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Uvodnik

Leto	je	še	mlado,	a	Slivniške	po-
glede	 ustvarjamo	 s	 polno	 paro.	
Pred	 vami	 je	 druga	 številka,	 ki	
nosi	letnico	2019,	in	še	devet	jih	
je	pred	nami.	
Običajno	pišem	o	gospodar-

stvu	 in	 tudi	 v	 tej	 številki	 je	 tako.	
Lani	 pospešena	 gospodarska	
rast	se	bo	 letos	 in	prihodnje	 le-
to	sicer	nekoliko	umirila.	Napo-
vedi	kažejo,	da	bosta	rasti	izvoza	
in	 investicij	ostali	 visoki,	 rast	za-

sebne	potrošnje	pa	se	bo	povečala.	Inflacija	se	bo	zmerno	
povišala.	Nadaljevanje	rasti	zaposlenosti	je	pričakovati	v	ve-
čini	dejavnosti,	ki	pa	se	bo	zaradi	zmanjševanja	obsega	raz-
položljive	delovne	sile	umirila.	Rast	plač	se	bo,	ob ugodnih	
gospodarskih	gibanjih	in	izrazitejšem	pomanjkanju	usposo-
bljenih	delavcev,	krepila.	
V	 tokratni	številki	boste	 lahko	prebrali	pregled	 leta	2018	 

s	perspektive	gospodarstva.	Kaj	je	najbolj	zaznamovalo	pre-
teklo	leto?	Kaj	je	gospodarstvenikom	povzročilo	največ	skrbi	
in	 sivih	 las?	 Je	 to	 uvedba	 splošne	 uredbe	 Evropske	 unije	 
o	 varstvu	 podatkov,	 ki	 določa	 nova	 pravila	 glede	 varstva	
osebnih	podatkov?	Morda	nov	zakon	o	gradbeništvu?
Sicer	pa	sem	del	gospodarstva	že	dobrih	dvajset	let	–	ja,	

toliko	časa	že	delam.	V	tem	času	sem	zamenjala	le	dva	de-
lodajalca,	delala	pa	že	vsaj	deset	 različnih	stvari.	 In	če	po-
mislim	za	nazaj,	si	nisem	predstavljala,	da	se	bodo	stvari	tako	
hitro	razvijale	 in	spreminjale.	Še	zdaj	se	spomnim,	ko	sem	
prvič	videla	mobitel	–	kaj	mobitel,	škatlo.	In	že	tedaj	se	mi	je	
zdelo	smešno	gledati	pomembneže,	ki	so	to	čudo	imeli	in	
se	pogovarjali	na	mestih,	kjer	so	bili	slišani	in	videni.	Še	zdaj	
se	sprašujem,	če	so	res	govorili	z	nekom	po	telefonu	ali	je	
bila	vse	le	igra.	Danes	pa	imamo	vsi	pametne	telefone,	ki	nas	

Človek vs. tehnologija

delajo	neumne.	Imamo	(velika	večina	nas)	kup	aplikacij,	de-
limo,	všečkamo	in	smo	sploh	z	vsem	na tekočem.	Pa	smo	
res?	Smo	dovolj	kritični	do	informacij,	ki	jih	vsak	da	spreje-
mamo?	Še	vemo,	kje	je	meja	med	resnico	in	lažjo?	Rekla	bi,	
da	vedno	manj.	In	osebno	mi	je	vedno	smešno,	koliko	stro-
kovnjakov	je	v	moji	bližini	–	vsi	se	spoznamo	na	vse.	Dovolj	
je,	da	malo	»poguglamo«	in	znamo	razrešiti	vsak	simptom	
in	imamo	odgovor	na	vsa	vprašanja.	Pa	ker	to	ni	dovolj,	se	
potem	še	prepiramo	na	spletu;	ja,	pogumni	smo	–	doma	za	
tipkovnico	in	z	miško	v	roki.
Zadnje	čase	 tudi	 veliko	berem,	 sploh	zaradi	 službe,	 ka-

ko	se	bo	spremenil	način	dela	in	na	kaj	vse	bo	vplivala	tako	
imenovana	umetna	inteligenca;	ocenila	bi	jo	celo	kot	pre-
vlado	strojev.	Da	bodo	računalniki	v	prihodnosti	nadvladali	
človeka,	je	že	pred	sedemnajstimi	leti	nakazal	šahovski	dvo-
boj	 med	 mojstrom	 Garijem	 Kasparovim	 in	 računalniškim	
programom	Deep	Blue.	Zmagal	je	računalnik.	V zadnjih	le-
tih	je	umetna	inteligenca	nanizala	že	cel	kup	zmag,	zato	se	
sprašujem,	ali	lahko	človek	še	sploh	tekmuje	z	njo	ali	je	dvo-
boj	vnaprej	določen.	Na	kocki	so	številni	poklici	–	prodajalci,	
frizerji,	delavci	v	računovodstvu.	Menda	bo	stroj	lahko	bese-
dilo	prevedel	kar	tristokrat	hitreje	kot	prevajalec.
O	sami	učinkovitosti,	hitrosti,	opravilnosti	tehnoloških	ču-

dežev	 zadnjih	 let	 ni	 dvoma,	me	 pa	 veseli,	 da	 obstaja	 po-
dročje,	kjer	 je	človek	še	vedno	v	prednosti.	To	 je	čustvena	
inteligenca,	ki	je	še	tako	pameten	računalnik,	robot,	aplika-
cija	ne	premore.	Na	žalost	pa	se	izgublja	tudi	v	nas	samih.	
In	ko	bomo	pozabili	na	empatijo	 in	postali	otopeli,	potem	
bo	 informacijska	tehnologija	 lahko	človeku	zadala	še	zad-
nji	udarec.	Čeprav	me	človeška	narava	večkrat	razočara,	pa	
globoko	verjamem,	da	kot	družba	tega	ne	bomo	dopustili	in	
vsem	nam	še	vedno	veliko	pomenijo	pristen	človeški	dotik,	
objem,	humor	in	karizma.	

Sabina	Popek	Simšič

 Ljubo Vukelič
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polovici	trajanja	in	ga	končala,	je	pa	bil	
to	 začetek	mojega	 poklicnega	 ukvar-
janja	 z	 varstvom	 narave.	 Presihajoče	
Cerkniško	 jezero	 je	bil	eden	prvih	Life	
projektov	 v	 Sloveniji,	 zato	 je	 bilo	 tudi	
informacij	zelo	malo.	Zdaj	jih	je	bistve-
no	več	kot	takrat,	saj	se	prijavlja	vse	več	
organizacij	 in	 lahko	 tisti,	 ki	delamo	na	
tovrstnih	 projektih,	 sodelujemo	 med	
seboj,	takrat	pa	sem	se	morala	vse	na-
učiti	sama.	Me	je	pa	to	delo	toliko	pri-
tegnilo,	da	sem	se	začela	podrobneje	
ukvarjati	s	to	tematiko.	Tudi	moje	ma-
gistrsko	delo	je	narejeno	na	temo		Life	
projektov	 –	 kot	 neke	 vrste	 priročnik,	
kako	se	lotiti	pisanja	projekta	Life	in	kaj	
je	pomembno.	Pisanje	in	prijava	takega	
projekta	sta	zelo	zahtevna,	strokovnjaki	
na	področju	varovanja	narave	 so	zelo	
specifično	usmerjeni	v	svoje	področje,	
medtem	ko	 jim	večkrat	 zmanjka	 zna-
nja,	 kako	 voditi	 in	 napisati	 tako	obse-
žen	projekt.

Kaj te je navdušilo za biologijo?
Na	 biotehniško	 fakulteto	 sem	 se	 vpi-
sala,	ker	sem	si	želela	preučevati	 	orke	
(smeh).	 Študij	 sicer	 ni	 izpolnil	 mojih	
pričakovanj,	saj	se	z	orkami	nisem	rav-
no	pogosto	srečevala,	sem	pa	vseeno	
zelo	uživala.	 Pred	nekaj	 leti	mi	 je	 bilo	
ponujeno	 delovno	 mesto	 s	 področja	
morskega	 ribištva	 in	 sem	 vsa	 navdu-
šena	 poskušala	 uresničiti	 svojo	 željo	
iz	mladosti,	a	se	je	izkazalo,	da	mi	Life	
projekti	vseeno	bolj	ležijo.	Vseeno	sem	
šla	 na	 nekaj	 vzorčenj	 in	 kongresov,	
spoznala,	da	ork	pri	nas	ni,	sem	pa	vsaj	
videla	slovenske	delfine	(smeh).	Poleg	
tega	sem	tudi	ugotovila,	da	valovi	niso	
zame.	 Sem	pa	med  službovanjem	na	
morskem	sektorju	za	ribištvo	hodila	na	
konference,	ki	 so	 jih	organizirali	 zdru-
ženi	 narodi	 pod	 okriljem	 organizaci-
je	FAO.	To	so	bila	srečanja,	kjer	so	bili	
res	prisotni	najuglednejši	strokovnjaki	s	
področja	okoljevarstva	na	celem	svetu,	
predstavniki	vseh	teh	organizacij,	ki	sem	

podobno,	kot	bi	morda	nekateri	želeli.	
To	 je	 edini	 evropski	mehanizem,	 ki	 je	
namenjen	izključno	naravovarstvu;	 in-
frastrukturi	 in	podobnemu	so	na	voljo	
drugi	 projekti.	 Konkurenca	 je	 ogrom-
na,	 pripravi	 se	 mnogo	 projektov,	 na	
ravni	 cele	 Evrope	 pa	 je	 uspešnih	 le	
	okrog	 16	 odstotkov	 prijav!	 Prav	 zato	

se	pridobljen	tovrstni	projekt	v naravo-
varstvenih	krogih	obravnava	kot	prestiž,	
Notranjski	park	pa	je	trenutno	vključen	
v	kar	dva	–	pri	enem	(Life	Stržen)	je	no-
silec	projekta,	pri	drugem	(Life	Natura-
viva)	pa	sodeluje	kot	partner.

Kako si pričela s tem delom?
V	letu	2008	sem	se	zaposlila	v Notranj-
skem	 parku	 kot	 vodja	 oz.	 manager	
projekta	 Life	 Presihajoče	 Cerkniško	
jezero.	 Ta	 projekt	 sem	 prevzela	 na	

S čim se ukvarjaš?
Sodelujem	(in	sem	sodelovala)	pri	ve-
likem	 številu	 projektov	 s	 področja	 va-
rovanja	narave.	Za	nekatere	ne	smem	
povedati,	 ker	 z  veliko	 večino	 organi-
zacij	 podpišem	 poslovne	 klavzule,	 da	
v	 času	 priprave	 projektov	 o	 tem	 ne	
smem	 govoriti.	 Sicer	 sem	 manager	
projekta	 Life	Stržen	 in	finančni	mana-
ger	projekta	Life	for	Lasca.	Pomagam,	
svetujem	pri	veliko	projektih	za	različne	
organizacije,	 ki	 se	 ukvarjajo	 z	 naravo-
varstvom	in	 inovativnostjo	na	področ-
ju	okolja.	Predvsem	gre	tu	za	projekte	
	Life,	čeprav	se	občasno	lotim	tudi	ka-
kega	drugega.

Kaj so Life projekti?
Life	 mehanizem	 namenja	 finančna	
sredstva	 izključno	 izboljšavam	 stanja	
na	področju	varovanja	narave,	habitat-
nih	tipov	in	vrst	Natura	2000,	torej	spe-
cifičnih	območij	 in	 vrst,	 ki	 jih	 je	 Evro-
pa	opredelila	kot	posebej	pomembna	
s	področji	varstva	narave	ter	inovativnih	
rešitev	pri	osveščanju	o pomenu	varo-
vanja	 narave,	 okolja.	 Life	 mehanizem	
je	 namenjen	 le	 tem	 področjem,	 ta-
ko	da	 teh	financ	ni	mogoče	nameni-
ti	za	klopi,	ceste,	turizem,	kmetijstvo	in	

Intervju

Avtor: Miha Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Irena Likar
Irena Likar se ukvarja s pisanjem naravovarstvenih projektov, kar ji gre zelo dobro od rok.  
Mamica treh otrok ob delu zaključuje mednarodni magisterij (MBA) na ekonomski fakulteti,  
odkar je krenila na samostojno podjetniško pot, pa ima posel rezerviran že za tri leta vnaprej. 

» Konkurenca je 
ogromna, pripravi se 
mnogo projektov, na 
ravni cele Evrope pa 
je uspešnih le okrog 
16 odstotkov prijav.«

Opaža, da Slovenci, ker živimo v tako ohranjenem okolju, vso to lepoto, pestrost, prevečkrat jemljemo kot sa-
moumevno, kot da ni nič posebnega.
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uspelo,	saj	je	takrat	le	malokdo	verjel,	
da	 bom	 zaključila	 študij,	 poleg	 tega	
sem	se	želela	čim	prej	zaposliti,	kar	se	
je	 zgodilo	 takoj	po diplomi	 v	 kmetij-
sko-gozdarski	zadrugi,	kjer	sem	delala	
že	kot		študentka.

Na kateri svoj dosežek bi lahko rekla, 
da si najponosnejša?
Najbolj	 sem	ponosna	 na	 svojo	 druži-
no,	 otroke,	 partnerja.	 Da	 sem	 dobro	
izbrala	 (smeh).	Če	pa	govorimo	o	ka-
rieri,	so	to	pridobljeni	Life	projekti,	v	ka-
tere	sem	vključena	 in	 sem	sodelovala	
pri pripravi,	 torej	 Life	Stržen	 in	Life	 for	
Lasca.	Ko	sem	ugotovila,	da	me	res	ve-
seli	 tovrstno	 delo,	 sem	 šla	 na	 samo-
stojno	podjetniško	pot	in	prva	posla	sta	
bila	z Notranjskim	regijskim	parkom	in	
Zavodom	za	ribištvo,	ki	sta	mi	zaupala	
pripravo	in	sodelovanje	pri	projektih.	In	
to,	da	sta	bila	oba	projekta	odobrena,	 
je	bil	res	velik	dosežek.	

Načrti za prihodnost?
Delam	na	novem	projektu,	o	katerem	
več	podrobnosti	žal	ne	smem	izdati,	pa	
tudi	v	prihodnje	nameravam	še	naprej	
opravljati	to	delo,	saj	mi	gre	in	me	ve-
seli.	 Ko	 se	 je	 razvedelo,	da	 sem	napi-
sala	dva	uspešno	pridobljena	projekta,	
sem	 dobila	 res	 veliko	 število	 klicev	 in	
povpraševanj.	 Takrat	 sem	 si	 obljubila,	
da	bom	delala	 le	en	projekt	 letno,	da	
lahko	uskladim	posel	še	z vsemi	drugi-
mi	aktivnostmi.	Trenutno	sem	tako	za-
sedena	še	za tri	leta	vnaprej.

jih	 v	 mladih	 letih	 zelo	 občudovala	 –	 
Greenpeace	 itd.	 Z	 določenimi	 pred-
stavniki,	 ki	 sem	 jih	 tam	 spoznala,	 še	
vedno	ohranjam	stike.

Kako gledaš na odnos ljudi do narave, 
okolja, v katerem živimo?
Mislim,	 da	 se	 večina	 ljudi	 zaveda	 po-
mena	narave,	opažam	pa,	da	Sloven-
ci,	ker	živimo	v	tako	ohranjenem	oko-
lju,	 vso	 to	 lepoto,	pestrost,	prevečkrat	
jemljemo	kot	samoumevno,	kot	da	ni	
nič	 posebnega  ...	 V	 drugih	 državah	 je	
zaznati	večjo	voljo	do ohranjanja	nara-
ve	ravno	zato,	ker	se	zavedajo,	kakšne	
so	posledice.	Ker	 jih	vidijo.	Recimo	so	
obiskovalci,	ki	so	čisto	fascinirani,	ko	vi-
dijo,	da	imamo	na	enem	samem	trav-
niku	večjo	biodiverziteto	(število	različ-
nih	živalskih	in	rastlinskih	vrst)	kot	cela	
njihova	država.	 Se	mi	pa	 zdi,	 da	 se	 ta	
zavest,	da	je	narava	pomembna,	vsako	
leto	dviguje.	Kljub	 temu	pa	 imamo	še	
vedno	tudi	posameznike	in	podjetja,	ki	
zasledujejo	samo	svoje	potrebe	in	gre-
do	čez	vse	–	ne	le	čez	naravo,	tudi	pre-
ko	drugih	ljudi.

Pa prosti čas? Ga je kaj?
Si	vedno	skušam	zorganizirati	tako,	da	
je.	Vsaj	 enkrat	na	mesec	 se	 s	prijate-
ljicami	dobimo	na bralnem	krožku,	ki	
mu	predseduje	Nevena,	dobivamo	pa	
se	pri Moniki	(smeh).	Če	nam	le	uspe,	
se	 učimo,	 beremo	 in	 izobražujemo.	
Trudim	 se,	 da	 punce	 počasi	 učim	
o  pomenu	 določenih	 vrst,	 in	 prepri-
čana	sem,	da	znajo	našteti	vsaj	deset	
manj	znanih	Natura	2000	vrst	(smeh).	
Če	mi	 le	 znese,	hodim	 tudi	na zum-
bo,	z družino	pa	zelo	radi	igramo	dru-
žabne	igre,	na	primer	naseljence	oto-
ka	Catan.

Usklajuješ uspešno kariero, ki veli-
kokrat vzame več kot osem ur dnev-
no, družinsko življenje s tremi otro-
ki, obenem pa najdeš še prosti čas za 
druženje s prijateljicami  ... Ima dan 
dovolj ur za vse to?
V	 naši	 družini	 je	 zelo	 pomembna	 or-
ganizacija.	Družinska	dela	so	lepo	raz-
deljena	med	oba	partnerja	–	od	preva-
žanja	otrok	na	aktivnosti,	pospravljanja,	
kuhanja,	likanja,	pomoči	pri šolskih	ob-
veznostih,	 če	 jih	 otroci	 slučajno	 po-
trebujejo ...	Včasih	morava	tudi	žrebati,	

kdo	bo	 kaj	 opravil.	Ob	 strani	mi	 stoji-
ta	tudi	starša.	Lahko	pa	otroke	za nekaj	
časa	že	pustiva	same	doma,	najstarej-
ša	 je	dopolnila	osemnajst	 let,	 tako	da	
je	tudi	zaradi	tega	lažje	uskladiti	obve-
znosti.	Žal	zaradi	velike	količine	šolske-
ga	dela,	domačih	nalog,	otroci	nimajo	
več	toliko	časa	za	kakovostno	preživlja-
nje	družinskega	časa,	kot	bi	si	vsi	skupaj	
želeli.	Včasih	je	težko	uskladiti	vse	sku-
paj,	pridejo	dnevi,	ko	moraš	plane	tudi	
spremeniti.

Prvo hčer si imela že v času študija, kar 
v današnjih časih ni ravno pogosto.
Ja,	mislim,	 da	 sem	 eden	 glavnih	 ra-
zlogov,	 da	 je	 moj	 oče	 na	 hitro	 osi-
vel,	mami	se	pa	barva	(smeh).	Najprej	
sem	 se	 zaradi	 ork	 vpisala	 na	 bioteh-
niško,	nato	pa	sem	 jima	še	sporočila	
veselo	novico,	da	bosta	dedek in	ba-
bica ...	Ni	bilo	ravno	veliko	študentk	z	
majhnim	 otrokom,	 verjetno	 pa	 je	 bil	
prav	 to	 razlog,	 da	 sem	zelo	hitro	di-
plomirala,	mislim,	da	druga	v	 letniku.	
Želela	sem	namreč	dokazati,	da	mi	bo	

Intervju

Ireni Likar dela ne manjka, saj je trenutno zasedena že tri leta vnaprej. 

» Ni bilo ravno veliko 
študentk z majhnim 
otrokom, verjetno pa 
je bil prav to razlog, 
da sem zelo hitro 
diplomirala, mislim, 
da druga v letniku.«
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Iz občinske hiše

Stran ureja: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Proračunska seja 
Občinski svet Občine Cerknica se je pretekli mesec sestal dvakrat. Prvič so člani potrjevali sestavo 
odborov, v drugo pa so razpravljali o predlogu proračuna, ki je bil v prvi obravnavi tudi sprejet. 
Vpogled v proračun so imeli prek javne razprave tudi občanke in občani. 

V	 četrtek,	 24.	 januarja,	 je	 potekala	
tretja	 seja	 v	novi	 sestavi	občinskega	
sveta,	na	kateri	so	obravnavali	načr-
tovane	prihodke	in	odhodke	občine	
v	letošnjem	letu.	Proračun	predvide-
va	prihodke	v	višini	dobrih	12,9	mili-
jona	evrov	 in	za	 12,8	milijona	evrov	
odhodkov.	Od	tega	predvidevajo	za	
približno	4,1	milijona	evrov	investicij-
skih	odhodkov,	kar	predstavlja	32	odstotkov	celotnih	odhod-
kov.	Med	večjimi	načrtovanimi	investicijami	v	letošnjem	letu	
so:	prometna	ureditev	ob	cerkniški	osnovni	šoli,	rekonstruk-
cija	lokalne	ceste	Kožljek–Dobec,	izgradnja	krožišča	Rakitna–
Cerknica,	izgradnja	izobraževalno-interpretacijskega	objekta	
ob	Cerkniškem	jezeru,	širitev	prostorskih	kapacitet	Knjižnice	
Jožeta	Udoviča	Cerknica,	 rekonstrukcija	ceste	skozi	naselje	
Begunje	ter	obnova	vodovodnih	in	kanalizacijskih	sistemov.	
Občina	pa	bo	pristopila	tudi	k	načrtovanju	novega	gasilnega	
doma	na	Rakeku	in	nadaljevala	s projektom	obnove	slačilnic	

ob	rakovškem	nogometnem	igrišču.	
Kljub	 temu	 da	 so	 svetniki	 pri	 posa-
meznih	 postavkah	 podali	 nekaj	 pri-
pomb	 in	predlogov,	pa	 je	bil	 prora-
čun	v prvi	obravnavi	potrjen.	
Točka	o predlagani	podražitvi	cen	

vrtca	 je	bila	na	predlog	stranke	Na-
ša	Notranjska	umaknjena	z	dnevne-
ga	reda.	So	pa	svetniki	sprejeli	sklep	 

o	 soglasju	 k  ceni	 storitve	 pomoči	 družini	 na	 domu.	 Po	
oprav	ljenih	novih	izračunih	v skladu	z	veljavno	zakonodajo	
skupna	cena	na delavnik	znaša	22,33	evra;	cena	za	uporab-
nika	je	5,2 evra	na	uro	in	je	višja	za	0,09 evra.	Med	vikendi	
in	prazniki	pa	 je	cena	23,25	evra;	uporabnik	pri	 tem	plača	
5,42 evra	na	uro,	kar	 je	za	0,03 evra	več	kot	preteklo	 leto.	
Sprejet	je	bil	predlog	občinske	uprave,	da	je	subvencija	ob-
čine	k	ekonomski	ceni	76-odstotna,	kar	pomeni,	da	občina	
za	vsakega	uporabnika	prispeva	17,14 evra	na	uro	za	delav-
nik	in	17,83 evra	na	uro	za vikend	in	praznike.
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Izpostavljamo

Avtorica: Aleksandra Šega

Malo je veliko – Drobtinica 
Rdeči križ Slovenije Območno združenje Cerknica-Loška dolina-Bloke v svoj letni program  
že od leta 2011 vpisuje tudi akcijo Drobtinica. Ob naslovu najbrž vsi pomislimo na drobtinico 
kruha in star slovenski pregovor: »Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga!«

Res	 je,	naša	akcija,	ki	 jo	vsa	 leta	uspeš-
no	izvajamo	skupaj	z	osnovnimi	šolami,	
mladimi	prostovoljci	 in	njihovimi	priza-
devnimi	mentorji,	s	prostovoljci	Rdečega	
križa	in	trgovskim	podjetjem	Mercator,	je	
povezana	s	kruhom.	Vsako	leto	16.	ok-
tober	obeležimo	kot	svetovni	dan	kruha.	
Z	akcijo	tudi	mi	osveščamo	mlade	in	vse	
ostale,	kako	pomembna	sta	kruh	in	od-
nos	do	njega.	Pa	ne	samo	za preživetje,	
ampak	tudi	za	človekovo	dostojanstvo.	
Na	 lepo	 urejenih	 stojnicah	 v	 posa-

meznih	krajih	(Cerknica,	Rakek,	Stari	trg,	
Nova	vas)	družno	sodelujejo	prostovolj-
ci	Rdečega	križa	in	osnovnih	šol.	Poleg	
kruha,	ki	nam	ga	daruje	Mercator,	za de-
narne	prispevke	menjamo	tudi	druge,	v	
ta	 namen	 pripravljene	 izdelke.	 V	 šolah	
tako	pečejo	pecivo,	kuhajo	marmelado,	
pripravljajo	čaje	in	dišave,	šivajo	izdelke	
in	še	bi	lahko	naštevali.	Trudimo	se,	da	bi	
akcijo	uspešno	promovirali	prek	letakov	
in	drugih	komunikacijskih	kanalov.
Naše	ugotovitve	ob	priloženih	grafih	

kažejo,	da	se	je	akcija	dobro	prijela	in	je	
iz	leta	v	leto	uspešnejša.	O	tem	priča-
jo	tudi	zbrana	sredstva.	Denar	je	v	ce-
loti	 nakazan	 našim	 šolam	 in	 njihovim	

skladom,	 namenjen	 pa	 je	 ustreznim	
programom	za	otroke,	katerih	starši	ne	
zmorejo	pokrivati	nekaterih	stroškov.
Iz	 tabel	 lahko	zaključimo,	da	 skoraj	

14.000	evrov	zbranih	sredstev	v	osmih	
letih	 ni	 zanemarljiv	 znesek.	 Zahvala	

gre	 torej	 prostovoljcem	 Rdečega	 kri-
ža,	 osnovnim	 šolam	 ter	mladim	 pro-
stovoljčkom,	 njihovim	 mentorjem	
in	 vsem,	 ki	 ste	pripomogli,	 da	 so	naši	
skupni	 rezultati	 pri	 vrhu	 tudi	 v	 merilu	
Slovenije.	
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»Globalno	 segrevanje	 ozračja	 prinaša	
suše.	 Tudi	 suša	 je	 lahko	 naravna	 ne-
sreča.«	 Takrat	 bi	 z	 dovažanjem	 vode	
imeli	največ	dela	gasilci.	Če	bi	bilo	zelo	
hudo,	bi	za	pomoč	lahko	zaprosili	 tu-
di	 državo.	 CZ	 je	 namreč	 organizirana	
na	 treh	 ravneh,	 poleg	občinske	 še	na	
regijski	 in	državni.	Denar	 za	delovanje	
občinskih	CZ	sicer	iz proračunov	zago-
tavljajo	lokalne	skupnosti.	

Med	žledom	in	poplavami	je	CZ	žele-
lo	pomagati	kar	nekaj	občanov.	Odslovili	
so	jih	s	prijaznim	hvala	lepa.	»Potrebuje-
mo	 izurjene	 ljudi	 in	med	seboj	 imamo	
vloge	že	razdeljene.«	Nenazadnje	situa-
cije,	v katerih	posreduje	CZ,	ne	ogroža-
jo	le	našega	premoženja,	velikokrat	tudi	
življenje.	 Izredna	stanja	pa	še	od	uspo-
sobljenih	 članov	CZ	 zahtevajo	 sprotno	
učenje	in	prilagajanje	situacijam.	

Naučimo se prve pomoči 
Ker	 nesreča	 pride	 še	 prehitro,	 za	 po-
moč	sebi	 in	drugim	ni	 treba	čakati	na	
ujme.	 Žal	 lahko	 pomoč	 potrebujemo	
kadarkoli,	 na	 srečo	pa	 lahko	 kadarkoli	
tudi	pomagamo.	Član	občinskega	šta-
ba	 CZ	Denis Gorjup	 meni,	 da	 obča-
ni	 prvo	 pomoč	 premalo	 obvladamo.	
»Vsak	 je	dolžan	po	 svojih	močeh	nu-
diti	prvo	pomoč,«	nam	polaga	na srce.	
Prav	ko	štejejo	sekunde,	se	 ljudje	naj-
bolj	bojimo	pristopiti	k človeku,	ki	po-
moč	 potrebuje.	 »To	 je	 narobe.	 Ko	 je	
oseba	življenjsko	ogrožena,	je	največja	
škoda,	ki	 jo	 lahko	naredimo,	 ta,	da	ne	
naredimo	ničesar.«	Gorjup	razlaga,	da	
moramo	 k	 človeku	 pristopiti,	 prepo-
znati	 njegovo	 stanje,	 poklicati	 številko	
112	 in	 nuditi	 postopke	 prve	 pomoči.	
»Enostavni	 so	 in	 vsak	 se	 jih	 lahko	na-
uči,«	 doda.	Drži,	 da	moramo	pri	 klicu	
v	sili	povedati,	kdo	smo,	od	kod	in	za-
kaj	kličemo,	ter	opisati	poškodbe,	šte-
vilo	udeležencev	in	okoliščine	nesreče.	
Denis	 Gorjup	 pa	 poudarja:	 »Najpo-
membnejše	je,	da	samo	odgovarjamo	
na	vprašanja	zdravstvenega	dispečerja	
na	drugi	strani	linije.	Gre	za	izurjenega	
človeka,	ki	ve,	kaj	vprašati.«	

Aktualno

»V	največjem	delu	prihajajo	iz gasilskih	
vrst,«	 razlaga	 poveljnik	 Civilne	 zaščite	
Občine	Cerknica	Matjaž Knap.	Povelj-
nika	občinske	civilne	zaščite	določi,	pa	
tudi	 razreši	 župan.	 Poveljnik	 pa	 je	 tisti,	
ki	oblikuje	štab	CZ.	»V	njem	so	ljudje	iz	
različnih	 strok,«	 pove	 Knap.	 V	 Cerkni-
ci	 so	 to	predstavniki	gasilcev,	Območ-
nega	 združenja	Rdečega	 križa	Cerkni-
ca-Loška	 dolina-Bloke,	 komunalnega	
podjetja,	policije,	občine	in	strokovnjak	
s	področja	nevarnih	snovi.	Vsak	član	se	
lahko	pohvali	s posebnimi	znanji.	Tako	
so	pokrili	področja	cestne	in	vodovod-
ne	infrastrukture,	energije,	prve	pomoči,	
tehničnih	vprašanj,	nesreč	z	nevarnimi	
snovmi …	Če	bi	potrebovali	še	več	spe-
cifičnih	znanj,	bi	 jim	pomagali	pogod-
beniki.	 Spomnimo	se	 le	na električarje	
med žledom	ali	lastnike	avtodvigal.
Občinski	štab	CZ	se	je	sestal	konec	

lanskega	 leta	 in	 ugotovil,	 da	 do	 izre-
dnih	razmer	ni	potrebe	po vnovičnem	
snidenju,	 saj	 vsi	 poznajo	 svoje	 nalo-
ge.	 »Poveljnik	 v	 sodelovanju	 z	 župa-
nom	štab	skliče	v	 izrednih	razmerah,«	
pojasnjuje	 Knap.	 V	 zadnjih	 letih	 se	 je	
to	zgodilo	v	žledolomu	v	začetku	leta	
2014	 ter	poplavah.	Najbolj	 smo	si	 za-
pomnili	tiste	konec	istega	leta.	Žled	in	
poplave	pa	niso	edine	nadloge,	ki	nas	
na	 Cerkniškem	 lahko	 doletijo	 v	 večji	
meri.	 Zgodijo	 se	nam	 lahko	 tudi	 hujši	
vetrolomi	 in	 potresi.	 Ne	 smemo	 po-
zabiti,	 da	Cerkniško	 jezero	 leži	 vzdolž	
Idrijske	 tektonske	prelomnice.	 1.  janu-
arja	 leta  1929	 je	 Cerknico	 stresel	 po-
tres	z	magnitudo	5,6,	ocenjen	pa	je	bil	
s	 sedmo	do	osmo	stopnjo	po evrop-
ski	 potresni	 lestvici.	 Na	 Cerkniškem	
smo	na	potres	z	epicentrom	v	Javorni-
kih	čisto	pozabili,	pa	tudi	v	Postojni	ne	
vlečejo	zamer.	Edina	žrtev	t.  i.	Cerkni-
škega	 potresa	 je	 bi	 namreč	 eden	 iz-
med stalagmitov	v	njihovi	jami.	Povelj-
nik	črnim	scenarijem	dodaja	še	enega:	

Avtorica: Maruša Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič

Ko si sežeta v roke stroka in srčnost 
Civilna zaščita (CZ) je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč.  
Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno 
opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Za suhoparno definicijo  
se skriva skupina usposobljenih, iznajdljivih in srčnih ljudi. 

Občinski štab CZ je na sestanku konec leta ugotovil, da je dobro usklajen in se zaveda svojih nalog. 

» Ko je oseba 
življenjsko ogrožena, 
je največja škoda, ki jo 
lahko naredimo, ta, da 
ne naredimo ničesar.«
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Kje	so,	nam	pove	tudi	brezplačna	apli-
kacija	Cerknica.	AED	na	steni	gasilskega	
doma	v	Cerknici	pa	je	nameščen	v	prvi	 
t.	i.	pametni	omarici	v	Sloveniji,	ki	skrb-
niku	 sporoča	 stanje	 o  AED-ju	 v	 oma-
rici.	 Računajo,	 da	 bodo	 v	 prihodnosti	 
v	takšnih	omaricah	shranjeni	vsi	AED-ji.	

Po pameti in s srcem 
Samozaščitno	 ravnanje	 bo	 vse	 po-
membnejše,	 lahko	 sklepamo	 po	 be-
sedah	 Matjaža	 Knapa.	 Meni,	 da	 bodo	
podnebne	spremembe	povišale	 število	
naravnih	nesreč.	V	zadnjih	letih	smo	jih	
nekaj	spoznali	iz prve	roke.	Lahko	reče-
mo,	da	gre	osel	samo	enkrat	na	led	in	da	
smo	danes	bolj	pripravljeni	kot	leta	2014,	
ko	nas	je	v	ledeni	oklep	stisnil	žled?	Po-
veljnik	CZ	misli,	da	je	naše	življenje	pre-
več	 odvisno	 od  sodobnih	 tehnologij,	
da	bi	šli	kar	gladko	skozi:	»Enake	potre-
be	bodo	ali	pa	še	večje.«	Mimogrede,	še	
vedno	ne	more	 pozabiti,	 kako	 smo	 se	
brez	potrebnega	znanja	oborožili	z	ele-
ktričnimi	generatorji.	 »Ljudje,	 ki	 so	 jih	 v	
blokih	postavili	na	balkone	in	pustili	pri-
prta	vrata,	so	zaradi	plinov	veliko	tvega-
li,«	se	spominja	in	dodaja,	da	za	tehnične	
stvari	pač	po	trebujemo	tehnično	znanje.
»Vsem	nam	bo	lažje,	če	bodo	ljud-

je	 v	primeru	 večje	 ali	manjše	nesreče	
upoštevali	 navodila	 tistih,	 ki	 nesrečo	
obravnavajo,«	 zabičava.	 »Naj	 se	 zgo-
di	karkoli,	voda,	žled	ali	nesreča,	ohra-
nimo	zdrav	razum	in	ne	pozabimo	na	
pomoč	sočloveku,«	potegne	črto	po-
veljnik	Civilne	zaščite	Občine	Cerknica	
Matjaž	Knap.	

Aktualno

Matjaž	 Knap	 ob	 tem	 izpostavlja	 pri-
mer	 dobre	 prakse.	 Lani	 jeseni	 se	 je	 na	
Loškem	 v	 Cerknici	 hudo	 ponesrečil	
mlad	 kolesar.	 Prebivalci	 soseske	 so	 se	
ob	tem	zavedeli,	da	o	prvi	pomoči	pre-
malo	vedo,	 in	zaprosili	 so	za	 izobraže-
vanje.	 Pripravila	 ga	 je	 ekipa	 bolničarjev	
Prostovoljnega	gasilskega	društva	(PGD)	
Cerknica,	 ki	 je	 tudi	 v	 sestavi	 CZ.	 »Taka	
praksa	je	priporočljiva	in	pripravljeni	smo	
priti	kamorkoli,«	obljublja	poveljnik.	
Denis	Gorjup,	ki	je	sicer	vodja	Dispe-

čerskega	centra	zdravstva	Ljubljana,	 iz-
postavlja	dragocene	 ljudi	 in	naprave,	ki	
jih	imamo	v	občini	in	za	katere	se	je	po-
sebej	 zavzel:	 prve	 posredovalce	 in	 av-
tomatske	 zunanje	 defibrilatorje	 (AED).	
Zdravstveni	dom	 je	 sprejel	pobudo	CZ	
in	 prve	 posredovalce	 izobrazil	 že	 lani.	
»Letos	 so	Občina	Cerknica,	 Zdravstve-
ni	dom	dr.	Božidarja	Lavriča	Cerknica	in	
Gasilska	 zveza	 Cerknica	 podpisali	 do-
govor,	 da	 bo	 regijski	 center	 na	 zahte-
vo	zdravnika	 lokalne	nujne	medicinske	
pomoči	 lahko	 aktiviral	 prve	 posredo-
valce.«	Na	 teren	bodo	odhiteli	ob	 treh	
nujnih	 stanjih:	 srčnem	 zastoju,	 tujku	 v	
dihalnih	 poteh	 in	 hudi	 krvavitvi.	 Vred-
nost	prvih	posredovalcev	je	v	njihovem	
znanju	 in	 kratkem	 dostopnem	 času.	
»Prepoznali	smo	potrebo	po	njih	v	bolj	
oddaljenih	krajih,	kot	 je	na primer	Sveti	
Vid.	Tudi	tam	imamo	nekaj	prvih	posre-
dovalcev,«	 je	zadovoljen	Denis	Gorjup.	
»Oni	 so	 denimo	 lahko	 tudi	 deset	 mi-
nut	 prej	 na	 lokaciji	 srčnega	 zastoja	 kot	
enota	nujne	medicinske	pomoči,	ki	ima	
pred	seboj	še	vožnjo.«	CZ	prvim	posre-
dovalcem	pomaga	z	nakupom	torb,	ki	

jih	potrebujejo	za	intervencije	in	trenin-
ge,	hranijo	pa	 jih	 lahko	v	najbližjih	ga-
silskih	 domovih.	 Svoje	 licence	 morajo	
namreč	 enkrat	 letno	 obnavljati.	 Zdrav-
stveni	 dom	Cerknica	bo	usposabljanje	
zanje	 znova	 pripravil	 aprila.	 Več	 infor-
macij	 o	 prvih	 posredovalcih	 in	 tečajih	
je	 na	 voljo	 na	 spletni	 strani	 Zdravstve-
nega	 doma	 Cerknica	 ali	 na  naslovu	 
prvi.posredovalci	@zd-cerknica.si.

V	zadnjih	 letih	se	 je	ob	podpori	ob-
čine	na	gosto	spletla	 tudi	mreža	avto-
matskih	 zunanjih	 defibrilatorjev	 (AED).	

» Podnebne 
spremembe bodo 
povišale število 
naravnih nesreč.«

Denis Gorjup in Matjaž Knap opozarjata, da sta skrb za sočloveka in samopreventiva pomembna vsak dan,  
ne le v času naravnih in drugih nesreč.

T i. pametna omarica za AED, ki je na steni gasilskega doma v Cerknici, je bila prva takšna v Sloveniji, zdaj jih 
je na testu še nekaj.
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Gospodarstvo

Po	podatkih	Statističnega	urada	Slovenije	je	bila	gospodar-
ska	rast	v tretjem	četrtletju	leta	2018	4,8-odstotna	in	tudi	do-
mača	potrošnja	se	je	v	primerjavi	z	enakim	obdobjem	leta	
2017	dvignila	za	3,5	odstotka.	Na	območju	občine	Cerknica	
je	bil	v letu	2018	zabeležen	porast	gospodarskih	subjektov;	
v	primerjavi	z	letom	2017	jih	je	v	občini	Cerknica	registriranih	
24	več.	Najpogosteje	so	se	registrirali	kot	samostojni	podjet-
niki	ali	kot	druga	fizična	oseba,	ki	opravlja	registrirane	oziro-
ma	s	predpisom	določene	dejavnosti.

Zaposlovanje
Ugodna	 gospodarska	 rast	 pomeni	 tudi	 večjo	 zaposljivost.	
Skupna	 zaposlenost	 na  ravni	 države	 je	 v	 tretjem	četrtletju	
znašala	 1.022.053	 oseb	 in	 se	 je	 glede	 na	 enako	 četrtletje	
prejšnjega	 leta	povečala	 za 2,8	odstotka.	Po	podatkih	Za-
voda	za zaposlovanje	Slovenije	je	bilo	leta	2018	kar	za	11,5	
odstotka	manj	brezposelnih	kot	leto	prej.	Največ	oseb	se	je	
zaposlilo	v	predelovalnih	dejavnostih,	gradbeništvu,	trgovini	
in	strokovnih,	znanstvenih	in	tehničnih	dejavnostih.	Se	je	pa	
decembra	2018,	podobno	kot	v	prejšnjih	letih,	zvišalo	šte-
vilo	 iztekov	 zaposlitev	 za	določen	čas,	hkrati	 se	 je	umirilo	
zaposlovanje.	Tako	ne	preseneča	podatek,	da	se	je	registri-
rana	brezposelnost	v	primerjavi	z novembrom	povečala	za	
3,2	odstotka	 in	 je	ob	koncu	 leta	štela	78.534	oseb.	Je	bila	
pa	v	primerjavi	z	decembrom	2017	manjša	za	7,7	odstotka,	
saj	so	leto	2018	zaznamovala	ugodna	gospodarska	gibanja.	
Na	Zavod	 za	 zaposlovanje	 se	 je	 v	 letu	 2018	na	novo	pri-
javilo	76.578	brezposelnih,	sedem	odstotkov	manj	kot	 leta	
2017,	zaposlilo	se	je	61.542	brezposelnih,	kar	je	10,3 odstot-
ka	manj	 kot	 v	 predhodnem	 letu.	 V	 povprečju	 je	 bilo	me-
sečno	brezposelnih	78.474	oseb	ali	11,5	odstotka	manj	kot	
leta 2017.	»Tudi	v	občini	Cerknica	beležimo	manjše	število	
brezposelnih,«	potrdi	Mojca Weber,	 svetovalka	na	Zavodu	

Avtorica: Sabina Popek Simšič Fotograf: Ljubo Vukelič

Gospodarski pogled za naprej in nazaj
Vsak začetek leta je tudi čas, ko pogledamo nazaj in preučimo, ali je bilo minulo leto uspešno  
ali ne. V gospodarstvu ni nič drugače; še več, v gospodarstvu je to nujno. Svetovno gospodarstvo  
je še vedno v zagonu in tudi v Sloveniji vsi podatki kažejo, da je za nami uspešno leto. 

za  zaposlovanje	 v	Cerknici.	 Lani	 so	 v	 začetku	 leta	 beležili	
štiristo	brezposelnih	oseb,	zdaj	 jih	 imajo	311.	Webrova	po-
jasni,	da	je	med brezposelnimi	še	vedno	največ	tistih,	ki	so	
stari	čez	50	let,	in	pa	žensk.	Na	Zavodu	za	zaposlovanje	še	
vedno	izvajajo	delavnice	in	prilagojene	individualne	trenin-
ge	s poglobljenim	pristopom,	ki	se	jih	lahko	udeležijo	brez-
poselni.	»Seveda	se	čuti,	da	je	gospodarstvo	v	porastu,«	raz-
loži	Webrova,	 »in	 struktura	dejavnosti	 v	občini	Cerknica	 je	
takšna,	da	 je	še	vedno	največ	povpraševanja	po	 tehničnih	
poklicih	in	tudi	po gostinskem	kadru.«	

Pretresi leta 2018 
GDPR
Splošna	uredba	Evropske	unije	o	varstvu	podatkov,	na	krat-
ko	GRDP,	je	zagotovo	ena	od	novosti	preteklega	leta,	ki	 je	
tudi	pri	gospodarskih	subjektih	pri	izvajanju	v praksi	povzro-
čila	 kup	nejasnosti	 in	 so	ostale	 nerazrešene.	 Po	obstoječi	

zakonodaji	mora	vsaka	organizacija	izdelati	
kataloge	zbirk	osebnih	podatkov,	kataloge	
pa	mora	prijaviti	 tudi	ustreznemu	nadzor-
nemu	organu.	Prav	tako	morajo	upravljav-
ci	zbirk	osebnih	podatkov	izdelati	pravilnik	 
o	varstvu	osebnih	podatkov,	ki	vsebuje	opis	
konkretnih	postopkov	in	ukrepov	za	varstvo	
osebnih	podatkov	v	zbirkah	iz	katalogov.	
»Lansko	leto	smo	izvedli	posvet	za	naše	

člane,«	pove	Silva Šivec,	sekretarka	Obmo-
čne	 obrtno-podjetniške	 zbornice	 (OOZ)	
Cerknica.	 Ob	 tem	 poudari,	 da	 bo	 zaradi	
številnih	 odprtih	 vprašanj	 naslednji	 posvet	
zagotovo	 po  sprejetju	 predloga	 o	 varstvu	
osebnih	podatkov	(ZVOP-2).

Po novi zakonodaji novogradnje v celoti lahko prevzemajo le gradbeni inženirji,  
ki so vpisani v imenik in imajo šesto ali sedmo stopnjo izobrazbe.

Izzivi zaposlovanja v prihodnosti
Tudi	na	splošno	je	v	Sloveniji	največja	potreba	po	tehničnih	poklicih	in	po-
klicih	za izvajanje	enostavnih	del	v	proizvodnji.	»Podjetja	imajo	velike	te-
žave	z	iskanjem	tehničnega	kadra,«	potrjuje	tudi	Slava Horvat,	direktorica	
podjetja	za	iskanje	delovne	sile	CHR	Partners,	d. o. o.,	iz	Ljubljane.	Izposta-
vi	pa	še	drugi	vidik:	»Zavedati	se	je	treba,	da	se	z razvojem	novih	tehnologij	
zelo	spreminja	tudi	način	dela;	vse	več	je	dela	na	daljavo,	dela	od	doma.«	
Horvatova	še	doda,	da	prihaja	na	trg	dela	nova	generacija	zaposlencev,	ki	
na	delovnem	mestu	iščejo	smisel,	osebni	doprinos,	in	je	z obstoječimi	za-
poslitvenimi	prijemi	ne	bo	mogoče	vključiti	v	obstoječ	trg	dela.	»Na sploš-
no	velja	 in	se	vedno	bolj	kaže,	da	zaposleni	na	delovnem	mestu	potre-
bujejo	tako	imenovan	inspiracijski	tip	vodenja.	Zaposleni	se	bodo	v	bližnji	
prihodnosti	primorani	naučiti,	da	prihaja	čas	hitrih	sprememb	in	da	se	ob-
stoječi	poklici	razvijajo,	ne	pa	izginjajo,«	zaključi	Horvatova.
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Nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži
Silva	 Šivec	 razkrije,	 da	 je	 veliko	nejasnosti	 tudi	 glede	no-
ve	Uredbe	o	embalaži	in	odpadni	embalaži.	Od	1.	januarja	
2019	pa	do	konca	marca	2019	se	morajo	namreč	vsa	pod-
jetja,	 ki	 dajejo	 embalažo	 na	 slovenski	 trg	 in	 ne	 plačujejo	
okoljske	dajatve,	vpisati	v	evidenco	pri	Agenciji	RS	za	okolje	
(ARSO)	in	poročati	o	teži	embalaže.	To	velja	za	podjetja,	ki	
so	prejemniki	embalaže	iz	EU	ali	tretjih	držav	in	se	pojav-
ljajo	kot	embalerji	ali	 imajo	servisno	embalažo.	Zavezanci	
morajo,	če	 tega	 še	niso	 storiti,	predhodno	opraviti	 vpis	 v	
register	zavezancev	za	poročanje	pri	ARSO.	Ukrep	poroča-
nja	 je	utemeljen	z	odgovornejšim	ravnanjem	z	embalažo	
in	okoljem,	prinaša	pa	za	podjetnike	nove	evidence.	Priča-
kovati	pa	je,	da	slej	kot	prej	tudi	nove	davke.	Šivčeva	nada-
ljuje:	»Pozorno	je	treba	presoditi,	kaj	embalaža	je	in	kaj	ne,	
in	 to	predstavlja	največjo	težavo.«	Na	splošno	velja,	da	 je	
embalaža	kateri	koli	material,	katerega	funkcija	je,	da	obda-
ja	blago	tako	z namenom	varovanja,	hranjenja,	rokovanja	
kot	transporta.	Da	govorimo	o	embalaži,	ki	je	predmet	ob-
veznosti	po	omenjeni	uredbi,	mora	opravljati	funkcijo	em-
balaže,	v nasprotnem	primeru	gre	za	izdelek.	Ko	embalaža	
preneha	opravljati	svojo	funkcijo	in	jo	imetnik	odvrže,	po-
stane	odpadna	embalaža.	Primer	so	kartonaste	škatle,	ovi-
jalna	folija,	stiropor,	ki	obdaja	TV	ali	računalnik,	povezovalni	
trak,	ki	 je	stiskal	 stiropor.	Če	pošiljate	 izdelke	po	pošti, za	
embalažo	šteje	material,	v katerega	so	izdelki	oviti,	denimo	
folija,	papir.	Kuverte	in	škatle,	v	katere	položite	zavit	izdelek,	
pa	niso	embalaža.

Nova gradbena zakonodaja
Od	1.	junija	2018	sta	v	uporabi	tudi	nov	Gradbeni	zakon	in	
Zakon	o	arhitekturni	in	inženirski	dejavnosti.	Prehodno	ob-
dobje	bo	trajalo	dve	leti.	Gradbeni	zakon	je	prinesel	nekaj	
poenostavitev	za	naročnike	gradbenih	del,	po	drugi	strani	
pa	precej	težav	za	izvajalce.	Izvajalec,	ki	opravlja	dejavnost	
gradbeništva,	 mora	 za	 opravljanje	 dejavnosti	 izpolnjevati	
dva	ključna	pogoja;	imeti	zavarovano	odgovornost	po	no-
vem	v višini	50.000	evrov	 in	biti	vpisan	v	 imenik	del.	»Na	
OOZ	 Cerknica	 smo	 zaznali	 veliko	 potrebo	 po	 izobraže-
vanju	na	temo	spremembe	gradbenega	zakona,«	pojasni	
Šivčeva	in	doda,	da	so	že	v	januarju	v	okviru	SPOT	Primor-
sko-notranjske	regije	organizirali	prvo	izobraževanje	na	to	
temo.
Sprememba	zakona	je	po	oceni	Silve	Šivec	res	drastič-

no	 posegla	 v  izvajanje	 gradbenih	 del.	 »Gradbeniki	 imajo	
občutek,	da	 je	 tisto	podjetje,	ki	deluje	kot	 inženiring,	bolj	
privilegirano,«	 opaža	 sogovornica.	 Z	 novim	 zakonom	 je	

Na območju občine Cerknica je bil v letu 2018 zabeležen porast gospodarskih 
subjektov.

namreč	postavljena	zahteva	za	vpis	v	imenik	vodij	del,	kar	 
v	praksi	pomeni,	da	novogradnje	v	celoti	lahko	prevzema-
jo	le	gradbeni	inženirji,	ki	so	vpisani	v	imenik	in	imajo		šesto	
ali	sedmo	stopnjo	izobrazbe.	Šivčeva	še	razloži:	»Kdor	 iz-
vaja	in	bo	v	prihodnje	izvajal	dela	na	novogradnjah,	se	mo-
ra	 najpozneje	 do	 konca	 prehodnega	 obdobja,	 to	 je	 do	 
31.	maja	2020,	ob	izpolnjevanju	pogojev,	ki	jih	določa	za-
kon,	 vpisati	 v	 imenik	 vodij	 del	 pri	OZS,	GZS	 ali	 Inženirski	
zbornici	Slovenije.«	Kljub	temu	da	se	bo	izvajalec	pred	izte-
kom	roka	vpisal	v	imenik	vodij	del,	bo	lahko	do	konca	pre-
hodnega	obdobja	delal	po	starem,	razen	če	bo	investitor	
zahteval	drugače.

Občina ostaja vpeta v lokalno gospodarstvo
»Ukrepi	 spodbujanja	 zaposlovanja	 in	 samozaposlovanja,	
sofinanciranje	svetovalnih	dejavnosti	prek	RRA,	subvenci-
oniranje	obrestne	mere,	prav	tako	prek	RRA,	ostajajo	tudi	
v	letu,	ki	je	pred	nami,«	pojasni	Jasna Zalar,	višja	svetoval-
ka	za	stike	z	javnostjo	in	gospodarstvo	na	Občini	Cerknica.	
Zalarjeva	potrdi,	da	je	realizacija	vsega	navedenega	odvisna	
tudi	od	sprejema	proračuna,	obljublja	pa,	da	se	bodo	na	
občini	trudili	ohraniti	vse	naštete	ukrepe	v	enakem	obsegu.
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Na podlagi	prvih	dveh	javnih	pozivov	LAS	je	bilo	odobrenih	
devet	 projektov,	 pri	 katerih	 je	 sodelovalo	oz.	 še	 sodeluje	
19  različnih	partnerjev	 iz občin	Cerknica,	 Loška	dolina	 in	
Bloke	in	vseh	sektorjev	(javni,	zasebni,	ekonomski).	Sedem	
projektov	je	že	zaključenih,	dva	sta	še	v	izvajanju.
Oktobra	2018	sta	bila	objavljena	še	dva	javna	poziva,	na	

katera	je	prispelo	devet	vlog,	ki	so	v	procesu	potrjevanja	na	
nivoju	LAS,	nato	pa	sledi	še	potrjevanje	na	nivoju	državnih	
organov.	Zadnja	poziva	sta	odprtega	tipa,	kar	pomeni,	da	
se	vloge	vlagajo	do porabe	sredstev,	predvidoma	dvakrat	
letno	pa	bo	potekalo	tudi	ocenjevanje	vlog.
Slovensko	društvo	za  razvoj	podeželja	 (krovno	društvo	

slovenskih	LAS)	je	pripravilo	pregled	izvajanja	projektov	LAS	
sodelovanje.	LAS	Notranjska	je	prejela	največ	sredstev	med	
vsemi	 LAS	 in	največ	na  kmetijskem	 skladu.	Na	celotnem	
območju	Slovenije	je	imela	le	LAS	Zgornje	Savinjske	in	Ša-
leške	doline	potrjen	en	projekt	več.	LAS	Notranjska	je	bilo	
tudi	skupno	dodeljenih	največ	sredstev.	Delež	sofinancira-
nja	 je	znašal	279.361	evrov.	Prav	tako	mu	je	bilo	dodelje-
nih	največ	sredstev	v	okviru	posameznega	sklada;	249.369	
evrov	pri	Evropskem	kmetijskem	skladu	za	razvoj	podeželja	
(EKSRP).
Prvi	 od	 projektov	 LAS	 sodelovanje,	 ki	 ga	 izvajamo,	 je	

projekt	Novi	izzivi	slovenske	drobnice.	Namenjen	je	spod-
bujanju	 uporabe	 volne.	 Z	 izvajanjem	 smo	 začeli	 januarja	
2018.	 Začetne	 aktivnosti	 so	bile	usmerjene	predvsem	na	
rejce	oziroma	na	uporabo	volne	v	vrtnarstvu	ter	na	analizo	
stanja	na	področju	reje	drobnice	na	območju	LAS.	Priprav-
ljene	so	bile	tudi	razvojne	smernice.	Prek	delavnic	in	študij-
skih	krožkov	polstenja,	ki	so	se	začeli	izvajati	jeseni	in	bodo	
potekali	do	poletja,	iščemo	načine,	da	bi	volni	dali	dodano	
vrednost.	Poleg	tega	želimo	spodbuditi	prebivalce,	da	po-
novno	začnejo	uporabljati	 volno	kot	naraven	material	na	
različnih	 področjih.	 S	 tem	 prispevamo	 tako	 k	 ohranjanju	
kulturne	dediščine	kot	 tudi	 k	 razvoju	dodatnih	dejavnosti	
na	kmetiji	in	obrti.	
Oktobra	2018	smo	začeli	z	 izvajanjem	projekta	Z	 roko	

v	roki	do	kakovostne	prehrane,	s	katerim	želimo	izboljšati	
pogoje	za	večjo	oskrbo	javnih	zavodov	(vrtcev,	šol,	bolni-
šnic,	domov	za	ostarele)	z	živili	 lokalnih	ponudnikov.	Za-
čenjamo	z  analizo	 lokalnih	ponudnikov.	Rezultati	 analize	
bodo	pomembni	za nadaljnje	aktivnosti	pri njihovem	po-
vezovanju	z javnimi	ustanovami	in	med samimi	ponudniki;	
predvsem	v	smeri	skupnega	nastopa	na	trgu.	Anketa	je	ob-
javljena	na	spletni	strani	LAS	Notranjska.	Vse	zainteresirane	
lokalne	ponudnike	vabimo	k	izpolnjevanju.	

Avtorica:: Dragica Bratanič

LAS Notranjska uspešno zaključuje  
drugo leto delovanja
Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska je bila formalno ustanovljena oktobra 2016.  
Od takrat smo razpisali štiri javne pozive in prijavili šest projektov LAS sodelovanje,  
od katerih je pet potrjenih. Rezultate šestega še čakamo.

Prav	tako	bo	analiza	narejena	za	javne	ustanove.	Pripra-
vili	bomo	vzorec	razpisne	dokumentacije,	nudili	pomoč	pri	
pripravi	 izločitvenih	 sklopov	 in	 iskanju	 lokalnih	 ponudni-
kov,	s	katerimi	bodo	lahko	sklenjene	neposredne	pogod-
be	za	posamezna	živila.	V	okviru	projekta	bomo	vzpostavili	
distribucijsko	 točko,	 ki	bo	 skrbela	 za	prevzem	 in	dostavo	
blaga	med	ponudniki	in	prevzemniki.	Projekt	bomo	izvajali	
do oktobra 2020.
Z	letošnjim	januarjem	se	je	pričelo	izvajanje	še	tretjega	

projekta	iz naslova	LAS	sodelovanje	–	Interaktivni	turizem	
za	vse.	Gre	za	projekt,	ki	sledi	smernicam	razvoja	dostop-
nega	turizma	v Evropi.	Ker	 je	dostopni	 turizem	v Sloveniji	
še	v povojih,	je	to	odlična	priložnost	za razvoj	novih	nišnih	
turističnih	produktov,	ki	bodo	namenjeni	ranljivi	skupini	gi-
balno	 oviranih	 oseb,	 starejših,	 gluhih	 ter	 slepih	 in	 slabo-
vidnih	oseb	ali	pa/in	drugih	 ljudi	 s	posebnimi	potrebami.	
Obenem	pa	bodo	ti	produkti	zaradi	 inovativnosti	 in	upo-
rabe	novih	 tehnologij	 zanimivi	 tudi	za	ostale	obiskovalce	
in	turiste	šestih	partnerskih	območij	LAS.	Gre	za	dva	vidika	
dostopnosti,	ki	ju	bo	obravnaval	projekt.	Eden	je	povečanje	
dostopnosti	za	osebe	s	posebnimi	potrebami,	drugi	pa	po-
večanje	dostopnosti	do	izginjajoče	ali	zavarovane	kulturne	
in	naravne	dediščine.	Organizirali	bomo	tudi	izobraževanje	
vodnikov	za	vodenje	oseb	z	omejitvami.
Podrobneje	 lahko	 aktivnosti	 vseh	 projektov	 spremljate	

na spletni	strani	LAS	https://www.lasnotranjska.si.

Četrtek, 28. februar
Priložnosti in izzivi v turizmu
Delavnica
	Predavateljica:	mag. Vesna Maver,	OOZ	Tolmin.	

Udeležba	je	brezplačna.	
	16.00	
	Krpanov	dom	Pivka,	Prečna	ulica	1	
	SPOT	Primorsko-notranjske	regije	

Četrtek, 7. marec
Komunikacija s težavnimi strankami in čustvena agilnost
Celodnevno	usposabljanje	–	seminar
	Seminar	vodi	mag. Martin Lisec,	Inštitut	stopinje.	

Udeležba	je	brezplačna.	
	8.00–18.00
	Krpanov	dom	Pivka,	Prečna	ulica	1	
	SPOT	Primorsko-notranjske	regije
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psov	čim	več,«	pove	Mitja.	V	času	intervencij	namreč	nekateri	
vodniki	reševalnih	psov	ne	smejo	zapustiti	delovnih	mest,	za-
to	je	pomoč	vsakega	vodnika	neprecenljiva.	Mitja	ima	na	tem	
področju	srečo;	kot	samostojni	podjetnik	gre	lahko	na inter-
vencijo,	kadarkoli	ga	pokličejo,	saj	je	s	poslovnim	partnerjem	
tako	dogovorjen.	

Pri	psih	ga	še	vedno,	vsakič	znova,	preseneti	nji-
hova	inteligentnost.	»Ljudje	si	sploh	ne	pred-

stavljamo,	 česa	 so	 psi	 zmožni,	 kakšen	 je	
njihov	 vonj,	 ki	 je	 neprecenljiv.	Mi	 vod-
niki	 jih	naučimo	taktike,	seveda,	a	to,	
da	človeka	najdejo,	je	pa	njihov	vonj.	
V	1000	litrih	vode	oni	zavohajo	en	
sam	 gram	 soli,«	 z  navdušenjem	
razloži.	Pri	reševanju,	iskanju	je	vse	
odvisno	od pasjega	vonja	in	ne	to-
liko	od	sluha;	ko	psu	veter	prinese	
vonj	osebe,	gre	osebo	preverit.	Če	
se	 ta	 giblje,	 kuža	 nadaljuje	 iskanje,	
če	 pa	 je	 nepremična	 iz	 kateregakoli	

razloga,	prične	z	lajanjem	in	opozarja-
njem,	da	je	osebo	našel.	»Lahko	je	oseba	

en	meter	od	kužka,	če	je	ne	vonja,	potem	ne	
bo	vedel,	da	je	tam,«	nadaljuje.	Mitja	se	včasih	tudi	

trikrat	v	tednu	odpravi	na reševalno	akcijo,	tudi	na Primorsko	
in	v druge	regije	naše	zelene	dežele.	»Včasih	pa	 je,«	potrka	
ob les,	»dlje	časa	mirno,	kot	je	v	zadnjih	mesecih.«
Na	 iskalne	 akcije	 se	Mitja	 za	 zdaj	 odpravlja	 samo	 s	 To-

byjem,	saj	je	edini,	ki	ima	narejene	vse	izpite,	ki	so	za reševa-
nje	potrebni.	In	ker	toliko	besede	preteče	o	Tobyju,	nikakor	ne	
morem	mimo	tega,	da	ga	ne	bi	spoznala.	Lara	mi	uresniči	že-
ljo	in	kmalu	ga	zagledam.	Pričakovala	sem	velikega	psa,	mor-
da	nemškega	ovčarja,	saj	zaradi	legendarnega	televizijskega	
Reksa	po	navadi	ob omembi	reševalnih	psov	pomislimo	na	
to	pasmo.	A	do	mene	priteče	kužek	manjše	rasti,	mešanček	
med  koker	 španjelom	 in	 pudljem,	 pravi	 pasji	 gospod,	 zelo	
negovan.	Da	Toby	res	rad	pomaga,	se	vidi	v trenutku;	hitro	
sklene	navezo	z	mano,	se	mi	usede	v naročje	 in	 je	 	nadalje	
moj	pomočnik	pri tipkanju.	
Mitja	 je	 tudi	 radioamater	 z  licenco.	 Radioamaterji	 lahko	

ob hudih	naravnih	ali	drugih	nesrečah	vzpostavijo	zasilno	ko-
munikacijsko	omrežje,	ko	običajni	sistemi	za	komunikacijo,	
npr. telefon in GSM,	odpovedo.	Svojo	ljubezen	do	kužkov	je	
tako	združil	še	z	enim	dobrodelnim	področjem.
Ko	sem	odhajala	od	Jeričevih,	sem	se	počutila	res	dobro	–	

nasmeh	in	zadovoljstvo	Mitje	Jeriča	in	njegove	Lare	povesta,	
da	nesebična	pomoč	drugim	polni	srca.

Mitja	Jerič	je	trener	in	vodnik	reševalnih	psov.	Ljubezen	med	
njim	in	štirinožnimi	pasjimi	prijatelji	obstaja	od	nekdaj.	»Pri hiši	
smo	vedno	imeli	pse	in	mačke,«	razloži.	Še	vedno	ima	v	spo-
minu	psa	svojega	zgodnjega	otroštva;	bil	je	novofundlanec.	
Še	močnejšo	vez	do	psov	mu	je	prinesla	žena	Slađana,	ki	si	je	
v	začetku	skupnega	življenja	zaželela	psa.	»Prišel	sem	domov	
iz službe,	bila	je	sreda,	jedel	sem	kosilo	in	mi	Slađana	
reče,	da	je	na	internetu	videla	psičko	iz	Prek-
murja,«	 se	 spominja.	 Kljub	 temu	 da	Mitja	
sprva	nad	 idejo,	da	bi	 jo	 šli	 že	 tisti	dan	
pogledat,	ni	bil	navdušen,	je	Missy,	ki	je	
žal	ni	več,	že	tisto	sredo	postala	nji-
hova.	Trenutno	delajo	družbo	dru-
žini	trije	kužki:	Nera,	Inca	in	Toby.
»Ne	 moreš	 verjeti,	 koliko	 več	

od  tega,	 da	 so	privezani	na	 verigi	
in	 lajajo	okrog	hiše,	 zmorejo	 kuž-
ki.	Škoda,	ker	ljudje	ne	vedo,	koliko	
dobrega	 lahko	 prinesejo	 v	 njihovo	
življenje,	 kako	 jim	 ga	 lahko	 izpopol-
nijo	in	osmislijo,«	pove	Mitja.	S	trenira-
njem	psov	je	začel	naključno.	Tobyja	sta	z	
ženo	vpisala	v šolo	poslušnosti.	To	šolo	pri-
poroča	vsem	lastnikom	psov,	predvsem	zato,	ker	
so	danes	metode	učenja	mnogo	prijetnejše	kot	nekoč.	»Vse	
temelji	na	pozitivni	motivaciji	–	gre	za	to,	da	najdemo	nekaj,	
za kar	se	kužku	zdi	vredno	truditi.	Nekaj,	kar	ga	motivira	–	da	
se	na	koncu	igramo	z	njim,	da	dobi	igračo.	Če	naredi	kaj	na-
robe,	ga	ne	kaznujemo,	pohvalimo	pa	ga,	ko	naredi	kaj	prav,«	
razloži.	Tečaj	osnovne	poslušnosti	 je	hitro	minil	 in	Toby	se	
je	zelo	izkazal.	»Rekli	so	mi,	da	je	škoda,	da	ne	bi	nadaljeval	
na	področju	 reševanja,«	pove	Mitja.	 In	 tako	vse	 je	 vse	 sku-
paj	začelo.	Vsi	treningi,	izpopolnjevanja	v	tujini,	njemu,	ženi	in	
otrokoma,	devetnajstletnemu	Žanu	in	trinajstletni	Lari,	resda	
puščajo	malo	prostega	časa,	a	nikomur	od	njih	niti	za	eno	
porabljeno	minuto	ni	žal,	pove	Mitja:	»Če	se	odločiš,	je	og-
romno	ur.	Ogromno	dela	–	a	si	ne	predstavljam,	da	ne	bi	de-
lal	tega.	Vodilo	vseh	vodnikov	v	našem	klubu	je:	če	vsaj	enkrat	
nekomu	pomagam,	sem	dosegel	cilj.«
Tečaj	male	šole	in	osnovnega	šolanja	in	šolanje	za	reše-

valnega	psa	Klub	vodnikov	reševalnih	psov	Postojna	pod	Mi-
tjevim	vodstvom	izvaja	tudi	v Martinjaku.	Sprehajalcem	pod	
vasjo	lahko	hitro	pade	v oči	vedno	sveže	pokošen,	en	hek-
tar	 velik	 poligon,	 kjer	 se	 treningi	 izvajajo.	 Izvajajo	pa	 se	 tu-
di	na parkirišču	pri	gasilnem	domu.	»Marsikdo	ne	ve,	da	se	 
v	 naši	 občini	 sploh	 izvajajo	 tečaji	 psov,	 povezani	 z	 reševa-
njem,	čeprav	je	izrednega	pomena,	da	je	vodnikov	reševalnih	

Ljudje med nami

Avtorica: Polona Otoničar Pajk Fotografija: osebni arhiv

Mitja Jerič
Mitjo Jeriča iz Martinjaka sem obiskala na hladno januarsko popoldne. Zunaj je naletaval sneg, 
temperatura je bila pod lediščem. A v domu Jeričevih je bilo toplo ne samo zaradi zakurjenega 
ognja. Če sodimo po reku, da se po človekovem odnosu do živali pozna njegov odnos do ljudi,  
je jasno, zakaj sem se pri Jeričevih počutila tako domače in prijetno.



Ona in on  cerknica.si  Ljubo Vukelič

V	Jamskem	dvorcu	v	Postojni	je	v soboto,	5. januar-

ja,	potekala	24. prireditev	Ona	ali	on,	ki	jo	organizira	

Radio 94.	Zmagovalca	sta	bila	 letos	dva	–	pesnica,	

pisateljica,	 pravljičarka	 in	 raziskovalka	 slovenske-

ga	pripovednega	izročila	Anja Štefan	in	policist	Mi-

hael Bezjak	 sta	prejela	enako	 število	glasov.	V  so-

delovanju	 z  gospodarsko	 ter	 obrtno-podjetniško	

zbornico	so	podelili	tudi	priznanji	za gospodarski	in	

podjetniški	uspeh	leta.	Laskavega	naziva	so	se	razve-

selili	v podjetju	Mineralka	iz Cerknice	in	Gostilni	Turk	

iz Hotedršice.	Slavnostni	govornik	na prireditvi	je	bil	

predsednik	Vlade RS	Marjan Šarec,	zbrane	pa	sta	na-

govorila	 tudi	 župana	Marko Rupar in Igor Maren-

tič.	Glasbeni	del	programa	so	oblikovali	Vita	Jordan,	

Jure	Počkaj,	Jan	Plestenjak	in	skupina	Ana	Pupedan.

Utrip

Zamašek za Nežo  PGD Unec  Ljubo Vukelič

Tudi članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva 

(PGD) Unec so se odločili, da pristopijo k humanitarni ak-

ciji zbiranja zamaškov za veliko borko Nežo, ki se je rodila 

v 28. tednu in ima diagnosticirano cerebralno paralizo. Ne-

ža potrebuje terapije in pripomočke, ki ji bodo pomagali 

pri gibanju! 

Vabijo vas, da zamaške, ki jih ne potrebujte, prinesete h 

gasilnemu domu na Unec. Pod nadstreškom je pripravlje-

na posoda za odlaganje zamaškov. Če razpolagate z večjo 

količino zamaškov, naprošajo, da jih v vrečah pustite zraven 

posode. Koordinatorka akcije je Helena Šlajnar, telefonska 

številka 041 717 030. Ne pozabite – vsak zamašek šteje! 

     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	januarju	so	90. rojstni	dan	praznovali:	
Alojzij Matičič	iz Ivanjega	sela,	
Antonija Bombač	z Rakeka	in	
Anton Petrič	z Lipsenja.	
Čestitke!

Lesene jaslice v Martinjaku   Polona Otoničar Pajk
Parkirišče pred cerkvijo sv. Vida v Martinjaku je bilo v prazničnih dneh olepša-
no z velikimi lesenimi jaslicami, ki jih je skupaj s sinovoma Erikom in Rokom 
in domačinom Danijelom Šparemblekom izdelal Martinjec Slavko Premrov. 
Jaslice so izdelane iz pol kubičnega metra smrekovega lesa, za izdelavo pa 
so potrebovali zgolj tri dni. Podjetje Elca, d. o. o., iz Cerknice je poskrbelo 
za razsvetljavo, Jože Švigelj pa je daroval palete, potrebne za postavitev. »Vi-
del sem že mnogo jaslic, plastične, železne, iz slame, tudi lesene; tako sem 
dobil idejo,« pove Premrov. Jaslice so mimoidoče voznike tako navdušile, 
da je Slavko že v eni uri po postavitvi prejel kar nekaj klicev ljudi, ki bi si želeli 
ravno takšnih. Prve večje lesene jaslice, sicer trikrat manjše od tokratnih, je 
Slavko Premrov izdelal v letu 2017 za svoj dom, minule praznike pa so krasile 
zunanjost cerkniškega župnišča.

Še preden se 
je zdanilo, se je na 

Rakeku razpletala kruta 
zgodba iz narave, kakršne 
se običajno ne dogajajo 

neposredno pred človeškimi 
očmi. Žrtev je bil jelen, ki je 
najverjetneje dalj časa bežal 

pred volkom. Naposled 
se je zatekel k eni 

od bližnjih hiš. 
 slovenskenovice.si  

 Ljubo Vukelič

Ledena trofeja  sport-tv.si  Dino Škorja Jugovac

Agencija Extrem in Hokejska zveza Slovenije sta na presihajočem jezeru Ledine 

v Ratečah 26. januarja gostili drugo Ledeno trofejo, zabavni družinski dan na le-

du in mednarodni turnir v hokeju 3 na 3, ki so ga sicer osvojili Železarji, nagrado 

za naj navijače pa je prejela ekipa Ščuke Cerknica. Že lani se je pokazalo, da je 

prvinsko igranje hokeja na naravnem ledu nekaj drugega kot spopadi na lično 

spoliranih dvoranskih ploskvah in da v 

takih pogojih amaterji redno prema-

gujejo profesionalce. Letos je največ 

simpatij požela ekipa Ščuke Cerknica 

(Blaž Opeka, Rok Pakiž, Nejc Klančar), 

ki je v izločilnih bojih premagala števil-

ne bivše hokejiste z dolgoletnimi izku-

šnjami; v finalu je sicer izgubila 4 : 0,  

a se je trojka borila proti petim Železar-

jem, njihovi glasni podporniki pa so jim 

prinesli nagrado za naj navijače.

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica je prejemnica 
Priznanja ACS (Andragoškega 
centra Slovenije) za leto 2018.
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Koledniki na obisku
 Jože Lekšan  Jože Žnidaršič

Med	božičem	in	praznikom	svetih	treh	kraljev	so	večino	hiš	
v cerkniški	fari	obiskali	koledniki.	Prvi	obisk	so	na štefanovo	
začeli	v centru	starejših,	v naslednjih	dneh	pa	so	tri	skupine	
odraslih	kolednikov	obiskale	vasi	okrog	Cerknice	razen	Do-
lenje	vasi.	Dolenjo	vas	 in	večino	Cerknice	 je	na drugi	dan	
novega	leta	obiskalo	osem	skupin	mlajših.	Obisk	kolednikov	
je	 tradicija,	ki	smo	 jo	začeli	spet	obujati	v	zadnjih	 letih.	Na	
podboj	vrat	so	koledniki	s	kredo	napisali	20+G+M+B+19	ali	
nalepili	nalepke.	To	naj	bi	ohranjalo	blagoslov	hiše	čez	celo	
leto.	Letos	so	bili	zbrani	prispevki	namenjeni	revnim	v	Afriki.	
Zelo	lepo	nam	je,	ker	občanom	lahko	voščimo	srečo,	pred-
vsem	pa,	ker	jim	naš	obisk	nekaj	pomeni.	Nam	je	pa	žal,	da	
vseh	hiš	letos	nismo	uspeli	obiskati.	

Smoothie dan
 Anja Purkart  Katja Opeka

V	DEOS,	Centru	starejših	Cerknica	smo	najčarobnejši	mesec	
december	preživeli	ob	številnih	zabavah	 in	dobri	hrani	med	
dobrimi	ljudmi.	Prazniki	so	sedaj	že	za	nami,	kot	spomin	nanje	
pa	še	vedno	ostaja	kakšen	kilogram	več,	ki	se	je	nabral	zaradi	
vseh	dobrot,	zaužitih	v	decembru.	V	centru	starejših	smo	se	
zato	odločili,	da	v	mesecu	 januarju	stanovalcem	pripravimo	
hranljive	sadno-zelenjavne	napitke,	ki	so	polni	vitaminov,	mi-
neralov,	antioksidantov,	naravnih	sladkorjev,	beljakovin	in	dru-
gih	hranil.	Za	pokušino	smo	pripravili	različne	okuse:	nutella,	
štrudelj	in	zeleni	smoothie.	Vsak	izmed	njih	je	po	svoje	edin-
stven,	stanovalci	pa	so	se	podučili	tudi	o	tem,	zakaj	je	dobro	
uživati	take	napitke	in	kako	pripomorejo	k	boljšemu	počutju.	

Prednovoletno druženje
 Joško Cerkvenik  Ljubo Vukelič

Turistično	 društvo	 Cerkniško	 jezero	 je	 v	 času	 od  26.	
do 30. decembra	pripravilo	že	peto prednovoletno	druže-
nje	pred kulturnim	domom	v Cerknici.	Ob večerih	so	se	tako	
ob toplem	ognju	in	pijači	zbirali	in	družili	številni	Cerkničani,	
pa	tudi	obiskovalcev	od drugod	ni	manjkalo.
Na	praznični	 večer,	 26.  decembra,	 je	 večer	 je	 s  pesmijo	

popestril	Mladinski	pevski	zbor	Župnije	Cerknica,	pridružila	sta	
se	tudi	župana	občin	Cerknica	in	Loška	dolina,	Marko Rupar 
in Janez Komidar.	Pevski	zbor	je	skupaj	s	skavti,	ki	so	poskr-
beli	za	animacijo	otrok,	zapel	božične	pesmi	še	dva	večera.	
Z	nami	so	bile	 tudi	članice	Društva	kmečkih	žena	 in	deklet	
Klasje,	ki	so	pekle	miške.	Večeri	so	tako	minevali	v	prijetnem	
druženju,	ob	pogovoru	in	srečanjih	znancev	in	prijateljev.	

Žegnanje konj Menišija
  Drago Bečaj

V	Begunjah	pri	Cerknici	so	se	 rejci	konj	na dan	sv. Štefana	
zbrali	pred	cerkvijo	sv. Jerneja,	da	bi	opravili	tradicionalni	bla-
goslov	konj	in	drugih	domačih	živali.	Udeležilo	se	ga	je	pet-
najst	konj	in	veliko	lastnikov	psov	s	svojimi	štirinožnimi	prija-
telji.	Župnik	Maks Ipavec	je	po	krajšem	nagovoru	blagoslovil	
živali,	kruh	in	sol	pa	so	konji	veselo	pohrustali.	Žene	in	dekle-
ta	so	za	udeležence	in	obiskovalce	pripravila	veliko	domačih	
dobrot,	kot	so	ocvirkovka,	potica,	čaj	in	kuhano	vino.	Rejci	so	
v spomin	na ta	dogodek	prejeli	lepe	koledarje	z motivi	konj	
in	rozete,	s katerimi	so	konje	okrasili.	Po končani	prireditvi	je	
Janez Petrovčič	iz Cerknice	s svojo	družino	v Podšteberku	
za	vse	udeležence	poskrbel	za odlično	kosilo.	
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Koledovanje  Sandi Osojnik  Marko Klančar

V	času	med	sv. Štefanom	in	Gospodovim	razglašenjem	smo	
v naši	župniji	tudi	koledovali	in	po domovih	skupaj	z vonjem	
kadila	prinašali	božji	blagoslov.	Koledniške	akcije	se	je	udele-
žilo	kar	45 različnih	otrok,	ki	so	bili	razdeljeni	v petnajst sku-
pin.	Nekateri	so	šli	koledovat	celo	dvakrat	ali	tri	krat.	Po Gra-
hovem	je	šlo	šest	skupin,	po	Žerovnici	pa	tri.	Vse	osta	le	vasi	
so	 imele	po	eno	skupino.	Poleg	Lipsenja,	Bločic	 in	Goričic	
smo	 obiskali	 tudi	 sodelavce	 v  Martinjaku,	 na  Bloški	 Poli-
ci	 in	Gorenjem	Jezeru.	 Zbrali	 smo	 več	 kot	 2.000 evrov,	 ki	
smo	jih	delno	namenili	misijonom,	delno	cerkvi	sv.	Štefana	 
v	Podštebrku	in	delno	zaključnemu	druženju	ob picah.	Pico	
nam	je	spekla	tudi	katehistinja	Polona,	zadnji	dan	koledova-
nja	pa	smo	jo	okusili	 tudi	pri	naših	župnijskih	sodelavcih	 in	
pevcih	Katarini in Marku.	O	tem	priča	tudi	fotografija.	Zahva-
la	gre	vsem	otrokom	pa	tudi	njihovim	staršem	za	zaupanje.	
Tudi	zaradi	kolednikov	so	bili	božično-novoletni	prazniki	za	vso	župnijo	še	bolj	doživeti.	Naj	nas	božji	blagoslov	in	priprošnja	
treh	kraljev	spremljata	skozi	vse	leto.	Z njihovimi	imeni	smo	namreč	zaznamovali	vrata	naših	domov.	

Na pragu novega leta   Tjaša Dernikovič

Da	 bi	 lažje	 pričakali	 silvestrski	 večer,	 smo	 že	 28.  decem-
bra	pripravili	otroško	silvestrovanje,	ki	se	ga	je	udeležilo	kar	
42 otrok.	Obiskal	nas	je	Božiček,	ki	je	imel	za otroke	priprav-
ljena	darila,	Božičkovi	pomočniki	pa	smo	otrokom	prek	raz-
ličnih	delavnic	prikazali,	kaj	vse	počnemo	v Božičkovi	deželi.	
Otroci	so	tako	pekli	piškote,	izdelovali	zapestnice	in	snežake	
iz vate,	barvali	pobarvanke	ter	se	veliko	igrali;	imeli	smo	čisto	
pravi	hokejski	turnir,	štafetne	igre	in	skakali	z žogami	velikan-
kami.	Sledila	je	silvestrska	večerja,	njej	pa	ogled	risanke.	Med	
risanko	nas	je	presenetil	posnetek,	kako	so	čarovnice	ukrad-
le	Božička	in	z	njim	tudi	vsa	naša	darila.	Pogumni	otroci	so	
se	hitro	odpravili	na	 lov	za	darili	 in	Božičkom;	uspešno	so	
rešili	vse	naloge,	odklenili	vklenjenega	Božička	in	našli	darila.	Kot	se	za	vsako	silvestrovanje	spodobi,	nas	je	na	koncu	čakal	
ognjemet,	nazdravili	smo	s šampanjcem	in	se	ob zvokih	božičnih	pesmi	ter	z novoletnimi	kresničkami	v rokah	skupaj	pove-
selili.	Ob 22.00	nam	je	Božiček	razdelil	darila,	voščili	smo	si	vse	dobro	v novem	letu	in	se	polni	navdušenja	odpravili	domov.	
Kljub	temu	da	se	je	novo	leto	šele	dobro	začelo,	vsi	že	z nestrpnostjo	pričakujemo	naslednje	silvestrovanje.	

Blagoslov nove strehe v Podslivnici   Anita Leskovec  Jože Žnidaršič

Cerkniška	župnija	z	župnikom	Jožefom Krncem	skrbno	na-
črtuje	 in	 izvaja	obnove	vseh	njenih	svetišč	 in	 tudi	cerkvica	
sv.	 Frančiška	Ksaverija	 v	Podslivnici	 je	dočakala	mojstre,	 ki	
so	novembra	začeli	z	obnovitvenimi	deli	na	strehi.	Četrtino	
potrebnih	sredstev	je	prispevala	Nadškofija	Ljubljana,	četrti-
no	Občina	Cerknica,	polovico	skupne	vrednosti	pa	župni-
ja.	 In	če,	 kljub	obilici	dela,	dolgo	pot	 iz Beograda	 in	nazaj	
zmore	 beograjski	 nadškof	 in	 metropolit,	 msgr.   Stanislav 
 Hočevar,	 ki	 je	 novo	 streho	 blagoslovil	 na	 tretjo	 adven-
tno	 nedeljo,	 16.  decembra,	 se	 tudi	 hvaležni	 župljani	 sku-
paj	 z majhno	 skupnostjo	 vaščanov	Podslivnice,	Mahnetov	
in	Otonice	po najboljših	močeh	zavzeto	trudijo	pokriti	»vse	
strešnike«.	Nadškof	je	dejal,	da	se	je	zelo	rad	odzval	povabilu	majhne,	v lepi	naravi	odmaknjene	podružnice,	kar	so	lahko	
začutili	vsi	navzoči	–	tako	v	homiliji,	kjer	je	spregovoril	o zavetniku	cerkve	in	simboliki	duhovne	strehe	nad glavo,	kot	tudi	
po	maši,	ko	je	sneg	pod	nogami	mrazil,	sijoče	sonce,	praznično	pecivo,	topel	čaj	in	nasmejani	obrazi	pa	greli	srce	in	dušo.	
Kdove,	morda	bodo	pevci	mešanega	zbora,	ki	so	s	petjem	obogatili	bogoslužje,	sklenili,	da	se	odzovejo	tudi	njegovemu	
povabilu	in	se	odpravili	na	pot	proti	njegovim	krajem	službovanja,	v Srbijo.	
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Dogaja se

Ples za družine in pare 
 Simona Lekšan  Blaž Žnidaršič

Na	prelep	božično	obarvan	praznik	sv. Štefana	smo	v Salezi-
janskem	mladinskem	centru	Cerknica	(SMC)	pripravili	že	tra-
dicionalen	božično-novoletni	ples.	Po celodnevnih	pripra-
vah	se	je	ples	ob 19.00	uradno	začel	z blagoslovom	kaplana	
Janeza,	nadaljeval	pa	se	je	z veselim	druženjem,	klepetom,	
karaokami	 in	 seveda	 plesom.	 Najprej	 so	 nam	 večer	 po-
lepšali	Narodnjaki,	nato	pa	vokalna	skupina	mladih	pevcev	
pod  vodstvom	 Irene Cundrič Iskra.	 Ples	 se	 je	 nadaljeval	
ob spremljavi	Bločanov	in	Nahtigal	benda.	Ob 22.00	sta	sle-
dila	ognjemet	in	blagoslov,	nato	pa	smo	rajali	do zgodnjih	
jutranjih	ur.	Vtisi	odmevajo	še	dolgo	po	plesu,	in	če	bomo	
drugo	leto	pripravili	vsaj	približek	letošnjega,	mislim,	da	nam
bo	uspelo	privabiti	še	več	družin,	da	se	poveselijo	z	nami!	

Žive jaslice pri otroški polnočnici
 Tina Opeka  Blaž Žnidaršič

Ponovno	smo	se	združili	bivši	in	sedanji	cerkniški	skavti.	V	času	
otroške	polnočnice	smo	pripravili	čudovite	kulise	za	cerkve-
nim	obzidjem.	Imeli	smo	žive	jaslice,	katerih	liki	so	aktivno	so-
delovali	že	med	samo	sveto	mašo.	Že	takoj	na začetku	maše	
so	lahko	obiskovalci	prisluhnili	Angelovemu	oznanjenju	Mariji,	
na koncu	pa	smo	uprizorili	prizor	Slavljenje	pastirjev.	Po	maši	
je	prisotne	zunaj	pričakala	sveta	družina.	Ob	hlevčku	so	bili	an-
gelčki	in	pastirji,	v	ozadju	je	igrala	mirna	glasba.	Novorojenemu	
so	se	na konjih	prišli	priklonit	tudi	sveti	trije	kralji.	Med občin-
stvom	je	bilo	slišati	navdušene	vzklike	otrok.	Starši	pa	so	go-
vorili,	da	je	to	lepa	popestritev	otroške	polnočnice.	Skavti	smo	
obiskovalce	postregli	še	s čajem	in	kuhanim	vinom.	Za organi-
zacijo	sva	poskrbeli	Tina Opeka in Janja Mihelčič.	

Izlet DU Rakek v Sutrio
 Boža Vesel  Tomaž Čuček

V	začetku	januarja	smo	se	člani	Društva	upokojencev	(DU)	
Rakek	odpravili	v Italijo.	Naš	prvi	postanek	je	bil	v Trbižu.	Ne-
kateri	so	se	odpravili	na potep	po	mestu,	spet	drugi	so	na-
kupovali	na tržnici	s tekstilnimi	in	usnjenimi	izdelki.	Pot	smo	
nadaljevali	po Kanalski	dolini	do kraja	Sutrio,	ki	je	obkrožen	
s Karnijskimi	Alpami.	Je	idilična	vasica	s tradicionalnimi	ka-
mnitimi	hiškami	in	tlakovanimi	potkami,	ki	vse	leto	živi	za bo-
žični	čas	in	privablja	številne	obiskovalce.	Sprehodili	smo	se	
po vasici,	kjer	domačini	postavijo	jaslice	v vsak	kotiček	–	na	
dvorišča,	 vhode	 v	hiše	 in	 po ulicah.	 Jaslice	 so	 iz  različnih	
materialov,	z motivi	iz	celega	sveta,	med njimi	so	tudi	jaslice	
z Brezij.	Vodička	Alenka Veber Rihtarjeva	nam	je	povedala	
veliko	zanimivosti	o	krajih,	skozi	katere	smo	se	peljali.	
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Ko	so	furali	s	konji,	z	voli,	je	bilo	pri	ko-
ritu	sredi	vasi	zadnje	napajanje	vprežne	
živine,	preden	so	šli	v	hribe:	k	Svetemu	
Vidu	in	naprej	v Osredek.	Pravijo,	da	če	
si	prišel	čez	Belico,	čez	hrib	nad	vasjo,	
si	bil	lahko	srečen,	da	nisi	bil	tepen	in	si	
šel	lahko	naprej.	Kdor	je	imel	neporav-
nane	račune,	ni	ušel.

V	 urbarju	 nadliškega	 gospostva	 za	
leto	1509	je	omenjen	kmet	Primož	Be-
čaj	 (Wutschey).	 Enega	 izmed	historič-
nih	 zapisov	 imena	 vasi	 Bečaje	 lahko	
razberemo	iz	turjaških	tabel	med leto-
ma	1749	 in	1753,	kjer	 je	 ime	zapisano	
kot	Bei	Wetschei	(Pri	Bečaju).	Navedeni	
so	štirje	kmetje:	Jakob	Hiti	z	1/4	kmetijo	
ter	Štefan	Rot,	Marko	Bečaj	in	Jurij	Hiti,	
ki	so	imeli	vsak	po	1/12	kmetijo;	skupaj	
so	imeli	Turjaški	eno	polovično	kmeti-
jo.	V	Franciscejskem	katastru	za Kranj-
sko	iz	19.	stoletja	so	zapisani:	na	številki	
1	Anton	Hiti	 (Suhadolnik),	potem	je	bil	
na	tej	številki	Štrukelj	(Antonšči	so	prišli	
s	Kranjčega),	zdaj	Lah,	na	številki	2	Pri-
mož	Bečaj	 (Majer),	zdaj	Pirman,	3	An-
ton	Pikovnik	(Rusec),	Otoničar,	4	Valent	
Bečaj	 (Zgončovi),	hiše	ni	 več,	5	Matija	
Mramor	(Ta	Skrajni),	zdaj	Perušek.	Leta	
1869	 je	bilo	v	vasi	 19 prebivalcev,	 leta	

1931	 pa	 že	 39,	 med	 drugo	 svetovno	
vojno	in	po	njej	je	bilo	deset	žrtev,	le-
ta	1981	 je	v	vasi	živelo	19 Bečajevcev.	
Danes	je	devet	hišnih	številk	in	sedem	
naseljenih	hiš,	v	katerih	živi	32 prebival-
cev,	od	 tega	so	 trije	osnovnošolci,	en	
dijak	 in	 dva	 študenta.	Anton Lah	 ima	
najštevilnejšo	družino	 v	 vasi,	 saj	 jih	 je,	

skupaj	 z	 otroki	 v	 rejništvu,	 kar	 devet.	
Andreja Lah,	 ki	 se	 z	 rejništvom	ukva-
rja	že	od	leta	2003,	je	leta	2012	dobi-
la	priznanje	za	dolgoletno	 in	uspešno	
izvajanje	rejniške	dejavnosti.	Številna	je	
tudi	 družina	 Pirman,	 njeni	 člani	 živijo	
na dveh	domačijah.	Za	mlado	družino	
gradijo	novo	hišo.

Življenje ženske, ki od rojstva živi v vasi
Frančiška Perušek,	 rojena	 leta	 1931	
na	 Majerjevi	 kmetiji	 (Pirman),	 je	 tako-
le	strnila	svoje	življenje:	»Bile	so	velike	
družine,	pri	nas	je	bilo	devet	otrok,	bra-
tec	je	umrl,	povozil	ga	je	furman	s	ko-
njem.	Bil	 je	star	štiri	 leta.	Vse,	kar	smo	
potrebovali,	 smo	 naredili	 doma:	 vo-
zove,	 tudi	 truge	 za	mrliče.	 V	Cajnarje	
v	 Betačevo	 hišo	 smo	 hodili	 pa	 v	 šo-
lo.	Učitelja	sta	bila	Alenka	Kačič	 in	Al-
fred	 Grobler	 iz	 Ljubljane.	 Ko	 so	 prišli	

Italijani,	 smo	morali	 hoditi	 k	 Svetemu	
Vidu.	Zrihtali	so	kuhinjo	in	morali	smo	
moliti	za	duceja.	Moja	mama	je	bila	od	
Hruškarjev	doma,	umrla	je	leta	1941.	Pri	
nas	 doma	 je	 bilo	 treba	delati.	Oče	 se	
je	postaral,	 fantov	 iz	 vojne	ni	bilo	na-
zaj,	vse	je	bilo	raztepeno.	12.	julija	1949,	
ravno	sem	tlačila	seno	na	kozolcu,	ko	
so	prišli	in	rekli,	da	moram	iti	na	zago-
vor.	Oče	 je	rekel,	da	ne	bom	nikamor	
hodila.	Spraševal	je:	›Kdo	bo	pa	pri	nas	
delal?‹	 Vedno	 sem	 pridno	 delala,	 za	
drugo	 se	 nisem	 brigala.	 Šivat	 sem	 se	
hodila	 učit.	 Pa	 so	 rekli,	 da	 bom	 takoj	
prišla	 nazaj.	 Postala	 sem	 taboriščnica	
v	 ženskem	 delovnem	 taborišču	 v	 za-
puščeni	 kočevarski	 vasi	 Ferdreng,	 sta-
ra	 sem	bila	osemnajst	 let.	Delala	 sem	
v prvi	 brigadi.	 Potem	so	nas	prepelja-
li	 na	 škofjeloški	 grad	 in	 me	 28.  mar-
ca 1950	 izpustili.	V službo	sem	šla	 le-
ta	1958	na	Brest	v	Cerknico	in	bila	tam	
28 let	in	pol.	Nekaj	časa	sem	stanovala	
v	Dolenji	vasi	pri	Rezki,	ker	ni	bilo	pro-
metnih	povezav.	Domov	sem	se	vozila	
s kolesom.	S	sebe	sem	vrgla	obleko	pa	
drugo	vzela,	hitro	pojedla	 in	prijela	za	
delo.	Poročila	sem	se	leta	1960.	Pri	tej	
hiši	so	bili	pred	drugo	svetovno	vojno	
zelo	 zadolženi,	 prodali	 so	 zemljo,	 se-
nožeti	pri	Hruškarjah,	gozd.	Mož	mi	je	
umrl	čez	šest	let.	Hčerka	je	bila	stara	tri	
leta.	Potem	sem	se	drugič	poročila.«	

Živahno trgovanje
Med	 obema	 vojnama	 sta	 bili	 v	 va-
si	 pri	 Štrukljevih	 trgovina	 in	 gostilna.	
Posel	 je	 cvetel	 predvsem	 v  tridese-
tih	 letih	 prejšnjega	 stoletja,	 ko	 so	 de-
lali	cesto	od Cajnarjev	do Svetega	Vi-
da.	 Zelo	podjeten	 trgovec	 je	bil	 Zalar,	
doma	 od  Hribljanov;	 imel	 je	 več	 hiš.	
Bil	 je	v Ameriki	 in	 je	obogatel	 s karta-
njem.	V	Cajnarjah	je	imel	žago	na	mes-
tu,	kjer	je	zdaj	gasilni	dom.	Od kmetov	
je	 odkupoval	 pridelke.	 Frančiška	 Pe-
rušek	 se	 spominja:	 »Vsak	dan	 je	 s	 ko-
nji	 peljal	 žito	 v	mlin	 in	 pripeljal	moko	

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Avtorica: Marija Hribar Fotograf: Ljubo Vukelič

Bečaje
Predniki so se naseljevali ob izvirih, ob vodah. To velja tudi za Bečaje, ki imajo v korenu besede  
beč, kar lahko pomeni izvir, vodnjak; možna izpeljava imena je tudi iz glagola bečati (oglašanje 
jelena, srnjaka, ovce). 

Gručasto naselje v južnem delu Vidovske planote
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Ker	se	je	vas	začela	širiti,	smo	leta	1994	
naredili	še	en	rezervoar	in	položili	do-
datne	 cevi.	 Prej	 smo	 imeli	 težave,	 ker	
je	 vode	 zmanjkovalo.«	 Javni	 vodovod	
iz Cajnarjev	je	bil	zgrajen	leta	2010.	

Podjetni in zadovoljni 
Jože Perušek	 je	 leta	 1998	 ustanovil	
podjetje	Komont,	ki	se	ukvarja	s	stroje-
gradnjo	in	montažo	strojnih	naprav;	za-
posleni	so	štirje	ljudje.	Jože	Perušek	po-
jasni:	 »Večinoma	 delamo	 za	 tujino,	 za	
Evropo.«	Drago	Pirman	je	imel	do lan-
skega	leta	podjetje	Krovstvo	Majer,	ki	se	
je	 ukvarjalo	 s	 tesarstvom	 in	 postavlja-
njem	ostrešij.	Barbara Lah	 ima	registri-
rano	dejavnost	turističnega	vodenja.
Bečajevci	 so	 zadovoljni,	 da	 ima-

jo	 urejene	 osnovne	 reči:	
dostop,	 vodo,	 širokopa-
sovni	internet,	potujočo	tr-
govino,	ki	jih	obišče	dva	krat	
tedensko.	 Pozimi	 imajo	
splužene	 in	 posute	 ceste.	
Anton	 Lah	 doda:	 »Mladi-
no	imamo,	nekaj	zazidljivih	
parcel	tudi.	Do	Ljubljane	ni	
daleč.	Gremo	na	Sveti	Vid	–	 
Župeno	 in	 naprej	 do	 Lju-
bljane,	40	minut	 in	si	 tam.	
To	je	zmaga.«	
Mladi,	 ki	 si	 želijo	 osta-

ti	 v	 vasi,	 zaključujejo:	 »No,	
še	 kanalizacijo	 in	 javno	
razsvetljavo	 bi	 potrebovali,	
pa	en	prostor	za	druženje.«

ljudem.	Po vojni	so	ga	razlastili	in	zaprli.	
V	Cerknici	je	Bavdek	odkupoval	živino,	
imel	je	klavnico,	led,	meso	je	bilo	v	le-
du.	Rad	je	odkupil	živino	s	hribov,	ker	je	
rekel,	da	 je	boljše	meso.	Za	vole	smo	
sejali	 deteljo,	 ker	 so	 furali.	 Ob	 dveh	
zjutraj	so	šli	v	Lož	in	so	vozili	na	Rakek.	
Moj	oče	in	moji	bratje	so	furali	z	voli,	so	
jih	kovali,	bili	so	močni	voli.	Imeli	smo	
enega	 vola,	 vse	 smo	 delali	 z	 njim,	 še	
po	vojski.	Potem	smo	opazili,	da	je	ra-
tal	neroden,	smo	živinozdravnika	pok-
licali,	 ki	 je	 rekel:	 ›Vol	 je	 čisto	 oslepel.‹	 
S	tistim	volom	smo	vsem	pomagali.«

Njive, iztrgane gozdu
O	tem,	kako	so	krčili	gozd,	je	pripove-
dovala	 Frančiška	 Perušek:	 »Oče	 je	 na	
vrhu	 vasi	 vse	 posekal,	 korenine	 pulil	
in	naredil	 tri	njive,	eno	 leto	smo	sadili	
krompir	 in	smo	ga	jeseni	skopali,	dru-
go	 leto	 so	 ga	 že	 Italijani.	 Ajda	 je	 zelo	
lepo	obrodila.	Imeli	smo	prašiče,	mla-
diče,	 jih	redili,	prodajali.	Mamin	brat	 in	
moj	oče	sta	naredila	mlin	in	so	mleli	do	
enotne	moke,	za	prav	fino	moko	smo	
žito	nesli	k	Erjavcu.	Dobili	smo	lepo	aj-
dovo	moko,	delal	je	tudi	kašo,	vse	smo	
lahko	prodali.	Od	 žita	 smo	 sejali	 pše-
nico,	 rž,	 ajdo,	 proso,	 trli	 smo	 lan.	 Vse	
njive	so	bile	obdelane.	Ta	dolina	je	zelo	
občutljiva	na	slano.«
Da	 je	na	parcelah	vedno	veliko	de-

la,	dobro	ve	tudi	Anton	Lah:	»Poleti	pa-
semo,	prej	 smo	 imeli	koze,	ki	 smo	 jih	
imeli	za	grvine	čistiti,	breg	se	je	že	pre-
cej	zaraščal.	Ko	so	koze	pojedle,	so	šli	
fantje	ostanke	porezat	z	motornimi	ža-
gami,	 tako	 da	 smo	 to	 počistili.	 	Sreča	
je,	 da	 smo	 se	 razumeli	 in	
smo	 vse	 sami	 skupaj	 de-
lali.«	 Na	 dveh	 kmetijah	
še	 redijo	 živino,	 ukvarja-
jo	se	 tudi	s poljedelstvom	
in	 z  gozdarstvom.	 Laho-
vi	imajo	v	hlevu	nekaj	go-
veje	živine,	ponije,	 kokoši.	
Ukvarjajo	 se	 tudi	 z	 zajče-
rejo;	imajo	osem	zajkelj	in	
zajca	ter,	ko	je	čas,	60	do	
70	 zajčkov.	 Govedorejec	
je tudi Jože Otoničar.	Ve-
liko	škode	dela	divjad.	Vse,	
kar	 sejejo,	 sadijo,	 morajo	
ograditi	 z	 električnim	 pa-
stirjem,	 ker	drugače	ne	bi	
ničesar	pridelali.	

Študent Gorazd Lah	 se	 je	pred	pe-
timi	leti	začel	ukvarjati	s	čebelarstvom,	
ima	22	panjev	 in	 tako	nadaljuje	hišno	
tradicijo.	 Tudi	 čebelnjak	mora	 biti	 za-
radi	 obiska	 sladkosnedega	 medveda	
	ograjen	z	električnim	pastirjem.

Voda – vir življenja
Na	sredini	vasi	stoji	vaško	korito	z  let-
nico	 1907.	 Vodo	 so	 vaščani	 pripelja-
li	 iz  izvira,	ki	 je	na vrhu	vasi,	z  rebri,	 in	
je	oddaljen	približno	150	metrov.	 Izvir	
ni	 nikoli	 presahnil,	 vedno	 je	 bilo	 pol-
no	korito.	Drago Pirman	razloži:	»Vaški	
vodovod	 so	 obnovili	 okrog	 leta	 1973.	
Lahov	oče	je	s traktorskim	plugom	zo-
ral	kanal,	da	so	lahko	dali	cevi,	saj	je	bila	
prej	voda	samo	do beča,	ne	pa	do	hiš.	

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Gostoljubni Bečajevci so najponosnejši na mladi rod.

Frančiška Perušek je najstarejša v vasi.
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Naša društva

Pomoč	sočloveku,	pogum,	prostovoljstvo,	so	le	nekatere	iz-
med	značilnosti,	ki	odlikujejo	gasilce	in	gasilce	prostovoljce.	
Ogenj	sicer	spremlja	človeka	že	tisočletja.	Lahko	predstavlja	
pozitivno	energijo,	ki	ga	je	obdržala	pri	življenju	in	mu	poma-
gala	pri	razvoju.	Uporabnost	ognja	se	je	širila,	a	žal	velikokrat	
presegla	tudi	meje	kontroliranega	in	se	sprevrgla	v	uničenje.	

Pot do lastnega društva
Strah	pred	požarom,	ki	je	vaščanom	s	slamo	krita	poslopja	
požiral	s	tako	hitrostjo,	da	so	v	trenutku	ostali	brez	imovine,	
je	bil	povod	za	organiziranje	požarne	varnosti	in	ustanavlja-
nje	gasilskih	društev.	Velik	požar,	ki	je	leta	1905	uničil	večino	
poslopij	v	Martinjaku,	 in	požar	Remžgarjevega	skednja	leta	
1907	sta	tedanji	vaški	odbor,	v	katerem	so	bili	Andrej	Hribar,	
Matija	Hrblan	in	Mihael	Rok,	prisilila,	da	je	začel	resno	raz-
mišljati	o	ustanovitvi	gasilskega	društva	 in	nabavi	primerne	
opreme	tudi	v	Žerovnici.	
Oprema	je	predstavljala	velik	finančni	zalogaj,	zato	so	se	

dogovorili	s	predstavniki	Grahovega	za	skupno	ustanovitev	
društva.	1907	je	bil	tako	ustanovljen	skupni	odbor	obeh	va-
si,	ki	zaradi	nesoglasij	med	člani	ni	dolgo	deloval.	Odborni-
ki	 iz	Žerovnice	so	se	odločili	za	ustanovitev	samostojnega	
gasilskega	društva.	Vsaka	hiša	v	vasi	je	morala	prispevati	od	
deset	do	trideset	kron.	Z	zbranim	denarjem	so	kupili	ročno	
brizgalko	znamke	Smekal,	dvokolnico	s	300	metri	cevi	in	še	
preostalo	najnujnejšo	opremo.	6.	junija	1909	je	bilo	društvo	
tudi	uradno	ustanovljeno.	Za	prvega	predsednika	je	bil	izvo-
ljen	Jakob	Marolt.	S	pomočjo	vodstva,	članov	in	vaščanov	je	
bil	leta	1920	zgrajen	tudi	gasilni	dom.	

Volja in veselje do dela
Društvo	 je	poleg	požarne	 varnosti	 ves	čas	 skrbelo	 tudi	 za	
družabne	 dogodke	 –	 organiziralo	 je	 vrtne	 veselice	 in	 pri-
rejalo	 igre.	Čeprav	 se	 je	 v	času	obeh	vojn	članstvo	precej	

Avtor: Boris Žnidaršič Fotografije: arhiv društva 

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Žerovnica
Če bi bili takšni, da bi živeli sami zase in ne bi nikomur pomagali, bi gasilci ne obstajali.  
Vemo, da bi človeštvo brez sodelovanja in pomoči že zdavnaj propadlo. Pa na srečo ni  
in zaslugo za to imamo tudi ljudje, ki se imenujemo gasilci.

zmanjšalo	in	je	Žerovnica	doživljala	številne	pretrese,	pa	se	
je	po	koncu	druge	svetovne	vojne	društvo	ponovno	orga-
niziralo	in	začelo	z	novimi	akcijami.	Posebno	aktivna	je	bi-
la	igralska	skupina,	ki	je	z	igrami	gostovala	v	bližnji	in	daljni	
okolici.	Zaslužek	od	vstopnin	je	bil	pomemben	vir	dohod-
ka	za	društvo,	s	katerim	so	poskrbeli	za	dopolnitev	opreme,	
modernejše	 gasilske	 pripomočke	 in	 dograditev	 gasilskega	
doma.	Še	danes	je	gasilni	dom	kraj	povezovanja	vaščanov	
Žerovnice.	 V	 njem	 sestankujejo	 člani	 Agrarne	 vaške	 skup-
nosti	Žerovnica,	potekajo	volitve,	prostori	pa	so	za	druženje	
in	zabavo	na	voljo	tudi	mladim.	
Vsaka	generacija	gasilcev	si	je	prizadevala	pridobiti	čim	

boljšo	opremo	in	svoje	člane	čim	bolje	usposobiti	za	gaše-
nje	požarov.	Tudi	danes	imamo	člani	društva	veliko	volje	in	
veselja	do	dela,	ki	ga	pa	nikoli	ne	zmanjka.	Ocenjujemo,	da	
je	bil	v	zadnjih	letih	narejen	velik	napredek	na	vseh	področ-
jih.	Ob	stoti	obletnici	društva	 leta	2009	je	bil	v	celoti	ob-
novljen	gasilni	dom.	Ob	pomoči	občine	in	vaščanov	smo	
gasilci	obnovili	garažo,	notranjost,	fasado	ter	uredili	 lesen	

Postroj na vasi ob 100. obletnici društva 

Gasilni dom je bil v zadnjih letih temeljito obnovljen.
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del,	v	katerem	je	razstavljena	ročna	brizgalna.	Zelo	veliko	
dela	 smo	 opravili	 sami.	 Številne	 prostovoljne	 ure	 zagna-
nih	 članov	 so	 se	 obrestovale,	 saj	 smo	 s	 strani	 Turistične	
zveze	Slovenije	prejeli	nagrado	za	enega	najlepših	gasilnih	
domov,	ki	so	bili	zgrajeni	pred	letom	1930.	Velik	napredek	
zaznavamo	 tudi	 na	 področju	 operative.	 Naša	 najnovejša	
pridobitev	 je	gasilsko	vozilo	GVV-1,	 ki	 z	dobro	opremlje-
nostjo	 zadostuje	potrebam	društva.	 Polovico	 sredstev	 za	
nakup	smo	zbrali	sami,	pri	zbiranju	pa	so	nam	veliko	po-
magali	krajani	Žerovnice,	Lipsenja,	Sv.	Štefana	in	Šteberka,	
ki	sodijo	pod	okrilje	Prostovoljnega	gasilskega	društva	Že-
rovnica.	Tudi	sicer	smo	v	društvu	poskrbeli	za	veliko	teh-
nične	in	varovalne	opreme,	ki	jo	potrebujemo	za	varno	in	
uspešno	delo.
Veliko	truda	smo	vložili	v	usposabljanje	in	izobraževanje,	

saj	se	zavedamo,	da	so	intervencije	vse	zahtevnejše	in	za-
htevajo	veliko	usposobljenosti,	znanja	in	pripravljenosti.	Do-
kaz	za	to	so	uspešne	intervencije	v	zadnjih	letih	pri	žledolo-
mu,	poplavah	in	vetrolomu.	V	povprečju	imamo	na	leto	od	
dve	do	tri	intervencije,	v	večini	primerov	pa	gre	za	dimniške	
požare.	Po	številu	intervencij	je	bilo	rekordno	leto	2017,	ko	
smo	v	novembru,	v	času	vetroloma,	na	terenu	posredovali	
kar	štirinajstkrat.	
Vsako	prvo	nedeljo	v	mesecu	organiziramo	vajo,	na	kateri	

ob	mentorstvu	Mitje Herblana	 poskušamo	pridobiti	 prak-
tično	 znanje.	Naše	desetine	 so	 se	 redno	udeleževale	ob-
činskih	in	regijskih	tekmovanj.	Zelo	dobro	sodelujemo	tudi	 
z	Gasilsko	zvezo	Cerknica.	Pod	okriljem	gasilske	zveze	 se	
poleg	tekmovanj	udeležujemo	različnih	prireditev	in	proslav.	
Ob	strani	nam	stoji	tudi	Občina	Cerknica,	ki	je	društvu	v	pre-
teklem	letu	poklonila	avtomatski	defibrator	(AED).	

110 let od ustanovitve 
Veliko	število	operativnih	gasilcev	je	ponos	društva	in	dober	
temelj	za	prihodnost.	Je	pa	treba	priznati,	da	se	tudi	v	na-
šem	društvu	soočamo	s	pomanjkanjem	števila	otrok.	Tako	
težko	sestavimo	ekipe	mladih,	ki	bi	sodelovale	na	tekmova-
njih.	»Gasilec	se	ne	naredi,	gasilec	se	rodi,«	pravimo	gasil-
ci,	bi	bili	pa	zelo	veseli,	če	bi	bilo	tudi	v	našem	delu	občine	
več	otrok,	da	bi	jim	lahko	predajali	svoje	znanje	in	veščine.	
Društvo	trenutno	šteje	102	člana.	Janko Lunka	je	pri	svojih	 
96	letih	najstarejši	član.	
V	 društvu	 pa	 smo	 posebej	 ponosni	 na	 svojega	 čla-

na	Izaka Hribarja Medena,	ki	je	v	popolni	gasilski	opremi	 
z	dihalnim	aparatom	v	 teku	na	najvišjo	zgradbo	v	Slove-
niji	 zasedel	 četrto	mesto.	 Samo	 nekaj	 dni	 za	 tem	 pa	 je	 
v	teku	na	najvišjo	stolpnico	v	Zagrebu	na	mednarodni	tek-
mi	zasedel	drugo	mesto	in	tako	častno	zastopal	Sloveni-
jo,	gasilsko	zvezo	in	domače	društvo.	V	čast	nam	je,	da	je	
bil	naš	član	danes	že	pokojni	Andrej Šilc,	ki	 je	bil	dolgo-
letni	predsednik	Gasilske	zveze	Cerknica.	Za	svoje	vestno	
in	predano	delo	je	prejel	najvišje	državno	priznanje	kipec	
Matevža	Haceta.	
Na	mestu	predsednika	PGD	Žerovnica	 sem	že	dvanajst	

let	 Boris Žnidaršič.	 Poveljnik	 je	 Mitja Herblan.	 Iz	 našega	
društva	je	tudi	sektorski	poveljnik	društev	iz	Grahovega,	Že-
rovnice,	Martinjaka	 in	 z	Gorenjega	 Jezera.	 To	 je	Stanislav 

Janko Lunka, najstarejši član, ob ročni brizgalki

Zgonec.	Pri	delovanju	društva	in	intervencijah	sta	sodelova-
nje	in	nesebična	pomoč	še	posebej	pomembna.	Prepričan	
sem,	da	bomo	le	s	složnim	delom	tudi	naprej	premagovali	
nesreče,	ki	 lahko	doletijo	vsakega	 izmed	nas.	Vendar	se	ni	
dovolj	na	gasilce	spomniti	samo	v	težkih	trenutkih,	ampak	
je	treba	njihovo	delo	podpirati	in	ceniti	tudi	sicer.	Našim	se-
danjim	in	preteklim	članom	se	bomo	poklonili	junija,	ko	bo	
v	Žerovnici	še	posebej	slovesno.	Ob	110.	obletnici	društva	
bomo	pripravili	slavnostno	sejo,	potem	pa	22.	junija	še	spre-
vod	po	vasi	in	gasilsko	veselico	z	Ansamblom	Franca	Mihe-
liča	in	srečelovom.	V	maju	pa	Prostovoljno	gasilsko	društvo	
Žerovnica	čaka	še	organizacija	gasilske	maše,	ki	se	je	bodo	
udeležili	gasilci	sektorja	Grahovo.	
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Koncerta in nova zgoščenka  Urša Mršnik  Ljubo Vukelič

Komorni	 zbor	 Fran	Gerbič	 se	 je	 od	 lanskega	 leta	 po-
slovil,	novega	pa	pozdravil	z glasbo	 in	novo	zgoščen-
ko.	Našega	velikega	skladatelja	Frana	Gerbiča	je,	kot	vsa-
ko	 leto,	počastil	 z	Gerbičevim	večerom,	že	petnajstim	
po	vrsti.	V	cerkniški	 farni	cerkvi	Marijinega	 rojstva,	 ki	 je	 
v	neposredni	bližini	njegove	rojstne	hiše,	so	se	1. decem-
bra	poslušalcem,	ki	so	napolnili	cerkev,	tokrat	predsta-
vili	kot	gostje	še	domačini,	Komorni	orkester	Cerknica	
pod	vodstvom	dirigenta	Miha Nahtigala.	Komorni	zbor	
Fran	 Gerbič	 je	 pod	 taktirko	 Jožeta Rajka	 večer	 pričel	 
s	sakralno	glasbo.	Zbor	je	nekaj	skladb	namenil	tudi	bo-
žiču.	 Koncert	 je	 v	 duhu	 tuje	 klasične	 glasbe	 nadalje-
val	 Komorni	orkester	Cerknica.	Vrhunec	 večera	 je	bila	
skup	na	točka	obeh	zborov,	kot	solistka	pa	se	je	izkaza-
la	 	Vilina Rajk.	Gerbičev	večer	 je	bil	 tako	za	poslušalce	
kot	vse	nastopajoče	prijeten	uvod	v	veseli	december.	Januar	in	z	njim	novo	leto	pa	je	zbor	pozdravil	s	koncertom	v	cerkvi	 
sv.	Magdalene	v	Sodražici	6.	januarja.	Zapeli	so	Vodopivčevo	mašo	v	čast	svete	Katarine,	praznik	svetih	treh	kraljev	pa	so	
obogatili	še	z	rezijansko	Ore	ti	trji	krajaue.	V	cerkvi	so	zazvenele	tudi	sakralne	skladbe,	ki	so	del	repertoarja	zbora,	in	–	v	bo-
žičnem	času	najlepša	–	Gruberjeva	Sveta	noč,	ki	so	jo	pevci	zapeli	skupaj	s	farani.	Komorni	zbor	Fran	Gerbič	je	v	zadnjih	
dneh	lanskega	leta	izdal	svojo	tretjo	zgoščenko.	Z	njo	je	zaokrožil	pomembno	obdobje,	25	let	svojega	delovanja,	hkrati	pa	
odprl	vrata	novim	pevskim	dogodivščinam.	

V	 četrtek,	 7.	 februarja,	 vas	 ob	
19.00	 vabimo	 na	 ogled	 prosla-
ve	ob	 kulturnem	prazniku,	 ki	 bo	
tokrat	 posvečena	 100.	 obletnici	
rojstva	Milka Matičetovega,	 slo-
venskega	 etnologa,	 po	 zaslu-
gi	 katerega	 imamo	 ohranjenega	
veliko	 ljudskega	 pripovedništva,	
zlasti	 pa	 se	 je	 posvečal	 izročilu	
Rezije.	 Umetniški	 program	 smo	
pripravili	 v	 sodelovanju	 z	 Anjo 
Štefan.	 Nastopili	 bodo	 rezijanski	
godci,	glasbenika	Vesna Zornik in 
Boštjan Narat	z	avtorskimi	prired-
bami	rezijanskih	skladb	ter	igralec	
Gregor Gruden	 z	 interpretacijo	
odlomkov,	ki	sem	jih	iz	pisem	ter	
zapisov	 Milka	 Matičetovega	 pri-
pravila	Anja Bajda Gorela.
Vse	zaljubljence,	pa	 tudi	dru-

žine,	 vabimo	 14.  februarja	 na	
prav	 poseben,	 Valentinov	 kon-
cert.	 Znana	pevka	Alya	 nam	bo	
s	svojo	sedemčlansko	glasbeno	

Avtorica: dr. Anja Bajda Gorela Fotograf: Ljubo Vukelič

V znamenju kulturnega praznika in zaljubljenih
V kulturnem domu se je tudi januarja odvil niz zanimivih prireditev pretežno zabavnega  
in filmskega značaja, februar pa bo v znamenju proslave ob kulturnem prazniku ter  
obeležitve dneva zaljubljenih. 

zasedbo	pričarala	edinstven	ve-
čer,	na	katerem	bo	izvajala	svo-
je	 uspešnice	 in	 avtorske	 sklad-
be	 v  preoblikovanih	 akustičnih	
aranžmajih.	Koncert	je	primeren	
za	vse	starostne	skupine.
V	 soboto,	 16.	 februarja,	 pa	

pripravljamo	 pravo	 poslastico	 za	
male	 in	 velike	 otroke:	 predstava	
 Severni sij	je	nekaj	posebnega,	saj	
v	njej	pripovedovalci	ob	spremlja-
vi	 glasbe	 in	 ob	 živem	 nastajanju	
peš	čenih	risb	oživljajo	pripovedi.	
V	torek,	19.	februarja,	abonen-

te	 gledališkega	 abonmaja	 in	
osta	le	 zainteresirane	 čaka	 ka-
baret	 za	pet	 igralcev,	 pijanca	 in	
občinstvo	Realisti	v	izvedbi	Slo-
venskega	 narodnega	 gledališča	
(SNG)	Nova	Gorica.	
Tokrat	bomo	zimo	preganja-

li	šele	v	izteku	meseca.	Vabljeni,	
da	se	nam	še	pred	tem	pridruži-
te	na	obisku	kulturnih	prireditev!	
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Program	v uvodu	vključuje	 tako	zahtevnejše	 skladbe,	 s	 ka-
terimi	so	uspešni	godbeniki	že	osvajali	prva	mesta,	kot	tudi	
skladbe,	s	katerimi	se	bodo	prav	gotovo	izvrstno	izkazali	tudi	
letos,	ko	jih	čaka	eno	izmed	pomembnejših	tekmovanj	zad-
njih	let.	In	prav	z	mislijo	na	eno	izmed	odigranih	skladb,	Dan-
zas	del	ballet	Estancia,	ki	jim	je	novembra	v Ormožu	prinesla	
naziv	absolutnega	zmagovalca	na tekmovanju	godb	Slove-
nije	v zabavnem	programu	za pokal	Vinka	Štrucla,	so	poime-
novali	44. božično-novoletni	koncert.	Božični	balet,	koncert	
godbenikov,	ki	je	hkrati	tudi	osrednja	občinska	prireditev	ob	
dnevu	samostojnosti	 in	enotnosti,	 je	z	nagovorom	in	praz-
ničnimi	 željami	 pospremil	 župan	 Marko Rupar.	 Skladbo	
	Bojana	Adamiča	Fanfare	za 850. letnico	Ljubljane,	ki	je	dol-
go	veljala	za izgubljeno,	je	uvodoma	odigral	Trobilni	ansam-
bel	Godbe	Cerknica,	v nadaljevanju	pa	je	kot	solist	nastopil	
mladi	trobentač	Luka Kraševec	s	Trumpeter's	Lullaby	Leroya	
Andersona.	Dirigent	Mitja Dragolič	je	z	orkestrom	nadaljeval	 
s	Četrto	simfonijo	Alfreda	Reeda.	Simfonija	ameriškega	skla-
datelja	je	obvezna	skladba	na	državnem	tekmovanju,	na	ka-
terem	bodo	Cerkničani	nastopili	na najzahtevnejši,	koncert-
ni	 težavnostni	 stopnji.	 Tekmovanje,	 ki	 ga	 organizira	 Zveza	
slovenskih	godb	 (ZSG),	bo	potekalo	konec	maja,	godbeni-
ki	pa	se	že	intenzivno	pripravljajo	v Štalci,	ki	postaja	pretes-
na	za vaje	 in	pokale,	ki	 jih	prinašajo	s tekmovanj.	Preden	 je	
orkester	odigral	 skladbo,	 ki	 jo	 je	prav	 za njih	napisal	 	Vinko 
Štrucl	 in	 seveda	 nosi	 naslov	 Štalca	 94,	 je	 željo	 in	 potrebo	
godbenikov	po primernejših,	večjih	prostorih	 izrazil	 tudi	di-
rigent.	Glasbeniki	upajo,	da	jim	bo	Občina	Cerknica,	ki	je	bila	

Avtorica: Vesna Telič Kovač Fotograf: Ljubo Vukelič

Godba Cerknica, primabalerina  
na božično-novoletnem koncertu
Že tradicionalno se ljubitelji glasbe na božični večer zberemo v cerkniški športni dvorani,  
kjer nas Godba Cerknica popelje v praznične dni s skrbno izbranim koncertnim programom. 

soorganizatorka	koncerta,	prisluhnila	 tudi	v nadaljevanju	že	
tako	uspešnega	sodelovanja.	Glasbeni	dogodek	v polni	dvo-
rani	so	godbeniki	nadaljevali	z	Navihanci,	ki	 jim	je	prisluhnil	
tudi	avtor	skladbe,	redni	gost	godbenih	dogodkov,	skladatelj	
Tomaž Habe.	Gostujoči	 grosupeljski	 zbor	ArtVoicess,	 ki	 ga	
vodi Irena Vidic,	nas	je	popeljal	na	božični	Broadway	in	skupaj	
z osrednjo	gostjo,	izvrstno	jazzovsko	vokalistko		Nino Strnad,	
iskal	odgovore	v Privškovi	Nad	mestom	se	dani.	Z Benčevo	
Ta	noč	 je	moja	 so	Nina	 Strnad	 in	ArtVoicess	 zaključili	 ura-
dni	del	večera,	na katerem	je	poleg	ostalih	nagrajencev	ve-
lik	 in	zaslužen	aplavz	prejel	Andrej Hribar,	 ki	 se	že	več	kot	 
35	let	udejstvuje	v godbi.	Tone Urbas	mu	je	slavnostno		predal	
	medaljo	za 	zasluge	CISM,	ki	jo	podeljuje	ZSG.	

Plesonoga pleše z boginjami in pod snežno odejo  Samo Oleami  Brane Gosarič

Kulturno-izobraževalno	društvo	(KID)	Plesonoga	je	v decem-
bru	uprizorilo	dve	predstavi	v galerijskem	prostoru	v dvorani	
gasilnega	doma	v Begunjah	pri	Cerknici.	10.	decembra	smo	
se	pod vodstvom	moderatorke	Gee Modic odpravili	razisko-
vat	mitologije	grških	 in	 keltskih	ženskih	božanstev	 v ambi-
entalni	plesni	predstavi	z	naslovom	Boginja	v meni.	Plesalke	
skupin	Plesolaske	 (na	 fotografiji)	 in	Plesoluna	 so	pod vod-
stvom	režiserke	in	koreografinje	Jelene  Oleami	ustvarile	in	
zaplesale	svoje	interpretacije	antičnih	božanstev,	ki	smo	jih	
povezali	z zgodbo	prečkanja	Sredozemlja.
20.	decembra	smo	se	pred polno	dvorano	predstavile	vse	

skupine	plesne	šole	KID	Plesonoga	s predstavo	Pod snežno	
odejo.	 Koreografinja	 in	mentorica	 Jelena	Oleami	 je	 okoli	
sto	gledalcev	vodila	skozi	prizore	plesnih	pokrajin,	ki	se	so	
skri	vale	pod snežno	odejo	in	v katerih	je	zaplesalo	petdeset	
plesalk	in	plesalcev.	
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Božidar Strman – Mišo	 je	 bil	 rojen	 leta	 1949	 v	 Ljubljani.	
Po	končani	Šoli	za	oblikovanje	 je	študij	nadaljeval	na	Aka-
demiji	za	likovno	umetnost,	kjer	je	leta	1973	diplomiral.	Živi	
in	ustvarja	na	Blokah,	a	je	s	Cerknico	povezan	že	dolga	le-
ta.	Spada	med	ustanovitelje	Društva	notranjskih	kulturnikov	
Krpan	 in	po	tridesetih	 letih	še	vedno	sodeluje	pri	ustvarja-
nju	programa	in	dejavnostih	društva	in	galerije.	Njegova	ne-
zgrešljivo	prepoznavna	risba	je	širši	javnosti	dobro	poznana	
tudi	iz	cerkniških	pustnih	zgodb.	Poleg	naslovnih	risb	posa-
meznih	karnevalov	in	druge	grafične	podobe	pustnega	te-
dna	se	Mišo	podpisuje	tudi	pod	likovno	zasnovo	skupinske	
maske	Jara	gospoda,	ki	vsako	leto	razveseljuje	obiskovalce	
cerkniškega	karnevala.
Prepričani	smo,	da	je	sodelovanje	med	društvi	poglavit-

nega	pomena	za	uspešno	delovanje.	Tokratno	razstavo	 in	
drugo	 dogajanje	 v	 Galeriji	 Krpan	 posvečamo	 preganjanju	
zime,	program	pa	oblikujemo	v	sodelovanju	s	Pustnim	druš-
tvom	Cerknica.	Na	debeli	 četrtek,	 28.	 februarja,	 bomo	ob	 
17.	uri	z	drugačno	kulturno	prireditvijo	odprli	razstavo	aka-
demskega	slikarja	Božidarja	Stmana	–	Miša.	Tekom	pustne-
ga	vikenda	bo	nov	odpiralni	čas	veljal	med	12.00	in	18.00.	Na	
karnevalsko	nedeljo	se	bomo	dogajanju	pridružili	na	svoj	–	
umetniški	način	in	obiskovalcem	karnevala	ponudili,	da	svo-
je	predvidoma	premražene	okončine	pogrejejo	z	udeležbo	
na	prav	posebnih	Krpanovih	pustnih	 igrah,	ki	 jih	pripravlja-
mo	pod	idejnim	vodstvom	Miša	Strmana	in	Mihe  Razdriha.	
Krpanove	pustne	igre	se	bodo	odvijale	pred	galerijo,	ogled	
razstave	 pa	 bomo	 obiskovalcem	 karnevalske	 nedelje	 

Avtorica: Liza Vipotnik

Galerija Krpan na pragu novega ustvarjalnega leta
Ustvarjalno leto v Društvu notranjskih kulturnikov Krpan začenjamo v četrtek, 28. februarja,  
z odprtjem likovne razstave, ki bo predstavila delo velikega Krpanovca ter dolgoletnega 
soustvarjalca cerkniškega pusta. 

v	Cerknici	omogočili	od	11.00	dalje.	Društvo	notranjskih	kul-
turnikov	združuje	številne	umetnike,	zato	bomo	nedeljskim	
obiskovalcem	na	stojnici	pred	galerijo	ponudili	nekoliko	dru-
gačno	coprnico	in	Krpana	ter	v	skladu	s	poslanstvom	v	do-
mači	galeriji	predstavljali	notranjske	umetnike,	ki	so	s	svojim	
delom	 in	prepoznavnostjo	že	zdavnaj	poleteli	na	coprniški	
metli	–	v	višave	svojih	področij	–	onkraj	meja	naše	občine.	
Razstava	akademskega	slikarja	Božidarja	Strmana	–	Miša	

bo	obiskovalcem	Galerije	Krpan	na	ogled	vse	do	17.	mar-
ca.	Po	novem	bo	galerija	odprta	od	četrtka	do	sobote	med	
12.00	in	18.00.	S	spremembo	urnika	želimo	obiskovalcem	
približati	dogajanje	v	Galeriji	Krpan.	V	letu	2019	pa	načrtu-
jemo	 številne	 razstave	 ter	 družabne	 dogodke,	 s	 katerimi	
	bomo	popestrili	cerkniški	vsakdanjik.

Pustarjem, njihovim 
sorodnikom in vsem, 
ki imajo radi pust

Pustno	 društvo	 Cerknica	 je	 pričelo	 z  aktivnostmi	 zbiranja	
dokumentov	tako	o delovanju	društva	kot	tudi	običajih	pustovanja	
na Notranjskem.	Zbiramo	vse,	kar	predstavlja	to	delovanje.	Vemo,	
da	 je	tudi	med	arhivi	občanov	in	občank	veliko	različnih	gradiv,	
dokumentov,	slik,	mask	in	oblek,	ki	bodo	zelo	dobrodošli	v	našem	
skupnem	arhivu.	Prosimo,	da	nam	pomagate	in	sodelujete.

Kontakt	in	dodatne	informacije:	tajnica	društva	Ksenija Preželj –  
051	267	501,	predsednik	društva	Matjaž Knap	–	matjaz.knap@
gmail.com	oziroma	aktivni	člani	društva,	ki	jih	poznate.

Zbrane	 dokumente	 bomo	 predali	 v	 hrambo	 in	 obdelavo	
Knjižnici	 Jožeta	 Udoviča	 Cerknica	 ter	 s	 tem	 vsem	 zagotovili	
vpogled	v	naše	skupno	delo	v	zadnjih	skoraj	petdesetih	letih.

Hvala	za	posluh	in	sodelovanje.

Matjaž	Knap,	predsednik	društva

Javno povabilo
Počasi	 se	bliža	čas,	 ko	nas	čaka	Pust;	 z	 veliko	začetnico,	 saj	 je	
za	 nas,	 Butalce,	 to	 najpomembnejši	 praznik	 v	 letu,	 za	 vas	 pa	
priložnost,	da	postanete	del	te	cerkniške	pravljice,	ki	jo	vsako	leto	
obišče	več	kot	25.000	ljudi.

Pridružite	 se	nam	kot	 sponzor,	 postanite	 del	 velike	 butalske	
družine,	Butalci	pa	bomo	vaše	ime	ponesli	v	svet,	kot	znamo	le	
mi.	Zavedamo	se	namreč,	da	bi	bil	brez	sponzorjev	pust	le	še	na	
koledarju,	pisal	pa	bi	se	z	malo	začetnico.	

Veseli	bomo	vsake	donacije	na	naš	transakcijski	račun	02029	
0254578930	 (NLB,	 d.	 d.);	 vlogo	 za	 sponzoriranje	 cerkniške	
pravljice	najdete	na	spletni	strani	pust.si/sponzorji/,	lahko	pa	nas	
tudi	kontaktirate	na	telefonsko	številko	041	702	078	(Tjaša Sterle).

Pustno	društvo	Cerknica

Božidar Strman – Mišo: Krpan
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Tonetu Urbasu srebrna plaketa JSKD  Maruša Mele Pavlin  Matej Maček

Javni	sklad	RS	za	kulturne	dejavnosti	(JSKD)	je	konec	januarja	
na	Ljubljanskem	gradu	podelil	priznanja	in	odličja	JSKD	2019.	
Med	dobitnike	najvišjih	priznanj	na področju	ljubiteljske	kulture	
se	je	vpisal	tudi	Tone Urbas.	Srebrno	plaketo	je	prejel	za pre-
danost	 in	strokovnost	pri organizacijskem	delu.	Svoj	pečat	 je	
med drugim	pustil	v Zvezi	slovenskih	godb,	Društvu	notranj-
skih	kulturnikov	Krpan,	Zvezi	kulturnih	društev	Slovenije	in	Zve-
zi	kulturnih	organizacij	Cerknica.	Njegova	največja	ljubezen	pa	
je	Godba	Cerknica.	Vanjo	se	je	vključil	kot	enajstletni	fantiček.	
Častni	občan	naše	občine	je	na	podelitvi	priznanj	povedal,	da	
mu	 igranje	 v	 godbi	 ne	 pomeni	 le	 kulturnega	 udejstvovanja:	
»V	 godbi	 sem	 spoznal	 vrednote,	 kot	 so	 tovarištvo,	 druženje,	
strpnost	in	sožitje.«	Skladovo	priznanje	se	je	tako	pridružilo	kri-
žu	za zasluge	mednarodne	glasbene	organizacije	CISM	za več	
kot	50-letno	igranje	v godbi	in	odličju	Bojana	Adamiča,	če	omenimo	še	dve	zveneči	priznanji.	Kot	je	na slovesnosti	dejal	
direktor	JSKD	Marko Repnik,	so	skladovi	nagrajenci	tisti,	ki	naš	svet	delajo	boljši,	znosnejši	in	predvsem	kulturnejši.	

Rojstvo novih domovin   Marija Hribar

V	Knjižnici	 Jožeta	Udoviča	Cerknica	 so	konec	 januarja	odpr-
li	razstavo	z naslovom	Rojstvo	novih	domovin:	Bogata	ustvar-
jalnost	slovenskih	beguncev	v Italiji	 in	Avstriji,	ki	so	jo	pripravili	
Helena Janežič,	vodja	zbirke	tiskov	Slovencev	zunaj	Republi-
ke	 Slovenije,	dr. Helena Jaklitsch,	 zgodovinarka,	 ki	 je	 zbrala	
osebne	zgodbe	beguncev,	in	Lenart Rihar,	direktor	Rafaelove	
družbe,	ki	je	prispevala	večino	fotografij.	Razstava	je	razdeljena	
na dva	dela;	v	prvem	delu	so	predstavljeni:	šolstvo,	kulturno	živ-
ljenje,	delavnice,	bogastvo	tiskov,	nastalih	v izjemnih	razmerah.	
Že	15.	maja	1945	so	na Vetrinjskem	polju	izdali	begunski	dnev-
nik	Domovina	v taborišču.	V	treh	letih	je	v	begunskih	taboriš-
čih	v Avstriji	izhajalo	49	naslovov	časopisov,	v	Italiji	pa	36,	izšlo	
pa	je	tudi	okoli	500 naslovov	slovenskih	taboriščnih	monogra-
fij.	V taboriščih	so	ustanovili	tudi	knjižnice;	slovenske	knjige	so	
bile	ves	čas	izposojene.	Na razstavi	 je	poleg	originalnih	tiskov	
na ogled	tudi	nekaj	predmetov.	Drugi	del	 razstave	predstavljajo	zgodbe	posameznikov,	med	njimi	 tudi	begunke	Alenke 
Jenko,	ki	se	v šoli	ni	hotela	učiti	španščine,	temveč	se	je	oklepala	slovenskih	knjig	in	s tem	slovenskega	jezika	in	domovine.	
Razstavo	je	predstavila	dr.	Helena	Jaklitsch,	večer	pa	je	s petjem	obogatila	Ljoba Jenče.	Razstava	je	odprta	do 23.	februarja.	

Tradicionalni koncert ljudskih pevk Jezerska tršca  Valerija Klemenc  Tine Šubic

V	podružnični	cerkvi	sv.	Petra	na Dolenjem	Jezeru	smo	v	ne-
deljo,	6.	januarja,	prisluhnili	drugemu	tradicionalnemu	koncer-
tu	 ljudskih	pevk	Jezerska	 tršca	z naslovom	Prišli	 so	sveti	 trije	
kralji.	Za	vezno	besedilo	je	poskrbela	Helena Frece,	ki	je	v	pri-
poved	vpletla	legendo	o	prihodu	treh	kraljev,	ki	so	sledili	zvezdi	
repatici	in	sporočilu	o rojstvu	Ljubezni.	Ljudske	pevke	so	zapele	
stare	božične	in	koledniške	pesmi,	ki	so	se	skozi	čas	ohranile	
v vasi	in	bližnji	okolici.	V letošnji	izbor	so	vpletle	tudi	dve	pesmi,	
ki	ohranjata	staro	stoletno	izročilo	in	se	pojeta	na	drugi	in	tretji	
sveti	večer	pri molitvah	v cerkvi	na Dolenjem	Jezeru.	Z venč-
kom	božičnih	pesmi	sta	koncert	dodatno	obogatili	glasbenica	
Neža Koščak	na violončelu	in	Mirjam Boštele	na	klavirski	har-
moniki.	Cerkev	je	bila	prijetno	toplo	ogreta,	za kar	je	poskrbel	
Tomaž Cvetko.	V lepo	okrašeni	cerkvi	ob	jaslicah,	ki	jih	vsako	leto	z veliko	ljubeznijo	postavi	Matej Mestek,	so	pevke	zaklju-
čile	koncert.	Praznično	druženje	smo	nadaljevali	v dvorani	gasilskega	doma	ob toplem	čaju,	kuhanem	vinu	in	drugih	času	
primernih	sladkostih	in	priboljških.	
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Avtor: Miha Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Aljaž Gornik
Aljaž Gornik iz Grahovega je trener pri ljubljanskem Nogometnem klubu (NK) Bravo.  
Z igralske na trenersko pot je prestopil že pri 22 letih, lahko pa se pohvali tudi z naslovom 
državnega prvaka, ki ga je osvojil kot pomočnik trenerja v kategoriji U15. Na Fakulteti za šport  
je diplomiral iz športnega treniranja, trenutno pa opravlja še magistrski študij kineziologije.

Prihajaš iz športne družine. Kakšno vlogo je imelo to 
pri tvoji šolski in poklicni poti?
Bi	rekel,	da	kar	odločilno.	Šport	je	v naši	družini	že	od	nek-
daj,	tako	mama	kot	oče	sta	se	oziroma	se	še	vedno	ukvarjata	 
s	športom,	tako	da	sta	tudi	mene	vzpodbujala	k temu.	Poleti	
smo	bili	z	vrstniki	ves	čas	na	igrišču,	še	pri stari	šoli,	od kon-
ca	junija	do začetka	septembra	so	bili	večeri	 in	popoldne-
vi	kar	rezervirani	za nas.	Pozimi	smo	imeli	Špičko,	kjer	smo	
smučali,	skakali,	na	jezero	smo	hodili	drsat,	okoliški	travniki	
pa	so	bili	poligon	učenja	teka	na smučeh.	To	so	bili	moji	prvi	
šport	ni	koraki,	poleg	tega	smo	hodili	tudi	na Slivnico,	Snež-
nik,	Nanos,	pri	dvanajstih	pa	sem	bil	prvič	na Triglavu.

Pa nogomet?
Nogomet	 sem	 začel	 aktivno	 trenirati	 s  približno	 desetimi	
leti.	Hodil	sem	na	treninge	z	očetom,	ki	 je	bil	 takrat	 trener	 
v	NK	Cerknica.	Po	osnovni	šoli	sem	se	vpisal	v	športni	(no-
gometni)	oddelek	Gimnazije	Šiška.	Zaradi	bivanja	v	dijaškem	
domu	 in	 želje	 po	 nogometnem	 napredku	 sem	 prestopil	 
v	 NK	 Slovan,	 kjer	 sem	 igral	 eno	 leto.	 Pozneje	 se	 je	moja	
igralska	pot	nadaljevala	pri	NK	Svoboda	na	Viču.	Oba	klu-
ba	sta	takrat	nastopala	v prvi	kadetski	oziroma	mladinski	ligi.	
Športni	oddelek	na	gimnaziji	je	bil	po	moji	meri,	imeli	smo	
šest	ur	športne	vzgoje	na teden.	Veliko	nogometnih	trenin-
gov,	poleg	tega	pa	tudi	drugih	športov	–	gimnastika,	atletika,	
kar	mi	je	zelo	pomagalo	tudi	pri	nogometni	igri	in	pri nadalj-
njem	izobraževanju	na	Fakulteti	za	šport.	

Kako to, da si razmeroma hitro prešel od igralca k trenerju? 
Prehod	iz mladinskih	v članske	kategorije	 je	pri nogometu,	
podobno	 kot	 v mnogih	 drugih	 športih,	 zelo	 zahteven.	 Ko	
sem	 končal	mladinski	 staž,	 sem	 se	 pridružil	NK	 Interblock	
in	igral	v	njihovi	drugi	ekipi.	Po enem	letu	so	to	ekipo	ukini-
li	in	z nekaterimi	soigralci	smo	prestopili	v	novoustanovljeni	

Nogometni	klub	Bravo,	pa	čeprav	je	nastopal	eno	ligo	niž-
je.	Z vidika	vrhunskega	nogometaša	je	to	sicer	korak	nazaj,	 
a	zame	je	bila	to	ena	najboljših	potez	v mojem	življenju.	Moj	
trener	je	bil	Marko Pocrnjič,	ki	je	bil	hkrati	tudi	moj	profesor.	 
V	tem	letu,	ko	me	je	spoznal	na	igrišču	in	na	fakulteti,	je	v me-
ni	videl	trenerski	potencial.	Ko	sem	zaključil	drugo	sezono	pri	
NK	Bravo,	je	trener	prišel	do	mene	in	rekel:	»Kmalu	začnemo	
novo	sezono.	Imaš	tri	dni	časa,	da	mi	poveš,	ali	boš	v	nasled-
nji	sezoni	z	nami	sodeloval	kot	trener	ali	ne.«	Po	premisleku	
sem	se	odločil	za	 izziv	 in	že	pri 22  letih	postal	 trener.	Leta	
2011	najprej	pri	članih,	pozneje	pri	mlajših	kategorijah.

Največji uspehi na tvoji športni poti? Na kaj si najponosnejši?
Ko	sem	bil	pomočnik	 trenerja	kategorije	U15,	 smo	osvojili	
naslov	državnega	prvaka.	V	finalu	smo	premagali	NK	Mari-
bor.	Pozneje	nam	je	uspelo	z	mladinsko	ekipo	priti	v	finale	
pokala,	kjer	smo	se	ponovno	pomerili	proti	Mariboru.	Tokrat	
smo	žal	po	izvajanju	enajstmetrovk	izgubili.	Ostal	je	grenak	
priokus,	saj	smo	bili	v	rednem	delu	tekme	bližje	zmagi.	Kljub	
vsemu	pa	smo	bili	 trenerji	ponosni	na opravljeno	delo,	saj	
so	fantje	na	 igrišču	pokazali	ogromno	nogometnega	zna-
nja.	Osebno	me	bolj	kot	naslov	državnega	prvaka	zadovo-
ljuje	dejstvo,	da	mi	kot	trenerju	uspeva	tako	nogometno	kot	
osebnostno	razvijati	 igralce.	To	pa	 je	 tudi	primarni	cilj	klu-
ba,	v	katerem	delujem.	Zato	sem	prej	omenil,	da	je	bil	pre-
stop	v	NK	Bravo	ena	izmed	mojih	najboljših	potez	v	življe-
nju.	Kot	človek	in	trener	sem	ponosen,	da	sem	lahko	dodal	
košček	v	mozaiku	osebnostnega	in	igralskega	razvoja	Mihe 
 Zajca,	Amirja Derviševiča,	Gregorja Bajdeta,	Blaža Vrhov-
ca,		Andraža Šporarja,	Nejca Skubica,	Jake Bijola …	Prav	ta-
ko	pa	sem	vesel,	da	me	v	lepem	spominu	ohranjajo	tudi	tisti,	
ki	jim	ni	uspelo	narediti	kariere	vrhunskega	športnika.	

Načrti za prihodnost? Razmišljaš tudi o trenerskem delu  
v domačem okolju?
V	bistvu	sem	tako	zaposlen,	da	nimam	časa	razmišljati	o	pri-
hodnosti	(smeh).	Trenutno	sem	še	za	leto	in	pol	pogodbeno	
vezan	na	NK	Bravo,	poleg	tega	je	moj	cilj,	da	zaključim	magi-
strski	študij	kineziologije.	Kako	se	bo	moja	trenerska	pot	od-
vijala	naprej,	pa	prepuščam	toku	življenja.	Vem,	da	domače	
okolje	potrebuje	kakovosten	kader,	tudi	sam	izhajam	od	tod,	
in	zdi	se	mi	prav,	da	domačemu	okolju	tudi	nekaj	vrnem.	Po-
sredno	mi	to	tudi	uspeva,	saj	sem	že	nekaj	let	v	vlogi	predse-
dnika	Telesno-kulturnega	društva	Sovica.	S	tukajšnjim	špor-
tnim	kadrom	sem	v	stiku,	izmenjamo	si	kakšno	izkušnjo,	rad	
pomagam,	o	čem	več	pa	 trenutno	zaradi	vseh	obveznosti	
ne	razmišljam.	Kaj	bo	prinesel	čas,	pa	nihče	ne	ve.
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ŠPORTNI SEMAFOR
KOŠARKA
KK Cerknica, 4. slovenska košarkarska liga zahod
12 tekem, 11 zmag, 1 poraz, 1. mesto

 5. 1. 2019 Cerknica	:	Gorenja	vas,	91 : 67 
 12. 1. 2019 Radovljica	:	Cerknica,	55 : 97 
 18. 1. 2019 Cerknica	:	Žiri,	97 : 63 
 26. 1. 2019 Ivančna	Gorica	:	Cerknica,	65 : 82

KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, članice, 1. A-liga
12 tekem, 8 zmag, 4 porazi, 3. mesto

12. 1. 2019 Litija	2001	:	Brest	I,	2 : 6 
19. 1. 2019 Brest	I	:	Ljubelj,	7 : 1 
26. 1. 2019 Triglav	(Kranj)	:	Brest	I,	6,5 : 1,5

KK Brest Cerknica, člani, 1.B-liga
12 tekem, 10 zmag, 2 poraza, 2. mesto

12. 1. 2019 Taborska	jama	(Grosuplje)	:	Brest,	1 : 7 
19. 1. 2019 Brest	:	Kočevje,	8 : 0 
26. 1. 2019 Radenska	:	Brest, 3 : 5

KK Brest Cerknica, članice, 2. liga zahod
6 tekem, 1 zmaga, 1 remi, 4 porazi, 6. mesto

18. 1. 2019 Taborska	jama	(Grosuplje)	:	Brest	II,	6 : 2

NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, člani, 2. liga
11 tekem, 4 zmage, 7 porazov, 7. mesto

19. 1. 2019 NTK	Muta	:	PPK	Rakek,	5 : 3 
19. 1. 2019 NTK	Inter	Diskont	II	:	PPK	Rakek,	5 : 0

NAVIJAJMO ZA NAŠE!
KOŠARKA
Športna dvorana Cerknica

9. februar, ob 19.00 KK	Cerknica	:	KK	Stražišče	Kranj

KEGLJANJE
Kegljišče v Cerknici

23. februar 
ob 14.00 Brest	Cerknica	I	(ž)	:	Celje	I 
ob 17.30 Brest	Cerknica	(m)	:	Hidro	(Medvode)

NAMIZNI TENIS
Športna dvorana Rakek

9. februar 
ob 10.00 PPK	Rakek	:	NTK	Vesna	(Ljubljana) 
ob 16.00 PPK	Rakek	:	NTK	Križe

Avtor: Peter Kovšca Fotograf: Ljubo Vukelič

PPK Rakek preizkusil novo dvorano
Ping pong klub (PPK) Rakek je v soboto, 5. januarja, priredil tretji odprti turnir Medregijske 
Namiznoteniške zveze Ljubljana (MRNTZ). Turnir je nastal kot naslednik tradicionalnih turnirjev  
za Notranjski pokal, ki smo ga osnovali namiznoteniški klubi iz Logatca, Preserja in z Rakeka. 
Pozneje se nam je pridružil še TVD Partizan z Vrhnike.

Turnirja	se	je	udeležilo	137 učencev	in	učenk	ter	dijakov	iz	
štirinajstih	 društev	 oziroma	 osnovnih	 šol.	 Z  Rakeka	 je	 bila	
udeležba	kar	številna,	saj	 je	nastopilo	skupaj	dvanajst	mla-
dih.	Med	njimi	so	bili	najboljši:	Eva Gantar	(1. razred	osnovne	
šole)	je	zasedla	1. mesto,	Luka Stražišar	je	bil	drugi	med di-
jaki,	Lina Kovšca	 je	zasedla	5. do 6. mesto	med	učenkami	
8. do	9. razreda,	Tine Krpan	se	je	uvrstil	od 7. do	8. mesta	v	
enaki	starostni	skupini,	Kaja Zadravec in Sanja Mihajlovska 
sta	bili	med učenkami	od	6.	do	7.	razreda	sedmi	do	deveti,	
Timo Urbas	(2. do	3. razred	osnovne	šole)	pa	je	osvojil	peto	
do	šesto	mesto.
Ta	turnir	je	bil	prvo	večje	tekmovanje	v	novi	športni	dvo-

rani,	ki	 je	bila	deležna	pohval	s	strani	vseh	sodelujočih.	Za	
nas,	prireditelje,	pa	 je	bil	 to	 test,	če	dvorana	ustreza	vsem	
kriterijem,	ki	jih	zahteva	Namiznoteniška	zveza	Slovenije	za	
prirejanje	večjih,	zahtevnejših	tekmovanj.	Preizkus	je	v	celo-
ti	uspel,	saj	smo	z	zadovoljstvom	ugotovili,	da	bomo	lahko	
24. februarja	brez	skrbi	organizirali	3. pregledni	turnir	Repu-
blike	Slovenije	za kadete	in	kadetinje	ter	v soboto,	2.,	in	v ne-
deljo,	3. marca,	28. državno	prvenstvo	za člane	 in	članice	
posamezno	in	dvojice.

CD-SIS-X – Cerkniško 
društvo strelk in strelcev

International Air Shooting Competition 
Trzin Walther Cup 2019
3. mesto	posamezno	Erik Kandare

Šolsko državno prvenstvo
Na	 šolsko	 državno	 prvenstvo	 s	 serij-
sko	zračno	puško	–	osnovne	šole	so	se	
uvrstili:	Neža Zigmund,	Hana Jesenšek 
in Gašper Modic.

Na	šolsko	državno	prvenstvo	s	standard	
zračno	puško	–	srednje	šole	se	je	uvrstili:
Gašper Šlajnar.
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Nagrajenec mednarodnega 
likovnega natečaja
Učenec drugega razreda Podružnične osnovne šole 11. 
maj Grahovo je za svoje likovno delo prejel priznanje 
na mednarodnem likovnem in literarnem natečaju z nas-
lovom Dom, ki ga je razpisala Osnovna šola Frana Albrehta 
Kamnik. Tjob Mazi Petrič je izdelal 3D črtno risbo in z de-
tajli prikazal svojo sobo. Izdelek je bil izbran in nagrajen s 

strani strokovne komisije, ki je iz-
birala med 800 deli iz šes-

tih držav. Podelitve pri-
znanj, ki je potekala 

20. decembra, se 
je Tjob udeležil z 
mentorico Nino 
Mišič in mamo. 
Tjobu želimo 
veliko ustvarjal-
nih zamisli še 
naprej, ob  tok-

ratnem dosež-
ku pa mu iskreno 

 čestitamo.
    Nina Mišič

Praznično in pravljično v vrtcu na Rakeku   Strokovni delavci enote Rakek

Pričel se je praznični december na Rakeku. A Vrtcu ni bilo prav 
nič zabavno. Snega je bilo le za vzorec in Vrtcu je bilo dolgčas.
»Le kaj bi počel?« je razmišljal. Pa se mu je utrnila ideja pa še 
druga in še tretja.

»Praznoval bom!« si je rekel.
K sebi je povabil otroke. Saj veste – več nas je, bolj je  veselo. 
Skupaj in tudi ob pomoči staršev so okrasili vrtec. Peli so in 

plesali. In postavili praznično stojnico s številnimi domiselnimi 
izdelki. In povabili goste; dijake srednje vzgojiteljske šole (SVŠ) 
iz Ajdovščine, Gledališče Frufru in Gledališko skupino Rakovški 
vrtec, da so zaigrali kar tri predstave. Pravljičarka Urška in mu-
ca Copatarica sta izpeljali pravljični urici. Res je bilo vse zelo 
 čarobno.

A prišel je trenutek, ko tudi Vrtec odide na zimsko spanje.
Otrokom je pripravil še čisto pravo slavnostno pojedino, na-

to pa jim zaželel srečno novo leto in sladko zaspal.

Novoletno voščilo
V mesecu decembru smo se prostovoljci Osnovne šole »Jože-

ta Krajca« Rakek odločili, da starejšim krajanom polepšamo 
praznike.
Obiskala sem 95-letno Marijo Mlinar, ki živi na Uncu. S sim-
boličnim darilom sem ji zaželela lepe in mirne praznike in 
da bi jo v letu 2019 spremljala zdravje in dobra volja. 
Med druženjem mi je pripovedovala, da je bila vedno skro-
mna, a »firbčna«. Ima še vedno dober spomin. Pri zdrav-

niku je bila samo enkrat. Spominjala se je mladih let, ko je 
bila vedno zunaj in je veliko delala na kmetiji. Zdaj je v mislih 

pri mladih, ko opravljajo kmečka opravila.
Kot prostovoljka obiskujem tudi druge starejše krajanke in jim 

krajšam čas.  Monika Udovič, 9. razred  OŠ »Jožeta Krajca« Rakek

Mladi mladim

Osnovna	šola	»Jožeta	Krajca«	Rakek	obvešča,	 
da	bo	vpisovala	otroke	v	1.	razred	matične	 

in	podružnične	šole

v sredo, 20. februarja 2019, 14.00–18.00,

v četrtek, 21. februarja 2019, 8.00–10.00, in

v četrtek, 21. februarja 2019, 13.00–17.00. 

Vpisujemo	otroke,	ki	so	rojeni	v	letu	2013.

Vpis	bo	potekal	v	pisarni	šolske	svetovalne	
službe	v	šoli	na	Rakeku.	Če	vam	navedeni	termini	
vpisa	ne	ustrezajo,	pokličite	šolsko	svetovalno	
delavko	Tjašo Prudič	na	telefonsko	številko	

05	909	75	30	ali	040	206	931.
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Notranjski regijski park

Stran ureja: Notranjski regijski park

Srečanje z domačini  
Ekipa	Notranjskega	regijskega	parka	se	je	v	petek,	11.	januar-
ja,	v	Gostilni	Herblan	srečala	z	domačini	Gorenjega	Jezera.	
Zadnja	soba	gostišča	je	bila	povsem	napolnjena.	Vaščanom	
smo	predstavili	načrtovane	aktivnosti	parka,	ki	so	v	teku,	in	
jim	povedali,	da	se	želimo	o	teh	posvetovati	tudi	z	njimi.	De-
lavnice	smo	organizirali	po	omizjih,	pri	katerih	je	vsak	posa-
meznik	 lahko	 izrazil	 svoje	mnenje.	 Srečanje	 smo	zaključi-
li	v	prijetnem	vzdušju	ob	zakuski	in	kozarcu	vina.	Podobna	
srečanja	bo	Notranjski	park	v	letošnjem	letu	pod	naslovom	
NRP	po	vaseh	organiziral	v	več	koncih	občine	Cerknica.	

Parkiranje – kje, kako in zakaj (ne)?
Kar nekaj nejevolje, pritoževanja in vprašanj je v prvi polovici januarja z začetkom sezone drsanja
na bleščeči zamrznjeni površini Cerkniškega jezera sprožila odločitev Notranjskega regijskega 
parka (NRP) in občine, da se fizično, z zaporami in lokalnimi prostovoljnimi gasilci v vlogi redarjev, 
prepreči parkiranje na obali presihajočega Cerkniškega jezera.

Obiskovalce	so	redarji	usmerjali	na	parkirišče	na	začetku	va-
si	Dolenje	 Jezero.	Nekateri	 so	 v	 znak	protesta,	 prepričani,	
da	se	s	svojim	vozilom	kjerkoli	 lahko	pripeljejo	do milime-
tra	blizu	svojemu	cilju,	parkirali	kar	na	njivah	 in	 travnikih	 in	
s	tem	razburili	nekatere	njihove	lastnike,	od	jezera	le	nekaj	
deset	metrov	oddaljeno	parkirišče	pa	je	bilo	medtem	skoraj-
da	povsem	prazno.	Nekoliko	boljša	je	bila	situacija	teden	dni	
pozneje	 (drugi	 januarski	vikend),	ko	 je	večina	obiskovalcev	
vendarle	upoštevala	napotke	gasilcev	 in	parkirala	na	parki-
rišču,	ko	se	je	to	zapolnilo,	pa	so	vozila	pustili	ob	cesti	in	se	
peš	sprehodili	do	jezera.	Nenazadnje	je	bil	namen	njihovega	
parka	fizična	aktivnost,		rekreacija.	
Odslej	bo	v	času	večjih	obiskov	takšen	režim	parkiranja	

v	Notranjskem	 regijskem	 parku	 stalnica.	 Ta	 odločitev	 pa	
ni	 nekakšna	 kaprica	Notranjskega	 regijskega	 parka,	 tem-
več	zgolj	odločitev,	da	 se	bo	začelo	 tudi	 v	praksi	dosle-
dno	upoštevati	table,	ki	ob	jezerskih	bregovih	že	leta	opo-
zarjajo,	da	 je	puščanje	motornih	vozil	 tam	prepovedano,	
in	 izvajati	 zakonske	določbe.	 Zakon	o	ohranjanju	narave	
(poslanci	 državnega	 zbora	 so	 ga	 sprejeli	 že	 leta	 1999,	 v	
današnji	 obliki	 pa	 junija	 2004)	 v	 28.	 b-členu	pravi,	 da	 je	
»v	naravnem	okolju	prepovedano	voziti,	 ustaviti,	 parkira-
ti	ali	organizirati	vožnje	z	vozili	na motorni	ali	drug	lasten	
pogon	vozila«.	Nepomembno	je	torej,	v	čigavi	lasti	je	ze-
mljišče	v	parku	–	državno,	občinsko,	zasebno	ali	od	parka	
–	parkiranje	 je	preprosto	prepovedano,	 kadar	gre	za	na-
ravni	park.	

 Ljubo Vukelič

 Barbara Bolta Škaberne

Nedotaknjeno	 naravo,	 gan-
ljivo	 lepoto	 jezera	 in	 njegove	
okolice,	 avtohtone	 živali	 in	 ra-
stline	so	na območju	jezera	sto-
letja	 ohranjali	 ljudje,	 naši	 pred-
niki,	ki	so	ob	njem	živeli,	in	prav	
po	 njihovi	 zaslugi	 lahko	 danes	
uživamo	 v	 njegovih	 danostih.	 
V	NRP	si	prizadevamo,	da	bi	to	
ohranili	 tudi	 za	 naše	 zanamce.	
K	 boljšim	 razmeram	 bo	 vse-
kakor	 pripomogla	 tudi	 urejena	
infrastruktura,	 ki	 jo	 s	 pomočjo	
evropskih	 sredstev	 projekta	 LI-
FE	Stržen	načrtujemo	v	jezerski	
okolici	 –	 urejene	 poti,	 pomo-
li,	 opazovalnice	 ptic,	 kolesar-
ske	poti	in	sodobni	informacijski	
center.	
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Čez Goli vrh do Žiri    Štefka Šebalj Mikše

Cerkniški	planinci	smo	v novo	leto	zakorakali	z	zdaj	že	dvaj-
setim	tradicionalnim	pohodom	od Cerknice	do Velike	Špičke.	
Dan	je	bil	sončen,	brez	vetra,	kot	nalašč	za	pohod,	ki	se	ga	je	
doslej	udeležilo	največ	pohodnikov.	Pohodniške	poti	pa	smo	
poiskali	tudi	v	bližnji	okolici.	S	Smrečja,	nedaleč	nad	Logatcem,	
smo	krenili	proti	Lavrovcu.	Pri	leseni	skulpturi	na	vrhu	smo	si	
pogledali	merilec	sončnega	obsevanja.	Ob	razgledovanju	po	
bližnjih	 in	daljnih	vrhovih	smo	ugibali	o	njihovih	 imenih.	Vrh	
Sv.	Treh	Kraljev	nam	je	bil	najbližji,	seveda	pa	smo	v	daljavi	ta-
koj	prepoznali	Slivnico	in	Snežnik.	Pohod	smo	nadaljevali	proti	
Golemu	vrhu,	ki	 leži	že	v	občini	Gorenja	vas	–	Poljane.	Ne-
daleč	pod	vrhom,	pri	utrdbi	nekdanje	Rupnikove	linije,	nas	je	
čakal	lokalni	vodnik.	Med	belimi	brezami	in	rdečkastimi	krtinami	smo	se	podali	na	travnati	vrh.	Vodnik	nas	je	seznanil	z	vrhovi	v	
okolici,	pa	tudi	del	avtoceste	od	Unca	proti	Postojni	je	bil	dobro	viden.	Z	vrha	smo	odšli	v	notranjost	podzemne	utrdbe.	Vodnik	
nam	je	pojasnil	vse	o	gradnji	objekta,	pogledali	smo	si	tudi	orodje,	ki	so	ga	gradbeniki	tedaj	uporabljali	pri	delu,	in	prišli	do	konca	
dvestometrske	galerije.	Od	tu	smo	se	po	stopnicah	in	kovinski	lestvi	napotili	v	nadzemni	del	utrdbe.	Zatem	smo	presenečeni	
ugibali,	kje	bomo	vendar	izstopili.	Na	obodu	so	bile	le	večje	ali	manjše	okrogle	odprtine,	na	njih	pa	celo	rešetke.	Vodnik	je	z	
dveh	odprtin,	premera	40	cm,	snel	rešetki	in	nam	pokazal	pot	do	izstopa.	Brez	težav,	sicer	pa	z	veliko	smeha,	smo	se	vsi	skoba-
cali	na	prosto	in	po	lestvi	stopili	na	tla.	Ob	spustu	v	Žiri	nas	je	korak	vodil	mimo	rojstne	hiše	prvega	predsednika	Planinske	zve-
ze	Slovenije	Vlasta	Kopača	proti	Nordijskemu	centru	Račeva,	kjer	nas	je	počakal	avtobus	in	nas	skozi Rovte	odpeljal	domov.	

Avtorica in fotografinja: Štefka Šebalj Mikše

Z Brezja do Cerkniščice
Sprehod k vodi je zanimivo doživetje v vsakem letnem času. Z Brezja se podamo k Cerkniščici in se 
sprehodimo ob delu njene poti proti Cerkniškemu jezeru. Od cerkve sv. Jurija se podamo skozi vas, 
ob poti nas spremljajo planinske markacije. 

Kmalu	 smo	 že	 v  gozdu,	 pri  drugem	 razcepu	 zapustimo	
markirano	pot	in	se	usmerimo	levo.	Pričnemo	se	spuščati	
navzdol,	pod	nami	je	ozka	hudourniška	struga,	sem	ter	tja	
leži	še	kakšno	podrto	drevo.	Že	smo	v dolini	Cerkniščice,	
ki	pod	pobočjem	Orlika	naredi	precej	ovinkov	proti Begu-
njam.	Levo	v bregu	zvrnjene	korenine	nemo	pričajo	o	žle-
dolomu,	 na	 desni	 pa	 vrbovje	 že	 zakriva	 strugo.	 Vmes	 se	
nam	ponudi	idiličen	pogled	na ozko	brv	čez strugo	ali	pa	
na	drevo,	ki	 je	naslonjeno	na	veje	 in	se	v boju	z vodo	ne	
preda	za	svoj	obstoj.	

Ideja za izlet

Na	 desni	 strani	 struge	 se	 razprostira	 Globoki	 dol,	 kjer	 se	
odstira	razgled	na Selšček	in	Veliko	Špičko.	Spotoma	lahko	
preplašimo	kakšno	sivo	čapljo,	ki	potrpežljivo	čaka	na	hra-
no.	V	daljavi	se	prikažejo	hiše	v	dolini	ob	Cerkniščici	in	zvo-
nik	cerkve	sv.	Jerneja	v	Begunjah.	Malo	pred	prvimi	hišami	
krenemo	desno	k strugi.	Zelena	barve	vode	je	prav	čarob-
na,	ribe	v njej	pa	hitro	švignejo	proč,	ko	opazijo	našo	sen-
co	nad vodo.	Delitev	 struge	na dva	kraka	nam	kaže,	 kako	
pomembna	sta	bila	nekoč	energija	vode	in	življenje	ob njej.	
Tu	sprehod	zaključimo	in	se	po isti	poti	vrnemo	na izhodi-
šče.	Med potjo	 lahko	opazimo	mogočne	skale	Kozjih	pe-
či	pod Medvednico,	malo	pred	Brezjami	pa	še	mogočnejši	
	Triglav.	Čas	hoje	z Brezja	in	nazaj	je	dobro	uro.
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Obveščamo

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

TD Rakek v mirovanju
Turistično društvo (TD) Rakek je bilo ustanovljeno leta 2004. Od takrat je izpeljalo številne odmevne 
dogodke, ki pa se v lanskem letu niso izvajali. Zakaj?

Kot	pravi	predsednica	društva,	ki	je	od	lanskega	
leta	 v	mirovanju,	Katarina Intihar,	 se	 soočajo	
s	 pomanjkanjem	mladih,	 nadobudnih	 ljudi,	 ki	
bi	se	vključili	v društvo.	»Lani	programa	nismo	
izvajali,	prav	tako	pa	bo	tudi	letos,	če	k društvu	
ne	bodo	pristopili	novi	člani,	ki	si	želijo	prispe-
vati	k	promociji	Rakeka,	Rakovega	Škocjana	in	
okolice,«	 napoveduje.	 Sicer	 je	 zelo	 zaskrblje-
na,	da,	kot	kaže,	Rakek	izgublja	lastno	turistič-
no	društvo,	ki	 je	bilo	močno	vpeto	v	krajevno	
dogajanje.	
Njihova	 najbolj	 prepoznavna	 prireditev	 je	

gotovo	Kunaverjev	pohod,	ki	so	ga	organizirali	
dvakrat	 letno.	Udeležilo	 se	 ga	 je	 tudi	 do	 tristo	
ljudi,	vsako	leto	pa	je	pohod	privabil	večje	šte-
vilo	obiskovalcev.	Zelo	dobro	sprejet	 je	bil	 tudi	
cvetlični	sejem	konec	aprila,	ki	so	ga	popestrili	še	s	tekmo-
vanjem	v	peki	palačink.	Na	Miklavževem	sejmu	v	decembru	
so	lahko	Rakovčani	kupili	darilca	za	svoje	najbližje.
Društvo	je	redno	sodelovalo	na	cerkniškem	pustnem	kar-

nevalu	in	sejemskih	dogodkih	ter	organiziralo	izlete.	Poskr-
belo	je	za	pripravo	zloženke	o Rakovem	Škocjanu	ter	kam-
nitem	krogu.	Ob podpori	Mitje Fajdige	je	društvo	raziskalo	
tudi	pomen	kamnitega	kroga	v Rakovem	Škocjanu.	

Zdesetkano	 aktivno	 članstvo	 ni	 zmoglo	 več	 pripravljati	
aktivnosti,	 zato	 so	 se	odločili,	 da	 jih	opustijo.	 Si	 pa	Katari-
na	Intihar	želi,	da	bi	bilo	to	zgolj	začasno	in	bi	tudi	z	objavo	 
v	 Slivniških	 pogledih	 vzbudili	 zanimanje	mladih	 in	 obudili	
delovanje	društva.	»Naj	bo	to	vabilo	za	vse,	ki	si	želijo	pri-
spevati	k skupnosti,	biti	aktivni,	imeti	nov	hobi	in	se	družiti,«	
našteva	Intiharjeva,	ki	ob	vsem	tem	še	doda:	»Pomembno	
je,	da		Rakek	ohrani	lastno	turistično	društvo.«

Rekorden obisk    Gašper Modic

Za	Društvo	 ljubiteljev	Križne	 jame	 (DLKJ)	 je	mi-
nilo	 še	 eno	 uspešno	 leto,	 saj	 je	 jamo	 obiskalo	
rekordno	 število	 obiskovalcev.	 Jamo	 si	 je	 v	 le-
tu	2018	 tako	ogledalo	 16.278	obiskovalcev,	 kar	
pomeni	približno	30	odstotkov	večji	obisk	v	pri-
merjavi	z	letom	2017.	Vodenje	v	jami	je	bilo	veči-
no	leta	mogoče,	nekajkrat	pa	zaradi	prenizkega	
vodostaja	obisk	ni	bil	mogoč;	predvsem	v vodni	
del	 jame.	Večina	obiskovalcev	 je	odšla	na	krajši	
ogled	z	vožnjo	po	I.	 jezeru,	vodne	dele	pa	si	 je	
ogledalo	 le	omejeno	število	obiskovalcev.	Dalj-
ši	ogled	jame	je	zaradi	varovanja	narave	mogoč	
le	za	tisoč	obiskovalcev	letno.	Več	kot	polovico	
je	 tujih	 gostov;	 še	 vedno	prevladujejo	 gostje	 iz	 
Izraela,	Nemčije,	Italije,	Francije	in	z Nizozemske.	
Skupno	so	Križno	jamo	v	preteklem	letu	obiskali	ljudje	iz	77	različnih	držav,	kar	je	nedvomno	dokaz,	da	je	jama	prepoznana	
po	celem	svetu.	Pred	Križno	jamo	čez	celo	leto	deluje	informacijska	točka,	v poletnem	času	pa	je	prisoten	tudi	informa-
tor,	ki	gostom	poda	informacije	o	jami,	znamenitostih	v	okolici	in	turistični	ponudbi.	Poleg	prenove	objekta	pred	jamo	bo-
mo	tudi	v	letošnjem	letu	nadaljevali	z	aktivnostmi,	ki	bodo	pripomogle	k	boljšemu	počutju	gostov	in	zaposlenih	v društvu.	
Veseli	dejstvo,	da	je	Križna	jama	ena	najbolj,	če	ne	kar	najbolj,	obiskana	turistična	točka	na	Notranjskem	ter	tako	prispeva	
k	razvoju	regije	in	turizma.	Vsi	člani	DLKJ,	ki	aktivno	opravljamo	svoje	delo,	povezano	z jamo,	si	bomo	tudi	v	prihodnjem	
letu	prizadevali,	da	na	najboljši	možen	način	pokažemo	lepote	Križne	jame	tako	domačinom	kot	ostalim	obiskovalcem.	
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Vir: policija.si Fotograf: Ljubo Vukelič

Nasveti za varno zimsko vožnjo 
Vozniki, bodimo pripravljeni na dež, meglo, sneg in poledico. Dodatna previdnost in večja 
pozornost sta v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo,  
kajti tudi vozilo mora biti tehnično brezhibno in predpisano opremljeno. 

Priporočila za vožnjo v zimskih razmerah in pozimi
Hitrost	 vozila	moramo	 zmanjšati	 in	 prilagoditi	 razmeram	
ter	stanju	vozišča.	Prav	 tako	moramo	povečati	varnostno	
razdaljo	med	svojim	vozilom	in	vozilom,	ki	vozi	pred	nami.	
Ključno	 je,	 da	 zaviramo	narahlo	 in	 po potrebi	 postopno,	
z	 večkratnim	pritiskom	na	 stopalko,	 in	 da	 ne	 spreminjaj-
mo	smeri	vožnje	sunkovito,	saj	vsako	tako	ravnanje	lahko	
povzroči	 zanašanje	 vozila.	 Podobno	 velja	 tudi	 za	 sunko-
vito	speljevanje.	Zelo	pomembna	je	izbira	pravilnega	pre-
stavnega	razmerja,	saj	lahko	premajhna	moč	na	pogonskih	
kolesih	 zmanjša	 učinkovitost	 vodenja	 vozila	 in	 onemo-
goči	 potrebne	 popravke	 smeri	 vožnje,	 prevelika	moč	 pa	
povzroči	 zdrsavanje	pogonskih	 koles	 in	 zanašanje	 vozila.	 
V	 zimskih	 razmerah	 moramo	 voziti	 čim	 enakomerneje,	
brez	premočnega	pospeševanja	ali	 zmanjševanja	hitrosti.	
Posebej	 je	treba	biti	pozoren	na	 izpostavljenih	delih	cest,	
kjer	 se	pogosteje	pojavlja	poledica.	Od	doma	se	 je	dob-
ro	 odpraviti	 prej	 kot	 običajno,	 predvideti	 pa	 je	 treba	 tudi	
daljši	čas	potovanja.	Med	vožnjo	bodimo	zbrani,	predvsem	
pa	 strpni	do	drugih	udeležencev	 v	prometu.	V	 takih	 raz-
merah	so	še	posebej	pomembni	vozniška	kultura,	etika	in	
solidarnost.	Pravočasno	moramo	zagotoviti	tudi	tehnično	
brezhibnost	vozila	in	preveriti	pnevmatike,	zavore,	svetlob-
ne	naprave,	zimsko	opremo.	Kanali	dezena	zimskih	pnev-
matik	morajo	biti	globoki	najmanj	3	mm.	

Pnevmatike 
Vozilo	 bo	 pravilno	 in	 dobro	 opremljeno,	 če	 bomo	 upo-
števali	 naslednja	pravila	–	 štiri	 kolesa	opremimo	z	 zimski-
mi	pnev	matikami	(»M	+	S«	ali	»M.S«	ali	»M	&	S«),	štiri	mese-
ce	(najmanj	od	15.	novembra	do	15.	marca	naslednje	leto)	
imejmo	 zimske	pnevmatike	na	 vozilu	 ter	 3	mm	mora	biti	
najmanjša	globina	profila	zimskih	pnevmatik.	

Samo	zimske	pnevmatike	na	 vseh	 kolesih	omogočajo	
uspešno	speljevanje	in	pospeševanje,	učinkovito	zaviranje,	
nespremenjeno	 smer	 pri	 zaviranju	 in	 varno	 vožnjo	 skozi	
ovinke.	Zaradi	posebne	snovi	pa	bodo	zimske	pnevmatike	
tudi	pri	temperaturi	pod	sedem	stopinj	Celzija	dovolj	meh-
ke,	 da	 bodo	 zagotovile	 ustrezen	 oprijem	 tudi	 na	 suhi	 in	
nezasneženi	cesti.	Le	zadostna	globina	profilov	bo	omo-
gočila	 dobro	 odstranjevanje	 vode	 in	 brozge	 izpod	 koles	
ter	stabilnost	v	snegu	in	ledu.	Kadar	je	na	cesti	več	snega,	
pa	priporočamo	uporabo	snežnih	verig.	Ker	se	guma	kot	
organska	snov	stara,	po	štirih	 letih	ne	glede	na	obrablje-
nost	 izgubi	sposobnost	optimalnega	oprijemanja	na ces-
tišču.	Pnevmatike	 so	edini	 stik	našega	vozila	 z	 voziščem,	
zato	poskrbimo,	da	bo	vedno	dober.	Kot	zimska	oprema	
veljajo	 tudi	 poletne	 pnevmatike	 na	 vseh	 štirih	 kolesih	 in	
ustrezne	snežne	verige,	ki	morajo	biti	v	zimskih	razmerah	
pravilno	nameščene	na	pogonskih	kolesih.	Pri	vozilih	s	šti-
rikolesnim	pogonom	morajo	biti	snežne	verige	namešče-
ne	na	kolesih	zadnje	osi.	

Obveščamo
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Avtorica: Julija Perko Fotograf: Ljubo Vukelič

Uspešno drugo leto delovanja Točke moči  
V okviru Zavoda Samostojen si, ki ga je leta 2014 sprva z namenom nudenja socialnega in 
psihološkega svetovanja ustanovila Julija Perko, je z uspešnim skupnim, regijskim kandidiranjem 
na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropskega 
socialnega sklada zaživela Točka moči, Večgeneracijski družinski center Cerknica. 

S	 podporo	 Občine	 Cerknica,	 ki	 je	 zagotovila	 lep	 prostor	 
v	centru	za avtobusno	postajo,	so	zaživele	aktivnosti,	ki	po-
nujajo	 raznolike	 vsebine	 vsem	generacijam.	Vse	 aktivnosti	 
v	sklopu	projekta	Točke	moči	so	za	udeležence	brezplačne.	
Podobne	Točke	moči	–	večgeneracijski	centri	delujejo	tudi	
v	Loški	dolini,	na	Blokah,	v	Postojni,	Ilirski	Bistrici	in	Pivki.

Privabljajo številne udeležence
Ob	koncu	 leta	so	v	cerkniški	Točki	moči	naredili	povzetek	
in	 pregled	 vsega	 dogajanja.	 Z  zadovoljstvom	 ugotavlja-
jo,	da	so	presegli	vsa	pričakovanja	financerjev,	in	upajo,	da	
tudi	uporabnikov.	Najprej	nekaj	 kvantitativnih	pokazateljev:	 
v	okviru	regijskega	projekta	ima	Točka	moči	Cerknica	sofi-
nancirano	dejavnost	štiri	ure	dnevno,	od	tega	so	dolžni	te-
densko	 izvesti	3,5 ure	programa,	v	 letu	2018	 torej	 skupno	
203	ure.	Skupno	so	vsi	centri	v	regiji	dolžni	privabiti	v	pro-
grame	tisoč	novih	udeležencev	letno.	Rezultati	so	navdušu-
joči,	saj	so	samo	v	Točki	moči	Cerknica	v	letu	2018	na	330	
dogodkih	(leto	prej	229)	izvedli	678	ur	programov	(leto	prej	
482).	To	 je	 skoraj	3,5-krat	 več,	 kot	 so	 jih	bili	dolžni	 izvesti.	 
V	celem	letu	so	tako	gostili	skupno	3174 udeležencev	(leto	
prej	2508)	in	od tega	800 novih.	Na nivoju	celotnega	regij-
skega	 projekta	 so	 štiri	 kolegice	 na	 šestih	 lokacijah	 izvedle	
1453 delavnic,	3018 ur	programov	za 12401	udeleženca,	od	
tega	2845	novih.	
Drugi	 delež	 dejavnosti	 večgeneracijskega	 družinskega	

centra,	ki	ga	delno	sofinancira	občina	z  razpisi	za	mladin-
sko	in	socialno	dejavnost,	pretežno	pa	ga	financirajo	s	po-
močjo	donatorskih	sredstev,	obsega	programe	za	mlade	in	
za	socialno	ranljive	skupine.	V	okviru	tega	sklopa	aktivnosti	
izvajajo	raznovrstne	delavnice	v	okviru	šolskih	 in	obšolskih	
dejavnosti,	psihosocialnega	svetovanja	občanom	v	stiskah,	
učne	pomoči	učencem	ter	počitniškega	varstva	za	osnov-
nošolce.	V	letu	2018	je	bilo	tako	izvedenih	18	dogodkov	za	
skupno	200	otrok	 (v Cerknici	 in	Grahovem	 ter	na	Rakeku	
in	Uncu),	v	enomesečno	počitniško	varstvo	je	bilo	vključe-
nih	34	otrok,	 izvedeni	so	bili:	242	ur	učne	pomoči,	168	ur	
	psihološkega	svetovanja	za odrasle	in	otroke	ter	tri	predava-
nja	o	demenci	za	lokalne	poklicne	skupine.

Nabor zanimivih vsebin
Seveda	 pa	 so	 še	 bolj	 kot	 številke	 pomembne	 vsebine,	 ki	
pravzaprav	omogočajo	tako	lepe	rezultate.	V	centru	si	pri-
zadevajo,	 da	 bi	 z	 vsebinami	 čim	 bolj	 odgovarjali	 potre-
bam	udeležencev,	zato	so	zelo	odprti	za	pobude	in	ideje.	
V	sklopu	rednih	tedenskih	aktivnosti,	ki	potekajo	skozi	vse	
leto,	 so	 tako	 trenutno	aktualne	 igralne	urice	 v	angleškem	

jeziku	za najmlajše,	Qi	gong	vadba,	začetni	tečaj	angleške-
ga	in	francoskega	jezika,	EFT	tapkanje,	neformalno	druženje	 
s	seniorji,	 tečaj	 slovenskega	 jezika	za	priseljence,	nadalje-
valni	tečaj	šivanja,	učna	pomoč	za	otroke,	likovne	delavnice	
za	najmlajše,	 tehnični	 krožek	Mali	 tehnoved	 za	osnovno-
šolce	 in	enkrat	mesečno	srečanje	Rožnate	urice	–	druže-
nje	oseb	z	 izkušnjo	raka.	Vsak	mesec	organizirajo	 tudi	 ra-
znovrstne	enkratne	delavnice	ali	predavanja.	V	lanskem	letu	
so	bila	najbolj	obiskana	predavanja	o	starševskih	in	partner-
skih	 temah,	ki	 jih	organizirajo	skupaj	z	obema	osnovnima	
šolama	in	vrtcem.	Zelo	dobro	so	obiskana	tudi	predavanja	 
o	 vzgoji	 in	 negi	 psov	 priznane	 kinologinje	 in	 sokrajan-
ke Branke Hobič,	 pa	 tudi	 tista	 o	 alternativnih	 metodah	
zdravljenja,	 ki	 sta	 jih	 izvedli	 strokovnjakinji	 Živa Meljo in 
 Brigita Martinčič.	Predavanja	o zdravstvenih	temah,	kot	so	
srčno-žilne	bolezni	in	diabetes,	na	katere	so	povabili	naju-
glednejše	 strokovnjake,	 žal	 niso	 privabila	 toliko	 ljudi,	 zato	
se	želijo	tesneje	povezati	z Zdravstvenim	domom	Cerknica,	
da	bodo	skupaj	promovirali	sicer	zelo	perečo	problematiko.	 
Z	 namenom	 sinergij	 pri	 ponudbi	 raznovrstnih	 zanimivih	
vsebin	za	starejše	se	povezujejo	tudi	z društvi	upokojencev	
iz	lokalnega	okolja.	
Tudi	 v	 letošnjem	 letu	načrtujejo	 široko	paleto	 vsebin	 in	

aktivnosti.	Želijo	še	več	pobud	za vsebine,	ki	ljudi	zanimajo.	
Posredujete	 jih	 lahko	na	naslov	druzinski.center.cerknica@ 
gmail.com,	po	 telefonu	031	727	528,	na	 spletni	 strani	 za-
vod-samostojen.si	 ali	 na	 Facebook	 strani	 Večgeneracijski	
družinski	center	Cerknica.	Še	najraje	pa	vidijo,	da	kar	obišče-
te	katerega	od	dogodkov	na	Čabranski	9	in	jim	predate	želje.	
Dogodke	lahko	spremljate	tudi	v	Slivniških	pogledih,	na	TV	
Oron,	v	Notranjsko-primorskih	novicah	ter	na	oglasnih	ta-
blah	pri	občini,	tržnici	in	v	knjižnici.

Obveščamo
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Glasilo
Občine
Cerknica

Razgibajmo možgane

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Nagradna križanka
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Geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih poljih) napiši-
te na dopisnico in pošljite na naslov: Slivniški pogledi, Cesta  
4. maja 53, 1380 Cerknica s pripisom »Nagradna križanka« ali 
ga pošljite na elektronski naslov urednistvo@slivniskipogledi.si;  
ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve bomo  
v ured ništvu sprejemali do 20. februarja. Trije izžrebani nagra-
jenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne 
križanke Lepotni atelje Aine iz Cerknice.
1. nagrada: medicinska pedikura ali pedikura z lakiranjem 
v vrednosti 29 evrov, 
2. nagrada: kratka pedikura v vrednosti 18 evrov,
3. nagrada: Footlogix deodorant za čevlje v vrednosti 16 evrov.

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki Sliv-
niških pogledov, ki izide v začetku marca. 
Nagrajenke januarske številke so: 
1. nagrada: terapevtska masaža na stolu (30 minut) –  
Jagnjenka Prijatelj, Vrtna 8, 1381 Rakek;
2. nagrada: manikura z lakiranjem – Iris Mulc, Dolenja vas 47, 
1380 Cerknica;
3. nagrada: savna za eno osebo (dve uri) – Anamarija  Gorjup, 
Cesta 4. maja 70 A, 1380 Cerknica.
Nagrajenke lahko nagrado prevzamejo v Salonu AndiFit  
Svarog; savne in kozmetične storitve v Cerknici po pred
hod nem dogovoru.  
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Napovednik

Do 16. februarja
Eva Ule – ARTEvá
Razstava	unikatnih	mozaičnih	
miniatur
	V	času	urnika	knjižnice
	V	razstavni	vitrini	cerkniške	

knjižnice	 	KJUC
 
Do 18. februarja

Razstava lesenih rož 
Rokodelske skupine Lesenke
	V	času	urnika	knjižnice	 	Knjižnica	

Rakek	 	KJUC	in	DU	Loški	potok

Do 23. februarja 
Rojstvo novih domovin:  
Bogata ustvarjalnost slovenskih 
beguncev v Italiji in Avstriji
Razstava	
	V	času	urnika	knjižnice
	V	prireditvenem	prostoru	

Knjižnice	Jožeta	Udoviča	Cerknica
	KJUC	in	NUK

Do 2. marca
Erika Felicijan – Patsy
Razstava	fotografij	in	unikatnih	
izdelkov
	V	času	urnika	knjižnice	
	V	razstavni	vitrini	cerkniške	

knjižnice	 	KJUC

18. februar–18. marec
Iz ustvarjalnice Marinke Ivančič
Razstava	unikatnih	izdelkov
	V	času	urnika	knjižnice	
	V	razstavni	vitrini	cerkniške	

knjižnice	 	KJUC

20. februar–22. marec 
Darja Bajec – razstava pletenih 
in kvačkanih izdelkov za otroke
	V	času	urnika	knjižnice
	Knjižnica	Rakek	 	KJUC	

Četrtek, 7. februar
Osrednja prireditev  
ob kulturnem prazniku 
	Vstop	prost	 	19.00
 in 	KD	Cerknica

Sobota, 9. februar
Pismo rosno! Vsega je kriv 
poštar …
Predstava
	Vstopnina:	15	€.	Prodaja	vstopnic:	

Eventim	 	20.00	 	KD	Cerknica
	Špas	teater

Torek, 12. februar 
Otvoritev razstave mozaikov 
Silvestra Bajca z nastopom 
Ženske vokalne skupine Cluster
	Razstava	bo	na	ogled	do	 

15.	marca.	 	18.00	 	Knjižnica	
Rakek	 	KJUC	in	KD	Rak	Rakek

Sreda, 13. februar
Alzheimer caffe 
Predstavitev	knjige	Temne	sence	
demence	avtorice	Neve	Železnik	
	17.00	  in 	DEOS,	Center	

starejših	Cerknica	

Bralni klub
Beremo:	G.	Delacourt	–	Seznam	
mojih	želja
	18.00	 	Knjižnica	Cerknica
	KJUC

Stiske današnjih otrok kot izziv 
Predavanje	dr.	Mirana	Možine
	18.00	 	OŠ	Cerknica	 	Točka	

moči

Predstavitev Rusije in priprava 
ruske jedi »stroški«
	18.00	 	Točka	moči,	Čabranska	

9,	Cerknica	 	Točka	moči	

Četrtek, 14. februar
Alya z gosti
Valentinov	koncert
	Vstopnina:	od	10	€	do	18	€	
	19.30	  in 	KD	Cerknica

Sobota, 16. februar 
Severni sij 
Otroška	predstava
	Vstopnina:	5	€	 	10.00
 in 	KD	Cerknica

Ponedeljek, 18. februar 
Spoprijemanje s stresom
Delavnica	
	9.00	 	Predavalnica	ZD	Cerknica,	

1.	nadstropje	 	ZD	Cerknica

Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico 
	Za	otroke	od	četrtega	leta	dalje
	17.00	 	Knjižnica	Rakek	 	KJUC

Torek, 19. februar
Bralno srečanje
Druženje	ob	branju	s	stanovalci	
Centra	starejših	Cerknica	–	DEOS
	11.00	 	DEOS,	Center	starejših	

Cerknica	 	KJUC

Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico 
	Za	otroke	od	četrtega	leta	dalje
	17.00	 	Knjižnica	Rakek	 	KJUC

Realisti 
Gostovanje	Slovenskega	
narodnega	gledališča	Nova	Gorica
Vstopnina:	15	€	 	20.00

 in 	KD	Cerknica

Sreda, 20. februar
Ena o pingvinih
Pravljična	urica	z	ustvarjalno	
delavnico 
	Za	otroke	od	četrtega	leta	dalje.	

Prijave	na	01	7091	078.	 	17.00
 in 	KJUC 

Izdelava nakita iz mozaika
	17.00–20.00	 	Točka	moči,	

Čabranska	9,	Cerknica	 	Točka	
moči

Četrtek, 21. februar
Ena o pingvinih
Pravljična	urica	z	ustvarjalno	
delavnico

	Za	otroke	od	četrtega	leta	dalje.	
Prijave	na	01	7091	078.	 	17.00

 in 	KJUC	

Izdelava nakita iz mozaika
	16.00–18.00	 	Točka	moči,	

Čabranska	9,	Cerknica	 	Točka	
moči

Petek, 22. februar
Rožnate urice 
Druženje	bolnikov	z	izkušnjo	raka
	18.30	 	Točka	moči,	Čabranska	

9,	Cerknica	 	Točka	moči

Sobota, 23. februar
Koncert kvarteta hornistov 
Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana in Notranjskih 
rogistov
	Vstop	prost	 	19.00	
 in 	KD	Cerknica

Nedelja, 24. februar 
Moja žirafa
Projekcija	filma
Vstopnina:	4	€	 	17.00	 

 in 	KD	Cerknica

Cankar
Projekcija	filma
	Vstopnina:	4	€	 	20.00
 in 	KD	Cerknica

Ponedeljek, 25. februar
Počitniški tečaj izdelovanja 
mozaikov
	Za	otroke	od	osmega	do	

petnajstega	leta.	Brezplačen	 
tečaj	za	člane	knjižnice.	Prijave	 
na	01	7091	078	(Cerknica).	
	15.00–18.00	 	KJUC	 	KJUC	 

in	KD	Rak	Rakek
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Sreda, 27. februar 
Počitniški tečaj izdelovanja 
mozaikov
	Za	otroke	od	osmega	do	

petnajstega	leta.	Brezplačen	
tečaj	za	člane	knjižnice.	Prijave	
na 01 7091	078	(Cerknica)	ali	 
01	7051	481	(Rakek).	 	15.00–18.00
	Knjižnica	Rakek	 	KJUC	in	KD	

Rak	Rakek

Adriana Dolinar: Zakaj je 
potrebno spremeniti odnos  
do konoplje?
Predavanje	
	18.00	 	Točka	moči,	Čabranska	

9,	Cerknica	 	Točka	moči	

Četrtek, 28. februar
Otvoritev razstave Božidarja 
Strmana – Miša
	17.00	 	Vstop	prost	 	Galerija	

Krpan	 	Društvo	notranjskih	
kulturnikov	Krpan	in	Občina	
Cerknica

V MARCU …
Sreda, 6. marec 

Predstavitev revije Anima
	18.00	  in 	KJUC

Ponedeljek, 11. marec
Večeri s krajani 
Z	gostom	Tonetom	Urbasom	se	
bo	pogovarjal	Franc	Perko.
	18.00	 	Knjižnica	Rakek
	KJUC	in	DU	Rakek

Torek, 12. marec 
Pogovor o učinkoviti rabi 
energije v gospodinjstvu
	18.00	 	Sejna	soba	cerkniške	

občinske	uprave	 	Mreža	ENSVET	




