ak-
cij.	Vsako	leto	članom	ZŠAM,	ki	sodelujejo	v	aktivnosti	Prvi	
šolski	 dan,	 predstavnik	 Policijske	 postaje	Cerknica	 pode-
li	zahvalna	priznanja.	Zahvale	prejmemo	tudi	od	županov	
vseh	 treh	občin	 in	vodstev	osnovnih	 šol.	Med	novoletni-
mi	prazniki	počastimo	s	svojim	obiskom	in	skromnim	da-
rilom	starejše	člane	združenja,	ki	se	ne	morejo	več	aktivno	
udejstvovati	v	društvu.
Za	trud	in	delo	na	področju	prometa	smo	ob	60.	oblet-

nici	 obstoja	 prejeli	 tudi	 številna	 priznanja.	 Poklonila	 sta	
nam	jih	Zveza	ZŠAM	Slovenije	in	Občini	Cerknica;	Ministr-
stvo	za	notranje	zadeve	nam	je	podelilo	srebrni	znak	po-
licije	 za	 sodelovanje,	 Javna	 agencije	 Republike	 Slovenije	
za	 varnost	prometa	pa	nas	 je	počastila	 s	 svečano	 listino.	
Posebej	ponosni	smo	tudi	na	srebrni	taborski	znak	Obči-
ne	Cerknica,	ki	nam	ga	je	župan	Marko Rupar	poklonil	ob	
	občinskem	prazniku.	

V prvih šolskih dneh učence tradicionalno pospremijo na poti v šolo in iz nje. (  Ljubo Vukelič)

Akcija Kolesarski izpit (  arhiv ZŠAM Cerknica)
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Skozi	pisanje	pesmi	in	melodij	je	izražal	vso	to	svojo	ljubezen,	
čutenja,	hrepenenja.	Ni	bil	gostobeseden,	a	ko	je	pisal	pesmi	
in	pel,	so	iz	njega	vrela	čustva	kot	čudovita	mavrica,	ki	nima	
ne	začetka	in	ne	konca.	S	svojo	preprostostjo,	poštenostjo	in	
izjemno	ljubeznijo	do	petja	se	je	vsakogar	dotaknil	na	pose-
ben,	a	iskren	način.	Njegov	ustvarjalni	opus	je	izjemen,	napi-
sal	 je	več	kot	950	pesmi,	nekatere	so	uglasbene,	druge	ne.	
Uglasbil	je	celoten	opus	psalmov	in	mnoga	besedila	drugih	
pesnikov	(npr.	Maričke Žnidaršič,	Franceta Balantiča	…),	sam	
pa	je	tudi	napisal	prenekatero	rimo.	»Vsakič,	ko	se	s	tabo	po-
govarja,	se	mu	po	glavi	plete	nova	pesem,«	je	ob	priliki	pove-
dal	njegov	dober	prijatelj	iz	mladih	let	France Meden.	Vir	in-
spiracije	mu	je	bilo	vsakdanje	življenje,	zato	v	njegovem	žepu	
nikoli	nista	manjkala	košček	papirja	in	navaden	svinčnik.	Pisal	
je	pesmi	za	različne	priložnosti,	pa	naj	je	to	bilo	odprtje	po-
šte	v	Begunjah,	gasilska	veselica,	dan	žena	ali	pa	prihod	evra.	
Mnogim	znanim	Slovencem	je	napisal	posvetilno	pesem.

Življenje kot pesem
Njegovo	življenje	je	bila	ena	sama	pesem.	Včasih	radostna,	
poskočna,	igriva,	včasih	pa	tudi	polna	bolečine.	Vedno	pa	iz-
raz	hvaležnosti	za	življenje,	družino,	dom.	Na	prvi	poletni	dan	
leta	1932	se	 je	družini	mame	Angele	 in	očeta	Jakoba Kra-
njca	pridružil	Jakobu,	Francetu in Anici,	leta	za	tem	pa	se	je	
rodilo	še	osem	otrok.	Najstniška	leta	je	zaznamovala	druga	
svetovna	vojna,	saj	mu	je	vzela	tri	brate.	Komaj	trinajst	let	je	
naštel,	ko	je	izgubil	mamo	in	najmlajša	dva	brata.	Star	komaj	
trinajst	je	objavil	tudi	svojo	prvo	pesem,	v	kateri	je	izrazil	ob-
čutke	otroka,	ki	živi	v	uboštvu.	Tedanji	učitelj	Milan Otrin ni 
dovolil	objave	 tretje	 kitice,	 ki	 je	govorila	o	 tem,	da	družina	
ne	dobi	kart	za	živila,	ne	beli	in	ne	soli	jedi	in	otroci	le	sanjajo	 
o	 kolinah.	 Kot	 mladenič	 je	 igral	 harmoniko	 na	 veselicah.	 
S	prijatelji	glasbeniki	je	igral	na	številnih	porokah,	preizkusil	pa	
se	je	tudi	kot	igralec	v	domači	gledališki	skupini.	Pri	štirinajstih	
je	že	orglal	v	begunjski	cerkvi	in	delo	organista	opravljal	do-
brih	61	let,	vse	do	polnočnice	leta	2007,	ko	ga	je	bolezen	že	
močno	zaznamovala.

Rime našel povsod
Številne	 pevke	 in	 pevci	 so	 prepevali	 pod	 njegovim	 vod-
stvom,	 begunjska	 fara	 je	 vedno	 imela	 dober	 pevski	 zbor,	
v	 katerem	so	prepevale	 tudi	njegova	 sestra	Tinka,	 vse	 štiri	
hčere	 in	dve	vnukinji.	Za	svoje	ustvarjalno	 in	požrtvovalno	
delo	organista	 je	 novembra	 2007	prejel	 najvišje	 cerkveno	
priznanje	–	odličje	 sv.	Cirila	 in	Metoda.	 Svojo	prvo	 službo	
je	opravljal	v	Ljubljani	kot	cimperman	(tesar).	Tu	je	tudi	do-
bil	priložnost,	da	se	je	glasbeno	izobraževal	in	prepeval	pri	
frančiškanih	na	Tromostovju	pod	vodstvom	skladatelja	Aloj-
zija Mava.	Po	vrnitvi	 iz	Ljubljane	 je	najprej	delal	v	kmetijski	

Avtorica: Vika Turšič

Janez Kranjec (1932–2008)
Janez Kranjec je bil preprost človek. Ljubil je gozd, svojo domačo hišo, domovino, preprosto življenje 
in preprostega človeka, Notranjca, Meniševca. In ljubil je glasbo bolj kot kar koli na tem svetu.

zadrugi	kot	skladiščnik,	kjer	je	tudi	spoznal	svojo	ženo	Cvet-
ko.	Zatem	je	bil	dolgo	let	cestar	na	gozdnih	cestah,	do	upo-
kojitve	pa	je	delal	na	Brestu	kot	vzdrževalec.	Spomladi	1961	
sta	se	s	Cvetko	poročila	in	na	prvi	jesenski	dan	dobila	prvo	
hčer	Viko,	 potem	pa	 so	 sledile	 še	Martina,	Janja in Petra.	
Svojim	hčeram	in	pozneje	tudi	vnuku,	vnukinjam	in	pravnu-
kom	je	predal	ljubezen	do	glasbe.	Tudi	druge	vaške	otroke	
je	mnogokrat	zbral	okrog	sebe,	jih	popeljal	kam	na	sprehod	
ali	pa	dovolil,	da	so	mu	pomagali	pri	delu.

Leto Janeza Kranjca
Leta	1969	je	prevzel	vodenje	Moškega	pevskega	zbora	Tabor	
iz	Cerknice,	ki	ga	je	vodil	vse	do	smrti.	Z	zborom	je	prepeval	
v	domačem	kraju,	širše	po	Sloveniji	pa	vse	 tja	do	Amerike	
in	Kanade.	Redno	se	je	udeleževal	Tabora	pevskih	zborov	v	
Šentvidu	pri	Stični.	Njegovo	pesem	Pojo	naj	ljudje	že	mno-
go	let	prepeva	na	tisoče	pevcev,	ki	se	udeležujejo	tega	sre-
čanja.	Ustanovil	in	vodil	je	tudi	Ženski	pevski	zbor	Begunje.	
Pozneje	 je	osnoval	skupino	Dekleta	z	Menišije,	 s	katero	 je	
na	Radiu	94	posnel	nekaj	avtorskih	pesmi.	Iz	te	skupine	se	
je	rodilo	Pevsko	društvo	Flora,	katerega	vodenje	je	prevzela	
njegova	vnukinja	Katarina Skuk,	v	zboru	pa	so	prepevale	vse	
njegove	hčere	in	dve	vnukinji.	Nekaj	let	pred	smrtjo	je	prev-
zel	vodenje	Lovskega	pevskega	zbora	Martin	Krpan	Bloke.	
Za	svoje	delo	je	prejel	mnoga	priznanja,	katerih	krona	je	na-
ziv	častni	občan	občine	Cerknica.
V	mesecu	juniju	je	ob	10.	obletnici	njegove	smrti	družina	v	

sodelovanju	in	s	finančno	podporo	Občine	Cerknica	pripra-
vila	slovesnost	odkritja	spominske	plošče	na	rojstni	hiši	v	To-
polu.	Ta	dogodek	pa	je	bil	uvod	v	leto	Janeza	Kranjca,	ki	bo	
trajalo	do	konca	junija	naslednje	leto.	V	sklopu	tega	leta	so	
predvidene	številne	prireditve.	Naslednja	prireditev,	na	katero	
vas	ob	tej	priložnosti	lepo	povabimo,	bo	v	sredo,	24.	oktobra	
2018,	v	prostorih	Knjižnice	Jožeta	Udoviča	Cerknica,	na	ka-
teri	bodo	predstavljene	njegove	neuglasbene	pesmi.

 arhiv svojcev
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Avtorica in fotografinja: Karmen Petrič

Ustvarjalno poletje za KD Rak Rakek
V nedeljo, 24. junija, se je v idiličnem okolju Rakovega Škocjana odvijala 2. likovna kolonija Biseri 
Rakovega Škocjana, ki je potekala v organizaciji likovne sekcije Kulturnega društva (KD) Rak Rakek. 
Udeležilo se je je 22 amaterskih slikarjev iz cele Slovenije. 

Slikarji	so	si	ogledali	znamenitosti	Rakovega	Škocjana,	nekaj	
napotkov	za	delo	pa	jim	je	podala	mag.	umetnosti	 in	aka-
demska	slikarka	Karmen Bajec.	Razstava	 je	bila	na	ogled	v	
prostorih	hotela	v	Rakovem	Škocjanu.
V	petek,	20.	 julija,	pa	so	v	kleti	gradu	Snežnik	razstavljali	

člani	sekcije	mozaik	ter	likovne	sekcije	KD	Rak	Rakek.	Dela	
so	nastala	 v	 sezoni	2017/2018	pod	mentorstvom	Eve Ule 
(mozaiki)	in	Karmen	Bajec	(slike	v	tehnikah	olje	z	lopatko	ter	
	akril).	Predstavljena	so	tudi	dela,	ki	so	nastala	v	sodelovanju	
s	klekljarsko	sekcijo	–	čipke,	ki	 so	vkomponirane	v	slike	 in	
mozaike.	 Razstava	bo	 v	 gradu	na	ogled	do	9.	 septembra.	
Vljudno		vabljeni!
Članice	sekcije	mozaik	pa	so	začele	 izdelovati	 tudi	ele-

mente	za	mozaično	steno	pri	gostišču	Furman	na	Rakeku.	
Ustvarjajo	v	prostorih	stare	šole	na	Rakeku.	Končna	montaža	
je	predvidena	konec	septembra.	Ustvarjalno	poletje	 se	bo	
tako	prevesilo	tudi	v	ustvarjalno	jesen.

Številna gostovanja folklorne skupine
  Vida Žlogar 

Za	Folklorno	skupino	Kulturnega	društva	Rak	Rakek	je	bilo	to	
poletje	zelo	razgibano.	Na	Ohridu	so	člani	gostovali	od	22.	
do	26.	junija.	Med	800	izbranimi	iz	cele	Slovenije	so	nastopili	
na	prireditvi	Slovenija	na	Ohridu.	30.	junija	jih	je	že	čakal	na-
stop	na	mednarodni	prireditvi	v	Bribiru	na	Hrvaškem.	Zaple-
sali	pa	so	tudi	na	27.	furmanskem	prazniku	in	popestrili	prire-
ditev	Poletni	utrip	poletja.	Pet	nedeljskih	večerov	so	nastopali	
za	turiste	v	Ljubljani.	S	plesom	pa	niso	zabavali	samo	tujega	
občinstva,	ampak	tudi	domačine,	ki	so	jih	lahko	občudovali	
25.	avgusta	na	otvoritvi	medgeneracijskega	parka	na	Uncu.	
Folklorniki	bodo	v	novo	sezono	vstopili	v	drugi	polovici	sep-
tembra.	Ob	tem	v	svoje	vrste	vabijo	nove	člane	in	članice.	

Težišče
  Karmen Petrič 

V	gradu	Snežnik	bo	do	9.	septembra	s	slikami	gostoval	aka-
demski	 oblikovalec	 Martin Petrič.	 Poleg	 grafičnega	 obli-
kovanja,	 tipografije	 in	 ilustracije	 se	od	srednje	 šole	ukvarja	 
s	slikanjem,	umetniško	grafiko	in	kiparstvom.	Težišče	je	nje-
gova	 peta	 samostojna	 razstava.	 Ekspresivna	 dela,	 v	 kate-
rih	se	ukvarja	z	balansiranjem	teže	barve,	vode	in	materia-
lov	ter	likovnih	elementov,	so	pripoved	likovnih	interpretacij	
namišljenih	 situacij.	Teme	 lahko	 razberete	 iz	naslovov	slik,	
	lahko	pa	jih	berete	tudi	kot	abstrakcije.	V	kulturnem	progra-
mu,	ki	je	potekal	hkrati	z	otvoritvijo	razstave	Rakovški	ustvar-
jalni	utrip,	sta	z	glasbenimi	točkami	sodelovala	avtor	sam	na	
kitari	ter	njegov	prijatelj	Ivo Švigelj	na	harmoniki.	
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Potomki kralja polke Yankovica v knjižnici  Vesna Telič Kovač  Michael Takita

Predvsem	v	poletnem	času	ni	prav	nič	nenavadno,	da	knji-
žnico	obiščejo	popotniki,	ki	potrebujejo	informacije	o	zna-
menitostih	na	Notranjskem.	 In	ob	klicu	sodelavke,	da	so	v	
knjižnici	ameriški	turisti,	ki	 iščejo	hišo	sorodnikov,	in	če	jim	
lahko	kakorkoli	pomagam,	najprej	nisem	niti	pomislila,	ka-
ko	zanimivo	srečanje	sledi.	Konec	julija	sta	rojstni	kraj	svo-
je	stare	mame Terezije Mele,	Kunčeve Rezke	z	Male	gase,	
obiskali	hčerki	Franka Yankovica,	kralja	polke	iz	Clevelanda.	
Linda Takita in Andrea McKinnie	sta	Cerknico	obiskali	že	leta	
1992,	njun	oče	Frank,	ki	je	svoj	prvi	hit	Just	because	iz	leta	
1946,	prodan	v	kar	2,5	milijona	izvodih	in	ga	kot	reprezen-
tativno	 ameriško	 stvaritev	 hrani	washingtonska	 Kongresna	
knjižnica	ter	bil	leta	1986	celo	nagrajen	z	nagrado	Grammy	
za	najboljšega	izvajalca	polke,	pa	je	sorodnike	nazadnje	obiskal	leta	1995,	ko	ga	je	sprejel	tudi	tedanji	župan	Tone Urbas,	
ki	nam	je	tudi	tokrat	z	veseljem	priskočil	na	pomoč.	Hčerka	Linda	z	možem	nas	je	obiskala	še	naslednji	dan	in	se	srečala	 
s	sorodnicama	Bernardo in Klavdijo	ter	ostalim	sorodstvom.	Da	spomin	na	glasbenega	samorastnika,	ki	je	objavljal	celo	
pesmarice	s	starimi	slovenskimi	napevi,	ne	bo	pozabljen,	bomo	poskrbeli	tudi	v	knjižnici.	

Slovenski etnografski muzej v Jezerskem hramu   Kristina in Nataša Kebe

Na	povabilo	Zavoda	za	ohranjanje	naravne	in	kulturne	de-
diščine	 Jezerski	 hram	 je	Cerknico	 obiskala	 strokovna	 eki-
pa	 koordinatorja	 varstva	 nesnovne	 dediščine.	 Slovenski	
etnografski	muzej	opravlja	naloge	identifikacije,	dokumen-
tacije,	 proučevanja	 in	 interpretiranja	 nesnovne	 dediščine	
ter	 tudi	 vpisovanja	 v	 register	 nesnovne	 dediščine	 od	 leta	
2011.	Predstavnica	koordinatorja,	kustosinja	za	kulturo	go-
spodarskih	načinov	 in	prometa	Barbara Sosič,	 je	poročala	
o	si	stemu	vpisovanja	v	Register	nesnovne	kulturne	dedišči-
ne,	Unescovi	konvenciji,	zvrsteh	nesnovne	kulturne	dediš-
čine,	načinih	in	pomenu	vpisa	za	lokalno	in	širšo	skupnost.	 
Mag. Miran Erič	je	predstavil	izvor	notranjskega	drevaka,	ki	je	
že	vpisan	v	Register	nesnovne	dediščine,	in	ga	umestil	v	širši	
okvir	zgodnjih	plovil.	Sledil	je	ogled	delavnice	za	izdelavo	drevakov	in	multivizijske	predstavitve	od	Debla	do	drevaka,	avtorja	
Vekoslava Kebeta.	Veščina	izdelave	drevaka	je	namreč	vpisana	v	register	kot	unikatna	posebnost	območja	Cerkniškega	je-
zera.	Predstavlja	odraz	iznajdljivosti	in	spretnosti	ljudi,	ki	so	se	s	svojim	lastnim	znanjem	in	uporabo	naravnih	virov	prilagajali	
na	življenje	na	robu	kraškega	polja.	

Zaključek pravljičnih uric v knjižnici    Anita Leskovec 

Junija	 se	 je	 v	 Knjižnici	 Jožeta	Udoviča	Cerknica	 zaključilo	
pravljično	 leto	2017/2018.	Otroci	od	četrtega	 leta	dalje	so	 
v	vseh	enotah	nabirali	žige	in	si	za	pet	obiskov	prislužili	mo-
der	 keramični	 lonček	 z	 logotipom	knjižnice.	 V	Cerknici	 je	
urice	 obiskalo	 105	 otrok,	 ki	 so	 na	 šestindvajsetih	 pravljič-
nih	srečanjih	nabrali	479	obiskov	in	z	napolnjenim	zbirnim	
kartonom	pridobili	74	nagrad,	17	otrok	dvakrat.	Kot	že	 leta	
poprej	so	ob	zaključku,	21.	junija,	gostili	lutkovno	predstavo,	
ki	je	otrokom	od	drugega	leta	dalje	in	njihovim	staršem	pri-
čarala	magičen	svet	lutk.	Lutkovno	gledališče	Fru-fru	iz	Lju-
bljane	je	z	igrico	O	belem	mucku,	ki	je	bil	čisto	črn	očaralo	
polno	prireditveno	dvorano,	okrog	sto	obiskovalcev	 je	na-
stopajoči	 lutkarici	nagradilo	z	bučnim	aplavzom,	otroci	pa	
so	se	odzvali	tudi	njunemu	povabilu,	da	pred	odhodom	domov	pobožajo	nastopajoče	mucke.	V	novo	šolsko	leto	vsto-
pamo	z	novimi	zgodbami	in	ustvarjalnimi	delavnicami.	Kupček	letošnjih	nagrad	je	že	pripravljen,	obisk	pravljičnih	uric	pa	
brezplačen,	zatorej	pokukajte	v	septembrski	napovednik	prireditev	in	se	prijavite.	Vabljeni!	
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Mladi mladim

Avtor: Gregor Pokleka

Letovanje otrok
V organizaciji Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Cerknica-Loška dolina-Bloke smo 
letos že 26 leto zapored organizirali desetdnevno zdravstveno letovanje. 

Zdravstveno	letovanje	je	potekalo	na	otoku	Krku,	kjer	je	75	
otrok	iz	vseh	treh	občin	od	21.	julija	do	31.	julija	2018	preži-
velo	aktivne	počitnice	v	družbi	svojih	vrstnikov.
Letovanje	za	otroke,	ki	imajo	pogoste	zdravstvene	težave,	

so	tudi	letos	sofinancirali	ZZZS	in	donatorji	Ebm-papst	Slo-
venija,	d.	o.	o.,	Mineralka,	d.	o.	o.,	ter	občina	Bloke,	ki	je	pri-
spevala	razliko	za	svoje	socialno	ogrožene	otroke.	Posebej	
bi	se	zahvalili	Občini	Cerknica,	ki	je	financirala	strošek	leto-
vanja,	ki	ga	ne	pokrije	ZZZS.	Vsem	sofinancerjem	se	v	imenu	
otrok	in	njihovih	staršev	iskreno	zahvaljujemo.
Letos	 smo	 poleg	 vsakodnevnega	 kopanja	 izvedli	 veliko	

ustvarjalnih	 delavnic,	 športnih,	 družabnih	 in	 poučnih	 iger.	
Otroci	so	bili	najbolj	veseli	vožnje	s	čolnom	z	banano,	ve-
černe	vožnje	v	Malinsko,	kjer	smo	si	ogledali	mesto,	ter	vo-
žnje	 s	 kanuji.	 Ker	 se	 zavedamo,	 kako	 pomembno	 je	 zna-
nje	prve	pomoči,	smo	tudi	letos	veliko	pozornosti	namenili	
ozaveščanju	 o	 njegovem	 pomenu.	 Otroke	 smo	 seznanili	
s	pomenom	številke	112,	naučili	so	se	postopka	oživljanja,	
pokazali	smo	jim	položaj	za	nezavestnega,	kako	uporablja-
ti	AED	in	kje	so	ti	nameščeni	v	Cerknici,	pogledali	smo,	kaj	
vse	 je	v	škatli	za	prvo	pomoč,	kako	si	pomagamo	ob	piku	

insektov	 in	krvavitvi	 iz	nosa.	V	območnem	združenju	si	na	
različne	načine	 prizadevamo	 lajšati	 socialne	 in	materialne	
stiske	družin	in	posameznikov.	Socialno	in	materialno	ogro-
ženim	nudimo	pomoč	v	obliki	hrane	in	higienskih	izdelkov.	
Poleg	omenjene	pomoči	smo	letos	omogočili	25	otrokom	
in	štirim	starostnikom	brezplačno	letovanje	na	morju	v	Mla-
dinskem	zdravilišču	in	letovišču	Debeli	rtič.

Žalostni samorog in Grozljivka
  Otroci in strokovni delavci vrtca Martin Krpan Cerknica 

Tik	pred	začetkom	poletnih	počitnic	so	nam	z	obiskom	in	
predstavo	polepšali	dan	otroci,	ki	obiskujejo	pevske	ure	pri	
Barbari Tanze	iz	studia	za	dihalno	koordinacijo	in	optimal-
no	uporabo	glasu.	Ogledali	smo	si	dva	muzikala	z	naslo-
vom	Žalostni	samorog	 in	Grozljivka.	Vsebina	obeh	 je	bila	
plod	ustvarjalnosti	 in	domišljije	otrok.	 Zgodbo	 so	 si	 sami	
izmislili,	 komponirali	 vse	melodije	 in	 ritme,	 sami	 ustvari-
li	 kostume	 in	 jo	 na	 koncu	 še	 zaigrali.	 Tukaj	 velja	omeniti	
še	 zanimivo	 sceno,	 ki	 je	bila	prikazana	preko	projektorja,	
in	glasbo,	ki	jo	je	na	klavirju	izvajala	Barbarina	pomočnica.	
Nastopajoči	so	predstavo	izpeljali	zelo	doživeto,	sprošče-
no	in	samozavestno.	

Bobri in bobrovke na taboru
  Tina Opeka 

Najmlajši	 skavti	Bobri	 in	Bobrovke	 iz	 stega	Cerknica	1	 smo	
svoj	poletni	tabor	preživeli	v	Trnju	pri	Pivki.	Še	preden	smo	ta-
bor	zares	začeli,	smo	obiskali	Park	vojaške	zgodovine	v	Pivki.	
Prav	vsi	smo	bili	najbolj	navdušeni	nad	podmornico.	Na	sa-
mem	taboru	pa	smo	se	»preselili«	v	Afriko.	Spoznavali	smo	
afriške	jedi,	živali	in	običaje.	Obiskali	so	nas	tudi	skavti	iz	Po-
stojne.	Z	njimi	smo	se	spopadli	v	pravih	afriških	igrah. Klemen 
Ogrizek,	bobnar	v	skupini	Kingston,	pa	nam	je	Afriko	približal	
še	preko	glasbe.	Vsi	smo	z	veseljem	zaigrali	na	njegove	bob-
ne.	Zadnji	dan	tabora	pa	smo	imeli	sveto	mašo.	Med	sveto	
mašo	so	tisti,	ki	so	letos	na	novo	prišli	k	skavtom,	dali	skavtsko	
obljubo.	Tabor	smo	zaključili	s	palačinkami	in	sladoledom.	

 arhiv RKS OZ Cerknica-Loška Dolina-Bloke
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Mladi raziskovalci dediščine  Matej Kržič  Polona Klavžar

Društvo	 ljubiteljev	 Križne	 jame	 je	 tudi	 letos	 pripravilo	
brezplačne	 počitniške	 aktivnosti	 z	 naslovom	 Spodbujanje	
aktivnosti	 mladih	 na	 področju	 naravnih	 vrednot,	 kulturne	
dediščine,	 turizma	 in	kulturne	krajine.	Aktivnosti	 so	se	od-
vijale	med	17.	 in	21.	 julijem.	 Izvedbo	programa	 je	 sofinan-
cirala	občina	Cerknica.	Udeležili	so	se	ga	otroci	in	mladi	iz	
različnih	krajev	občine	Cerknica.	Iskali	so	»skriti	zaklad«,	na	
pohodih	v	okolici	vasi	Bloška	Polica	spoznavali	kraške	travni-
ke,	gozdove	in	različne	kraške	pojave.	Obiskali	so	tudi	nekaj	
kraških	jam,	v	katerih	so	opazovali	 jamske	živali,	kapnike	in	
skale,	ostanke	človekovega	delovanja	v	jamah	ter	prisluhnili	
lovskim	zgodbam	iz	časa	naših	prednikov.	Na	izvirnem	de-
lu	Cerkniškega	polja	med	vasema	Gorenje	Jezero	 in	Laze	
pri	Gorenjem	Jezeru	so	občudovali	kraške	izvire,	ponikve	in	
življenje	v	vodi	in	ob	njej.	Na	»vojaškem	pohodu«	so	hodili	po	ostankih	rimske	ceste,	raziskovali	ostanke	slovanskega	gra-
dišča	in	bunkerjev	Rupnikove	linije.	Vživljali	so	se	v	posamezna	zgodovinska	obdobja	in	ljudi,	ki	so	takrat	živeli.	V	kotlu	so	
skuhali	enolončnico	iz	doma	pridelane	zelenjave.	Tudi	značilnosti	pašništva	in	visokodebelnega	sadovnjaka	na	Notranj-
skem	jim	niso	več	neznane.	

Počitniško varstvo v Točki moči   Julija Perko  Ljubo Vukelič 

Tudi	v	letošnjem	letu	so	v	Točki	moči	–	večgeneracijskem	
družinskem	centru	v	Cerknici	–	organizirali	 štiri	 tedne	ce-
lodnevnega	varstva	za	otroke	v	starosti	od	šest	do	dvanajst	
let.	Termine	so	poskušali	prilagoditi	ostali	ponudbi	počitni-
ških	 dejavnosti	 za	 otroke,	 da	 bi	 staršem	ponudili	 čim	 več	
možnosti	 za	 varstvo	 v	 juliju	 in	 avgustu.	 Povprečno	 so	 te-
densko	med	osmo	in	šestnajsto	uro	gostili	od	deset	do	pet-
najst	otrok.	V	dopoldanskem	delu,	ki	je	bil	brezplačen,	so	se	
otroci	po	jutranjem	zboru	odpravili	na	šolsko	igrišče,	kjer	je	
med	dečki	prevladoval	nogomet,	deklice	pa	 so	 se	družile	
ob	igralih.	Po	povratku	v	center	so	se	odpravili	čez	cesto,	v	
gostišče	Valvasorjev	hram,	kjer	so	jih	prijazno	pogostili	s	ko-
silom.	V	popoldanskem	delu	varstva	so	se	otroci	igrali	dru-
žabne,	 socialne	 in	gibalne	 igre,	ustvarjali	 z	najrazličnejšimi	
materiali,	se	učili	angleško	in	si	v	primeru	dežja	ogledali	tudi	kakšno	angleško	risanko.	Tedni	so	zelo	hitro	minevali	in	neka-
teri	otroci	so	se	na	lastno	željo	vrnili	tudi	večkrat,	saj	jim	je	bilo	v	varstvu	zabavno	in	lepo.	Počitniško	varstvo	je	bilo	subven-
cionirano	v	sklopu	projekta	Točke	moči	s	strani	Občine	Cerknica	ter	deloma	s	prispevki	staršev.	

Mladi mladim

VPIS K CICIBANOVIM URICAM

Vrtec	Martin	Krpan	Cerknica	vabi	predšolske	otroke,	stare	od	tri	do	šest	let,	
ki	ne	obiskujejo	dnevnega	programa	vrtca,	k	vpisu	k	Cicibanovim	uricam	
za	šolsko	leto	2018/2019.

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

Izpolnjene	obrazce	Vloga	za	vpis	otroka	k	Cicibanovim	uricam,	ki	jih	dobite	v	upravi	ali	na	spletni	
strani	vrtca	(www.vrtec-cerknica.si),	v	vrtec	vrnite	najpozneje	do	petka,	21.	9.	2018.

Dodatne	informacije	dobite	osebno	ali	na	telefonski	številki	(01)	70	50	077	vsak	delovni	dan	
od	8.	do	14.	ure.
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Konec	 junija	 je	 na	 evropskem	 prvenstvu,	 ki	 je	 potekalo	 v	
nemškem	Bremerhavnu,	v	skupinskem	break	danceu	osvo-
jil	 zlato	medaljo,	 kot	 solist	 pa	 je	 bil	 bronast.	 To	 za	Andra-
ža	ni	prvo	odličje	na	velikih	tekmovanjih,	saj	je	lansko	jesen	
s	 svetovnega	 prvenstva	 na	Danskem	prišel	 z	 zlato	meda-
ljo	okrog	vratu,	 lani	poleti	pa	so	bili	Go-Breakersi	zlati	 tudi	
na	državnem	prvenstvu.	Na	letošnjem	državnem	prvenstvu	
je	Andraž	osvojil	kar	tri	zlate	medalje,	konec	oktobra	pa	se	 
z	ekipo	odpravlja	na	svetovno	prvenstvo	na	Poljsko,	tako	da	
bomo	spet	držali	pesti	zanj.

Andraž, kako se je začela tvoja plesna pot?
Ples	sem	začel	trenirati	pri	osmih	letih	v	Plesnem	klubu	Evo-
ra.	Navdušila	me	 je	 sestrična,	 ki	 je	 tudi	 sama	plesala	 tam.	
Začel	sem	s	hip	hopom,	pozneje	pa	sem	se	bolj	navdušil	za	
break	dance.	Leta	2014	sem	se	udeležil	plesnega	tabora	v	
Planici,	kjer	sem	spoznal	druge	plesalce	in	trenerje,	s	kate-
rimi	smo	se	hitro	povezali,	in	začel	sem	trenirati	v	plesnem	
klubu	V.I.P.	dance	 iz	Nove	Gorice,	ki	 je	 ta	plesni	 tabor	tudi	
organiziral.	V.I.P.	pomeni	vragolije	in	ples,	treniramo	pa	v	Lju-
bljani	in	Novi	Gorici,	jaz	pogosteje	v	Ljubljani.

Treniraš tudi individualno? Torej brez trenerja, doma?
Doma	niti	nimam	prostora	za	izvajanje	akrobacij.	Morda	ka-
ke	vaje	za	moč,	saj	je	fizična	pripravljenost	pomembna,	sicer	
pa	so	že	samo	organizirani	treningi	dovolj.

Za ples se običajno odloča več deklet kot fantov. Ste tudi 
pri break danceu fantje v manjšini?
V	break	danceu	 je	 ravno	obratno.	Precej	več	 je	 fantov	kot	
deklet.	Break	dance	je	fizično	zahteven,	za	akrobatske		like	je	
potrebna	moč,	tako	da	smo	fantje	pri	tej	zvrsti	plesa	v	pred-
nosti.	Običajno	se	nastopa	v	enotni	kategoriji,		torej	fantje	in	
dekleta	 skupaj,	 a	 so	dekleta	po	na-
vadi	dosegla	slabše	rezultate,	na	le-
tošnjem	evropskem	prvenstvu	pa	so	
kategoriji	prvič	ločili	tudi	po	spolu.

Kako izgleda tekmovanje v break 
danceu?
Na	 tekmovanju	 je	 najprej	 na	 vrsti	
»show	 program«,	 kjer	 vsaka	 skupi-
na	posebej	 izvede	pripravljeno	 toč-
ko.	Najboljše	skupine	po	»show	pro-
gramu«	 se	nato	uvrstijo	naprej,	 kjer	
so	na	vrsti	»battli«	oziroma	bitke.	Tu	
se	 dve	 skupini	 neposredno	 soočita	
ena	 proti	 drugi,	 plešeta	 izmenično,	

Avtor: Miha Jernejčič

Andraž Zalar 
Andraž Zalar iz Martinjaka se lahko že pri petnajstih letih pohvali z naslovom državnega, evropskega 
in svetovnega prvaka. V plesni disciplini break dance, ki jo trenira v novogoriškem klubu V.I.P. dance,  
s skupino Go-Breakers juniors osvaja najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

sodniki	pa	odločijo,	katera	je	bila	boljša.	Ta	del	mi	je	ljubši,	
saj	 je	v	neposred	nem	soočenju	prisotnega	več	adrenalina,	
gledalci	pa	bolj	vzpodbujajo	plesalce.

Kako na tvoje uspehe gledajo vrstniki, sokrajani?
Pri	nas	ta	šport	še	ni	toliko	popularen,	kot	je	v	večjih	mestih.	
Sošolci,	sosedje,	tisti,	ki	me	poznajo,	spremljajo,	če	vidijo	kaj	
na	družabnih	omrežjih.	V	Novi	Gorici	je	to	precej	drugače.	
Po	zmagi	na	svetovnem	prvenstvu	so	nam	pripravili	bučen	
sprejem.	Nastopili	smo	tudi	na	šolah,	ki	jih	obiskujejo	sople-
salci,	in	se	udeležili	sprejema	pri	županu	v	Novi	Gorici.	Zma-
ga	nam	je	prinesla	kup	novih	obveznosti,	nastopov	na	raz-
ličnih	prireditvah	v	Kopru,	Portorožu,	Novi	Gorici,	tudi	v	Italiji.	
V	naših	krajih	smo	se	kot	skupina	predstavili	na	Noči	branja	v	
OŠ	Stari	trg	pri	Ložu,	kot	solist	pa	sem	zaplesal	na	prireditvah	
Športnik	leta	Občine	Cerknica	in	Zlata	petica.

Mora imeti dober plesalec kakšne predispozicije, 
poseben talent?

S	 plesom	 se	 lahko	 ukvarja	 vsakdo.	
Talent	 je	 pomemben,	marsičesa	 pa	
se	 lahko	 tudi	 naučiš.	 Seveda	 neka-
teri	 potrebujejo	 več,	 drugi	manj	 va-
je,	da	pridejo	do	nekega	nivoja.	Je	pa	
v	vsakem	primeru	potrebnega	veliko	
dela,	 treninga.	Tudi	poškodbe	so	pri	
učenju	 akrobatskih	 trikov	 pogoste,	
	tako	da	te	to	ne	sme	odvrniti	od	na-
daljnjih	treningov.

Cilji za naprej?
Še	naprej	 uživati	 v	 plesu,	 v	 tem,	 kar	
počnem,	 potem	 bomo	 pa	 videli,	
kam	me	bo	to	pripeljalo	(smeh).

 Ljubo Vukelič

 osebni arhiv 
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ŠPORTNI SEMAFOR
TEK

Notranjski tekaški pokal ebm-papst

4. tek po sledeh medveda, 7,5 km, 11. 8. 2018

Jaka Grže,	28:28	 Mateja Ožanič,	33:17

Simon Kočevar,	28:39	 Kristina Bele,	34:53

Mihael Marinč,	29:19	 Ana Otoničar,	36:02

Zmagovalci osnovnošolskih tekov:

500	metrov	–	Ambrož Čeček in Neža Milavec

800	metrov	–	Tanej Fatur in Nikita Funda

1200	metrov	–	Luka Milavec in Zoja Levec

NAVIJAJMO ZA NAŠE!
KEGLJANJE

Kegljišče v Cerknici

15. september

Ob	14.00:	Brest	Cerknica	I	(ž)	:	Litija	2001

Ob	17.30:	Brest	Cerknica	(m)	:	Taborska	jama	1	(Grosuplje)

29. september

Ob	14.00:	Brest	Cerknica	I	(ž)	:	Triglav	Kranj

Ob	17.30:	Brest	Cerknica	(m)	:	Radenska	(Murska	Sobota)

Mramor uspešen na Slo24ultra
  V. M.

V	vročem	julijskem	koncu	tedna,	14.	in	15.	julija,	je	po	prek-
murskih	 ravnicah	potekala	mednarodna	ultra	 24-urna	 ko-
lesarska	tekma	Slo24ultra,	ki	v	Sloveniji	velja	za	prvo	cestno	
kolesarsko	dirko	take	vrste.	Njena	trasa	je,	v	enajst	kilometrov	
dolgem	krogu,	potekala	skozi	občini	Turnišče	in	Dobrovnik.	
Ura	je	odbila	dvanajst,	ko	so	sodelujoči	zavrteli	pedala	in	se	
podali	 na	 24-urno	 preizkušnjo	 psihofizične	 zmogljivosti.	
Dirka	poteka	pod	okriljem	Svetovne	ultra	kolesarske	zveze	
(UMCA),	ki	 je	organizirala	 tudi	dvanajsturno	prvenstvo.	Ko-
lesarke,	kolesarji	 in	ekipe	četvork	so	tako	preizkusili,	koliko	
kilometrov	 lahko	prevozijo	v	24	urah.	Že	 tretjič	zapored	 je	
tekmoval	tudi	Cerkničan	Sandi Mramor,	ki	 je	zastopal	klub	
Cerkniški	rekreativni	kolesarji	(CRK).	V	svoji	kategoriji	moških	
solo	50+	je	zasedel	tretje	mesto,	skupno	pa	peto.	Sandi	si	je	
želel	 izboljšati	 lanski	 rezultat,	kar	mu	je	s	650	prevoženimi	
kilometri	oziroma	59	krogi	tudi	uspelo.	V	čast	mu	je	bilo,	da	
je	lahko	kolesaril	v	družbi	Ukrajinke	Elene Novikove,	ki	je	do-
segla	že	kar	enajstih	svetovnih	rekordov.	

Karate kamp na Krku    Matic Jadrič  

Karate	klub	Cerknica	je	že	petič	zapored	od	23.	do	30.	juni-
ja	2018	organiziral	karate	kamp	na	Krku,	ki	so	se	ga	udeležili	
karateisti	 iz	Cerknice,	Loške	doline	in	Ilirske	Bistrice.	Karate	
kamp	je	potekal	pod	strokovnim	vodstvom	mojstrov	kara-
teja	Andreja Trontlja ter Igorja in Matica Jadriča.	Karateisti	
so	se	po	naporni	tekmovalni	sezoni	sproščali	z	vodnimi	ak-
tivnostmi,	pohodi,	vožnjo	s	čolnom	in	»banano«,	igranjem	
nogometa,	košarke	 in	družabnimi	 igrami.	Poleg	vsega	na-
štetega	je	v	okviru	kampa	potekala	tudi	organizirana	vadba	
karateja,	in	sicer	jutranji	kondicijski	trening	in	večerni	karate	
trening.	Udeleženci	kampa	so	pridobili	nova	znanja	 in	ve-
ščine,	ki	jih	bodo	lahko	uporabili	v	novi	tekmovalni	sezoni.	
Vzporedno	z	naštetimi	aktivnostmi	so	potekale	tudi	priprave	na	mojstrski	izpit,	ki	ga	je	na	naše	povabilo	izvedel	mojster	ka-

rateja	Samuel Roksandić,	trener	Karate	kluba	Krk,	državni	sodnik	ter	član	hrvaške	zvezne	tekmovalne	komisije.	Izpit	za	mojstra	
karateja	so	uspešno	opravili	Maj Mihelič,	Maja Pokleka,	Gaja Kolarič,	Martin Seljak,	Tine Zabukovec,	Rosana Andjelić,	Špela 
Turšič in Janoš Purkart.	S	treningi	za	obstoječe	člane	in	tudi	vpisi	novih	članov	začnemo	že	v	prvem	tednu	meseca	septembra.	
Treningi	za	začetnike	bodo	pri	Andreju	Trontlju	potekali	vsak	torek	in	četrtek	od	16.00	do	16.45,	pri	Maticu	Jadriču	pa	vsak	po-
nedeljek	in	sredo	od	18.00	do	18.45.	Za	točen	razpored	treningov	drugih	skupin	se	obrnite	neposredno	na	svojega	trenerja.	
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Komunala Cerknica

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV 2018

oktober–december
Sprememba odvoza odpadkov 
Obveščamo	vas,	da	se	s	1.	oktobrom	2018	spreminjajo	področja	pobiranja	odpadkov	in	s	tem	koledar	odvoza	odpadkov.
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PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

1 E1 2 E2 3 E3 4 E4 5 B 6 7

8 M1 9 M2 10 M3 11 M4 12 B ME5 13 14

15 E1 16 E2 17 E3 18 E4 19 B 20 21

22 M1 23 M2 24 M3 25 M4 26 B ME5 27 28

29 E1 30 E2 31 E3
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1 2 B 3 E4 4

5 M1 6 M2 7 M3 8 M4 9 B ME5 10 11

12 E1 13 E2 14 E3 15 E4 16 B 17 18

19 M1 20 M2 21 M3 22 M4 23 ME5 24 25

26 E1 27 E2 28 E3 29 E4 30 B
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PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

1 2

3 M1 4 M2 5 M3 6 M4 7 ME5 8 9

10 E1 11 E2 12 E3 13 E4 14 B 15 16

17 M1 18 M2 19 M3 20 M4 21 ME5 22 E2 23

24 E1 25 26 E3 27 E4 28 B 29 M2 30

31 M1

B BIO ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)
M MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI = OSTANEK 

ODPADKOV PO LOČEVANJU 
E MEŠANA EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)
ME MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI in MEŠANA EMBALAŽA
PRAZNIKI

PODROČJA POBIRANJA
1	 Begunje,	Brezje,	Selšček,	Topol,	Cerknica
2	 Babna	Polica,	Babno	Polje,	Dane,	Klance,	Nadlesk,	Pod-

cerkev,	Podgora,	Podlož,	Vrh,	Lož,	Stari	trg,	Knežja	Njiva,	
Iga	vas,	Kozarišče,	Markovec,	Ograde,	Pudob,	Viševek,	
Vrhnika,	Šmarata,	Gorenje	Jezero,	Laze,	Otok,	Bločice,	
Bloška	Polica

3	 Čohovo,	 Župeno,	 Štrukljeva	 vas,	 Zala,	 Zahrib,	 Tavžlje,	
Sveti	Vid,	Stražišče,	Slugovo,	Rudolfovo,	Reparje,	Krušče,	
Ravne,	Ponikve,	Podslivnica,	Pirmane,	Pikovnik,	Otonica,	
Osredek,	Milava,	Mahneti,	Lešnjake,	Križišče,	Kremenca,	

Koščake,	Korošče,	Jeršiče,	Hruškarje,	Hribljane,	Gorenje	
Otave,	Dolenje	Otave,	Cajnarje,	Bečaje,	Beč,	Bezuljak,	
Dobec,	Kožljek,	Goričice,	Lipsenj,	Žerovnica,	Podskraj-
nik	–	nad	cesto

4	 Rakek,	Dolenja	 vas,	 Podskrajnik,	 Zelše,	 Rakov	 Škocjan,	
Ivanje	 selo,	 Slivice,	 Unec,	 Dolenje	 Jezero,	 Grahovo,	
Martinjak

5	 Gora,	Kranjče,	Sv.	Ana,	Dolenje	Poljane	

PRESTAVITEV ODVOZA ZARADI PRAZNIKA: 
Četrtek, 1. 11. 2018	–	odvoz	se	prestavi	na	soboto,	
	 3.	11.	2018	–	področje	E4.	

Torek, 25. 12. 2018	–	odvoz	se	prestavi	na	soboto,	
	 22.	12.	2018	–	področje	E2.	

Torek, 1. 1. 2019	–	odvoz	se	prestavi	na	soboto,	
	 29.	12.	2018	–	področje	M2.
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Mladi ornitologi raziskovali Cerkniško jezero
Med	 poletnimi	 počitnicami	 smo	 v	 sklopu	 projekta	 LIFE	
STRŽEN	skupaj	z	Društvom	za	opazovanje	 in	proučevanje	
ptic	 Slovenije	 ter	 Zavodom	 za	 varstvo	 narave	 organizirali	
brezplačni	mladinski	ornitološki	raziskovalni	tabor	Cerknica	
2018.	23	otrok	in	mladostnikov	med	10.	in	19.	letom	starosti	
je	zavzelo	lovski	dom	v	Zelšah	in	sedem	dni	raziskovalo	na-
ravno	bogastvo	Notranjske,	se	 izpopolnjevalo	v	prepozna-
vanju	ptic	na	terenu	in	poglobilo	svoje	znanje	iz	varstva	na-
rave	in	ohranjanja	mokrišč.	Četudi	jim	vreme	ni	bilo	najbolj	
naklonjeno,	 to	ni	ustavilo	njihove	raziskovalne	žilice	ali	 jim	
pokvarilo	zabave.	Tako	so	se	mladi	odpravili	s	kolesi	razisko-
vat	Rakov	Škocjan	in	podzemlje	Križne	jame,	se	popeljali	z	
lojtrnikom	ter	opazovali	ptice	in	njihove	življenjske	prostore.	
Razdeljeni	v	skupine	so	mladi	ornitologi	v	spremstvu	mentorjev	videli	kar	nekaj	zanimivosti.	Med	drugim	so	našteli	več	pa-
rov	rjavega	srakoperja,	opazovali	čapljico,	črno	štorkljo,	kvakača,	rdečenogega	martinca,	kostanjevko	ter	poslušali	oglašanje	
koscev	in	sov	kozač.	Opazili	so	tudi	izjemno	redko	ujedo	gnezdilko	–	kačarja,	rožnatega	škorca	in	belolično	čigro.	V	večer-
nih	urah	so	prisluhnili	predavanju	o	medvedih	v	Sloveniji	in	predstavitvi	Notranjskega	parka.	Tabor	smo	zaokrožili	z	zaključno	
prireditvijo,	na	kateri	so	mladi	ornitologi	zbranim	staršem	in	domačinom	predstavili	svoja	odkritja	in	vtise	s	tabora.	

Notranjski regijski park

Stran ureja: Notranjski regijski park

Učinkovito naravovarstveno orodje
Ohranjanje	narave	niso	samo	omejitve	in	prepovedi.	Ravno	
obratno.	Kjer	je	krajino	soustvaril	človek,	je	s	tem	ustvaril	tudi	
nove	življenjske	prostore	za	rastline	in	živali.	Ohranjanje	sta-
rih	praks	gospodarjenja	z	zemljo	je	zato	ključnega	pomena	
za	ohranjanje	ogroženih	živalskih	in	rastlinskih	vrst.
In	vendar	se	košnja	na	območju	Cerkniškega	jezera	zara-

di	različnih	dejavnikov	opušča.	Nekošeni	travniki	se	že	v	ne-
kaj	letih	zarastejo,	kar	močno	spremeni	življenjske	pogoje	za	
živalstvo	in	rastlinstvo.	V	letošnjem	letu	je	Notranjski	regijski	
park	(NRP)	v	okviru	evropskega	projekta	KRAS.RE.VITA	odku-
pil	dodatnih	81	hektarjev	zemljišč	ter	kupil	nov	traktor	in	ko-
silnico.	Tako	bo	NRP	v	bodoče	kosil	približno	350	hektarjev	
jezerskih	površin,	košnjo	okoli	100	hektarjev	lastnih	površin	
pa	bo	prepustil	zainteresiranim	domačinom.	

 Tilen Basle

2. september 
Ribiški	dan,	ribolov	»šlajna«
9. september 
Pot	od	Šteberka	do	Karlovi-
ce,	21-kilometrski	pohod	po	
poteh	legende	o	nastanku	
Cerkniškega	jezera
16. september
Voden	kolesarsko-pohodniški	
izlet	po	Rakovem	Škocjanu
23. september
Z	lojtrnikom	ob	Cerkniškem	
jezeru
30. september 
Cerkniško	jezero,	kot	ga	še	ne	
poznate	(voden	ogled)

Tematske nedelje 
v septembru

 Ljubo Vukelič
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Glasilo
Občine

Cerknica

Razgibajmo možgane

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Nagradna križanka
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Nagradno	 geslo	 križanke	 (izpisano	 na	 osenčenih	 zele-
nih	poljih)	napišite	na	dopisnico	 in	pošljite	na	naslov:	Sliv-
niški	pogledi,	Cesta	4.	maja	53,	 1380	Cerknica	 s	pripisom	
»Nagradna	križanka«	ali	na	elektronski	naslov	urednistvo@
slivniskipogledi.si,	 ime	zadeve	naj	bo	»Nagradna	križanka«.	
Rešitve	bomo	v	uredništvu	sprejemali	do	20. septembra.	

Trije	izžrebani	nagrajenci	bodo	prejeli	nagrade,	ki	jih	prispe-
va	pokrovitelj	tokratne	križanke	Kulturni dom Cerknica.
1. nagrada:	dve	vstopnici	za	predstavo	Sapramiška,
2. nagrada:	sestavljanka,
3. nagrada:	magnetki	–	polhek.

Imena	nagrajencev	bodo	objavljena	v	naslednji	številki	Sliv-
niških	pogledov,	ki	izide	v	začetku	oktobra.	
Nagrajenci	in	nagrajenke	julijske	križanke	so:

1. nagrada:	brezplačna	vstopnica	za	ogled	Muzeja	Cerkniške-
ga	jezera	in	točeni	sladoled	na	najlepši	terasi	ob	Cerkniškem	
jezeru	za	dve	osebi	–	Jože Debevc,	Unec	94	B,	1381	Rakek;
2. nagrada:	avtohtoni	leseni	spominek	(čoln	drevak)	–	Dejan 
Dekleva,	Primšarjeva	ulica	1,	1380	Cerknica;
3. nagrada:	knjiga	Presihajoče	Cerkniško	jezero	–	čudež	kraške	
narave	–	Vanja Dernikovič,	Kamna	gorica	29,	1380	Cerknica.
Nagrajenci	bodo	nagrade	prejeli	po	pošti.
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Napovednik

V SEPTEMBRU …
Prvošolčki so v septembru 
vabljeni k brezplačnemu vpisu.
Ob	vpisu	jih	čaka	darilo	(slikanica).
	Knjižnica	Jožeta	Udoviča	Cerknica

11. junij–11. september
Poletavci – poletni bralci
Pol	ure	branja	na	dan	prežene	dolgčas	
stran.	Za	šolarje	od	sedmega	do	
dvanajstega	leta.	 	KJUC	v	sodelovanju	
z	Mestno	knjižnico	Ljubljana

4. september–6. oktober
Fran Gerbič – razstava 
malih plastik, ki so jih pod 
mentorstvom prof. Jerneja 
Dolničarja izdelali učenci OŠ 
Notranjski odred Cerknica.
	V	času	urnika	knjižnice	  V	razstavni	

vitrini	cerkniške	knjižnice	 	KJUC

Sreda, 12. september
Uvodni sestanek bralnega kluba
	19.00	  in 	KJUC

 

Torek, 11. september
Bralno srečanje 
Druženje	ob	branju	s	stanovalci	Centra	
starejših	Cerknica	–	DEOS	 	11.00	  
DEOS,	Center	starejših	Cerknica	 	KJUC

Sreda, 12. september
Srečanje skupine za samopomoč 
svojcem obolelih za demenco
	17.00	  in 	DEOS,	Center	starejših	

Cerknica

Četrtek, 13. september
Čipka v sliki
Otvoritev	razstave	ob	petnajstletnici	
Klekljarske	sekcije	KD	Rak	Rakek.	
	Razstava	bo	na	ogled	do	12.	oktobra	

v	času	urnika	knjižnice	na	Rakeku.	
	19.00	 	Knjižnica	Rakek	 	KJUC	in	

KD	Rak	Rakek.

Petek, 14. september
Rexi pridi, greva v pasjo šolo 
Predavanje	o	vzpostavitvi	odnosa	
vodnik	–	pes	 	18.00	  in 	Točka	
moči,	Čabranska	9,	Cerknica

Sobota, 15. september
Očistimo Slovenijo – Še zadnjič
	Primož	Knap,	lokalni	koordinator	

akcije,	primoz.knap@ocistimo.si	
	Cel	dan	  Naselja	po	občini	

Cerknica	 	Ekologi	brez	meja,	za	
občino	Cerknica	Primož	Knap

Nika Solce: Nesem sončnico 
na rami
Uglasbena	otroška	poezija	Srečka	
Kosovela	 	Vstopnina:	4	€	 	17.00

 in 	KD	Cerknica

Ponedeljek, 17. september
Igralne urice v angleščini za 
predšolske otroke.
	Obvezna	prijava	na	druzinski.

center.cerknica@gmail.com	 	16.30,	
vsak	ponedeljek	  in 	Točka	moči,	
Čabranska	9,	Cerknica

 Torek, 18. september
EFT-tapkanje
Opuščanje	čustvene	prtljage	 	Obvezna	
prijava	na	druzinski.center.cerknica@gmail.
com.	 	19.00,	vsak	torek	  in 	Točka	
moči,	Čabranska	9,	Cerknica
 

Sreda, 19. september
Joga za otroke od šestega do 
dvanajstega leta 
	Obvezna	prijava	na	druzinski.center.

cerknica@gmail.com	 	17.30,	vsak	
torek  in 	Točka	moči,	Čabranska	9,	
Cerknica

Četrtek, 20. september
Likovne delavnice
	Za	otroke	od	četrtega	do	osmega	

leta.	Delavnice	so	brezplačne.	
Obvezna	je	prijava	na	051	310	764.
	Ob	četrtkih	ob	17.00,	pričetek	20.	

septembra	  Čabranska	9,	Cerknica
	Andreja	Gorjanc,	akad.	slik.

Petek, 21. september
Izboljšamo svoje fotografije!
Predavanje	fotografa	Ljuba	Vukeliča	za	
dopisnike	Slivniških	pogledov	 	Prijave	
na	urednistvo@slivniskipogledi.si 
	17.00	  Sejna	soba	NRP,	Tabor	42,	

Cerknica	 	Slivniški	pogledi

Sprehod za spomin 
ob svetovnem dnevu 
Alzheimerjeve bolezni
	16.00	  Zbirno	mesto	pred	

Centrom	starejših	Cerknica	 	DEOS,	
Center	starejših	Cerknica

Tehnične delavnice za otroke 
od šestega do devetega leta 
	Obvezna	prijava	na	druzinski.

center.cerknica@gmail.com	 	16.30,	
vsak	drugi	petek	  in 	Točka	moči,	
Čabranska	9,	Cerknica

Sobota, 22. september
Zaključna prireditev Poletavci – 
poletni bralci
Žrebanje	in	predstava	čarodeja	Tonija
	10.00	  Ploščad	pred	Kulturnim	

domom	Cerknica	 	KJUC

Ponedeljek, 24. september
Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico 
	Za	otroke	od	četrtega	leta	dalje
	17.00	  Knjižnica	Rakek	 	KJUC

Torek, 25. september
Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico 
	Za	otroke	od	četrtega	leta	dalje
	17.00	  Knjižnica	Rakek	 	KJUC

Sreda, 26. september
Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico
	Za	otroke	od	četrtega	leta	dalje.	Prijave	

na	01	7091	078.	 	17.00	  in 	KJUC	

Spoštljivi starši, spoštljivi otroci
Predavanje	Marjete	Novak	 	18.00	

 OŠ	Cerknica	 	Točka	moči

Večeri z znanimi krajan Franc Mazi
	Pogovor	vodi	Franc	Perko.	 	19.00
 Knjižnica	Rakek	 	KJUC	in	DU	Rakek

Četrtek, 27. september
Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico
	Za	otroke	od	četrtega	leta	dalje.	Prijave	

na	01	7091	078.	 	17.00	  in 	KJUC

Predavanje Europe Donna  
o raku dojk in praktični prikaz 
samopregledovanja
	19.00	  in 	Točka	moči,	Čabranska	

9,	Cerknica

Petek, 28. september
Otvoritev novih prostorov 
Enote Ivana Čampa Nova vas
	12.00	  Enota	Ivana	Čampa	Nova	vas	
	Knjižnica	Jožeta	Udoviča	Cerknica

Sobota, 29. september
Komedija BRADE
	Vstopnina:	15	€	v	predprodaji,	na	dan	

predstave	17	€	 	20.00	  in 	KD	Cerknica

V OKTOBRU …
Sreda, 3. oktober

Cikel ruskega filma
Progasta	plovba	 	19.00	 	KJUC	
	KJUC	in	društvo	Ruslo

Ponedeljek 8. oktober
Alenka Veber: Kolo sreče
Predstavitev	knjige	 	19.00	  Knjižnica	
Rakek	 	KJUC

K VPISU VABIJO …
Cerkniško društvo strelk
in strelcev – CD-SIS-X
	031	810	263,	strelstvo36@t-2.net	 
	Vsak	ponedeljek	in	četrtek	ob	17.	uri
	Strelišče	na	Rakeku,	stavba	bivšega	

sodišča	poleg	železniške	postaje,	 
1.	nadstropje	 	CD-SIS-X

Karate klub Cerknica
	Vpis	je	namenjen	vsem	otrokom	

od	četrtega	leta	starosti	dalje.	Kontakt:	
Andrej	Trontelj,	041	754	726.	
	September	in	oktober,	ob	

ponedeljkih	in	sredah	ob	18.00	 
ter	ob	torkih	in	četrtkih	ob	16.00	 
	Salezijanski	mladinski	center	

Cerknica	 	Karate	klub	Cerknica

Nogometni kub Cerknica
	Vpis	dečkov	in	deklic	različnih	

starostnih	skupin.	Informacije	in	 
prijave:	Gašper	Lončar,	040	817	580,	
loncar.gasper@gmail.com.	 
	Nogometni	klub	Cerknica

LEGENDA:	 	Informacije	 	Kdaj	  Kje 	Organizator

DNEVI STAREJŠIH 2018 v DEOS Centru starejših Cerknica

Delavnica izdelovanja punčk 
iz cunj  
	10.00	 	DEOS,	Center	starejših	

Cerknica

Dan odprtih vrat centra – 
vodeni ogledi centra 
	9.00–17.00  DEOS,	Center	starejših	

Cerknica

Sreda, 3. oktober
Aktiven dan za starejše 
Brezplačna	vadba	in	predstavitev	
programa	za	starejše	iz	lokalnega	
okolja	 	9.30	 	DEOS,	Center	starejših	
Cerknica

Predstavitev spletne platforme 
Junaki na domu 	Ob	16.00	 	DEOS,	
Center	starejših	Cerknica

Ponedeljek, 1. oktober
Slavnostna prireditev ob 
mednarodnem dnevu starejših 
in otvoritev razstave izdelkov 
kreativne skupine stanovalcev 
	10.00	v	večnamenskem	prostoru	

Centra	starejših	Cerknica  DEOS,	
Center	starejših	Cerknica

Delovna terapija v domačem 
okolju Predavanje	s	praktičnimi	
nasveti	 	16.00  DEOS,	Center	
starejših	Cerknica

Torek, 2. oktober
Meritve krvnega tlaka, krvnega 
sladkorja in holesterola s 
svetovanjem 	9.00–13.00	
	DEOS,	Center	starejših	Cerknica

www.cerknisko-jezero.si      
info@cerknisko-jezero.si

Info: TIC Cerknica, www.notranjski-park.si
e-mail: tic@notranjski-park.si, tel.: 01 709 36 36

Povej 

naprej!

Turistično društvo Cerkniško jezero vabi na

Krajši pohod je primeren za družine z mlajšimi otroki,  
tudi vozički. Druženje bomo zaključili v prostorih  

društva Lovrenc. Za povratek na štartno mesto  
bo poskrbljeno z avtobusnim prevozom. 

9:00, Lipsenj, pod gradom Šteberk

1:00, Cerkniško jezero, Ribiški kot

5. pohod od Šteberka do Karlovce
Cerkniško jezero 

nedelja, 9. september 2018

Brezplačna 
malica 

in živa glasba 
na cilju.

Lokalne kulinarične dobrote ob poti. 
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