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Dobra eko praksa 
v Cerknici
18. septembra se je ekipa Osnovne šole 
Notranjski odred Cerknica udeležila 
mednarodne konference koordinatorjev 
programa ekošol, ki je potekala v Laškem. 
Prisluhnili smo lahko okrogli mizi o mladih 
in okolju. Sogovorniki so ugotavljali, da so 
si mladi, ne glede na to, od kod prihajajo, 
zelo podobni. Komunikacija mladih se je iz 
pogovora »v živo« prenesla na medmrežje. 
V želji, da se jim približamo, moramo tudi 
mi ponuditi spletne aplikacije, ki jim bodo 
zanimive.  

Ogledali smo si tudi primere dobre prakse lanskega šolske-
ga leta iz vse Slovenije. Za predstavitev je bila izbrana tudi 
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica. Učiteljica Manca 
Gorup je predstavila prenovljeno učilnico. Z učenci so na-
mreč stari in dotrajani omari v matični učilnici vdahnili no-
vo življenje. Po zaslugi nove barve in ročno izdelanih držal, 
ki so jih učenci sami izdelali v šolski učilnici za tehnični 
 pouk, je bila sprememba očitna.

Hkrati so slavnostno podelili priznanja za uspešno za-
ključene projekte in natečaje lanskega šolskega leta. Zased-
li smo kar dve prvi mesti, eno v kategoriji Mladi poročeval-
ci in drugo v kategoriji Trajnostna mobilnost. 

Tudi letos smo vključeni v mrežo ekošol in že načrtuje-
mo nove podvige.

Avtor in foto: Martina Marc
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UvodnikUvodnik

O zaslužnih ljudeh
Otroci so se glasno pogovarjali in eden izmed njih je vprašal: »Kdo je glavni?« 
Drugi mu je odgovoril: »Tisti, ki je največji.« Kdo je največji?

Prav posebno zgodbo so v prejšnjih stoletjih napisale 
ženske, ki so rojevale otroke, tudi po deset in več, in umi-
rale mlade, zgarane. Ker je domačija potrebovala žensko 
roko, je na njihovo mesto hitro prišla druga, morda celo 
tretja žena, vzgajala otroke iz prvega, drugega zakona in 
nadaljevala tam, kjer so pojenjale moči predhodnici. V 
monografiji Janeza Kebeta so te navedbe podkrepljene z 
imeni, poleg njih stojijo gole številke: letnici rojstva, smrti, 
število živih in umrlih otrok …

Kmetje, ustvarjalci kulturne krajine, so stoletja, leto za 
letom skrbeli za zemljo, tudi za Cerkniško jezero, po doma-
če Blata, da se niso zarasla. Plodovi zemlje in celo kravina 
so bili vir preživetja objezerskega človeka. Brez subvencij 
so se borili s slabimi letinami, z obupnostmi vseh vrst. Ni-
so se odselili, temveč so vztrajali. Če ne bi, bi bil porušen 
življenjski krogotok, poslanstvo. Za kmeti niso ostale slike, 

knjige, kipi, le rodna, obdelana zemlja, ki so jo izkrčili, vzeli 
gozdu, grmovju. Ali dovolj spoštujemo njihova življenjska 
dela?

Na nekaterih prostorih se rodi nenavadno veliko nad-
povprečnih ljudi. Eden izmed takšnih je Tabor v Cerknici. 
Skoraj v vsaki hiši je bil rojen ali je živel posameznik, ki je 
na različnih področjih presegal povprečje. Dlje v zgodovino 
posegamo, manj vemo o njihovih karakternih lastnostih, 
ostajajo samo še dela. 

Za Gerbiča – ob stoletnici smrti se ga ne spominjamo 
samo kot glasbenika, temveč tudi kot rodoljuba, ki si je 
prizadeval za sveto narodno stvar, saj je soustanavljal či-
talnice, tudi cerkniško, na njih pel, govoril in si nasploh 
prizadeval za kulturo, slovenski jezik ter omiko – pravi-
jo, da je bil zadržan do navadnih ljudi. Pa vendar jih je 
po slušal in nagovarjal. Leta 1880 ga kot pevca skupaj z 
ženo Milko srečamo v tržaški čitalnici, ki je bila organi-
zirana »v korist stradajočim v Trstu in okolici, Istri in na 
 Goriškem«.

Le nekaj dni pred Gerbičem je v taborskem stolpu umrla 
Udovičeva mama Tončka. Mlada, do konca shirana od bo-
lezni in lakote. Njen sin, še ne petletni Jože, je ostal čisto 
sam, saj je bil oče na fronti prve svetovne vojne. Zanj je 
v tistem strašnem času skrbela preprosta cerkniška šivilja 
Antonija Mramor. Za svoje človekoljubno dejanje ni dobila 
nobenih priznanj, ki so odsev vrednot družbe. Le videla je 
otroka, ki ni mogel živeti sam, in je pomagala. Oče se je iz 
vojske vrnil oktobra 1918.

Morda mora imeti življenje v sebi napetost, da se  lahko 
razvije ustvarjalni genij, ki s Tabora ponese v svet pesniške 
podobe, glasbo … 

Ali je kaj večjega kot človekova ustvarjalnost?

Avtor: Marija Hribar 
Foto: Valter Leban
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Intervju

Danica Kočevar: 
»Ljudi imam zelo rada .« 
Nekaj posebnega je srečati upokojeno 
medinsko sestro in prostovoljko Rdečega 
križa in Društva upokojencev Cerknica 
Danico Kočevar. Z optimizmom, dobro 
voljo, srčno dobroto in lepo besedo človeka 
razveseli in mu vlije novo energijo. Čeprav 
se zdi njen recept preprost, ga ne zmore 
vsak: »Ljudi imam zelo rada.« 

Gospa Kočevar, desetletja živite v Cerknici, ampak 
niste prav Cerkničanka?
Doma sem od Svetega Vida. Odraščala sem z mamo in bra-
tom. Bili smo brez očeta, ker je padel v partizanih. Nisva 
ga poznala ne jaz ne brat. Ko je padel, sem imela štiri leta, 
brat Janez dve. 

To je moralo biti hudo. 
V velikem pomanjkanju smo živeli. Ni bilo zaslužka, mama 
je pomagala v trgovini, čistila je v šoli. Pridna in natančna 
je bila. Z bratom naju je vzgajala v poštena in odkritosrčna 
državljana. Učila naju je, da morava biti odkritosrčna, spo-
štovati ljudi, učila naju je natančnosti. Z bratom sva bila v 
osnovni šoli, ko je šla mama po vojni v babiško šolo. Kon-
čala jo je leta 1946 in delala v zdravstvu do upokojitve. Šola 
za babice je bila v Ljubljani in mama je domov hodila samo 
za vikende, zato sva z bratom takrat živela pri stari mami. 

Je mama vplivala na izbiro vašega poklica? 
Ko sem končala postojnsko nižjo gimnazijo, me je mama 
spodbujala, naj se odločim za poklic medicinske sestre, ker 
je to plemenito delo. Mama me je navdušila in nikoli mi 
ni bilo žal. Medicinska sestra je najlepši poklic za žensko. 
V Zdravstvenem domu Cerknica sem ga opravljala od le-
ta 1960, ko sem šolo končala, do upokojitve leta 1992. To 
delo me je bogatilo, osrečevalo. Opravljala sem ga z iskre-
nostjo in s plemenitostjo, kolikor sem le mogla. Res me je 
osrečevalo in bogatilo. Najlepše je pomagati ljudem v sti-
ski, trpljenju, bolezni in žalosti. To je največ, kar lahko člo-
vek nudi drugemu – humanitarno delo. 

Ampak marsikdo tega ne bi zmogel. Za lajšanje 
trpljenja in bolečin moraš znati poiskati moč. 
Vedno sem našla moč v tem, da sem pomislila nase, ker 
sem sama doživela pomanjkanje. Tudi mene ni življenje 

pustilo brez žalosti, grenkobe, razočaranj in bolezni v dru-
žini. Zato sem želela pomagati drugim: bolnikom, vsem, ki 
so potrebovali pomoč: od otrok do starejših, in mojim pri-
jateljicam. Še zdaj, ko sem v »penziji«, pomagam nekaterim 
bolnikom, sorodnikom, prijateljicam … 

In vseskozi ste dobre volje …
Sem optimist, čeprav sem zelo občutljiva. Dobro voljo naj-
dem v delu in to me razveseljuje. Veliko se družim s prijate-
ljicami. Vse smo vdove. Spomladi in jeseni gremo na morje, 
včasih še v zdravilišče. Obiskujemo tudi kulturne prireditve. 
Skupaj smo v veselju in žalosti. Saj človek je družabno bitje! 

Zdi se mi, da še vedno poznate vse, s katerimi ste se 
srečali v ambulanti!
Imam lepe spomine na leta nazaj in se velikokrat spomnim 
na vse, tudi na tiste, ki so že umrli. Če si človek, so ljudje 
do tebe plemeniti. Vsak človek je svoja osebnost, zato ga 
je treba razumeti, se z njim odkrito in prijazno pogovo-
riti. Sočloveku zaležejo lepa beseda, stisk roke, iskren in 
prisrčen nasmeh. To človeka dvigne, telesno in duševno. 
Medicinska sestra je zdravnikova desna roka. Je prva, ki 
pride v kontakt z bolnikom, in če je bolnik lepo sprejet, se z 
zdravnikom lažje pomeni. Bolelo me je, če sem kdaj videla 
kolegice, ki niso bile prijazne do bolnikov. Marsikatero sem 
tudi posvarila. 

S katerim zdravnikom ste delali?
Joj, z veliko zdravniki! Delala sem v dispanzerju, ambulan-
ti in patronaži. Veliko sem bila na terenu. Terensko delo je 
zelo zahtevno. Zahteva obširno znanje medicinske sestre, 
ki mora poiskati tudi dober kontakt z družino, ki jo obišče. 
Družina ji mora zaupati. Družinam sem pomagala reševati 
tudi veliko drugih problemov: same odnose v družini, fi-
nančno in stanovanjsko stisko, iskala sem domove za osta-
rele … nisem pomagala samo pri zdravstvenih težavah. Na 
terenu je bilo tako lepo delati! Človek naleti na lepe in ža-
lostne dogodke. Prideš, ko so nesoglasja v družini, žalost, 
finančni problemi … vse sem pomagala reševati. Pa mla-
dino sem vzgajala. Že kmalu potem, ko sem se pridružila 
Rdečemu križu, leta 1963, sem imela tečaje prve pomoči 
po šolah na Uncu in Rakeku. Za gospodinje pa tečaje o negi 
bolnika. Tudi to sem delala z veseljem. 

Kdaj ste se že priključili Rdečemu križu?
Leta 1961. Triinpetdeset let sem delovala na tem področju. 

Pravite: »Sem.« Ampak saj ste še prostovoljka Rde-
čega križa.
Še, ampak ne delam več toliko. Kot prostovoljka pri Dru-
štvu upokojencev Cerknica od leta 2005 sodelujem pri 
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Intervju

Avtor: Maruša Mele Pavlin 
Foto: Ljubo Vukelič

projektu Starejši za starejše. Lepo je bilo delati pri Rdečem 
križu. Tudi to humanitarno delo sem opravljala z veseljem. 
Tri mandate sem bila predsednica območnega združenja. 
Ne vem, če bi to pisali. 

Zakaj ne?
Oh, kaj bi se hvalila! V veliko veselje mi je bilo delati s 
krvodajalci. Še zdaj jih imam zelo rada in jih spoštujem. 
Sama sem kri darovala osemintridesetkrat.

Če se ne motim, ste dobili priznanje ob 60-letnici 
krvodajalstva na Slovenskem. 
Tega mi je izročil predsednik Pahor, leta 2010 pa mi je 
priznanje Prostovoljec leta izročil dr. Danilo Türk. Pol-
no priznanj sem dobila.

Ste tudi med prvimi občinski nagrajenci.
Leta 2006 sem dobila zlato taborsko priznanje. Za 
požrtvovalno in nesebično delo ter pomemben prispevek 
in zasluge za napredek in razvoj ob-
čine. Ampak res ne vem, če bi pisali 
o tem.

Zakaj imate pomisleke?
Nerada se hvalim. Nisem častihlep-
na, nikoli nisem želela priznanj. 
Odlikovanja sem odklanjala, pa sem 
jih vseeno dobila. Samo ljudi imam 
rada. Zelo jih imam rada, od otrok 
do najstarejših. Ne maram pa tistih, 
ki so sebični, zahrbtni, nepošteni in 
visokoleteči. Predvsem spoštujem 
najbolj uboge, revne in bolne. Mar-
sikomu sem pomagala. Ne ravno 
finančno. Včasih s skromnim daril-
cem, da se je človek razveselil vsaj 
za kratek čas. Vesela sem, da sem 
lahko razveselila prizadeto osebo. Je 
pa res, da so mi ljudje zelo hvaležni, 
da se me spominjajo. To je res, to ni 
hvaljenje. To je res.

Je danes veliko ljudi v stiski?
Ogromno. Predvsem je zadnje čase velika finančna stiska. 
Ljudje so obubožali, nimajo služb, denarja, niti za prehra-
no nimajo. Edina sreča je, da imamo humanitarne orga-
nizacije. 

Je veliko tudi osamljenih?
Veliko. Njim se še posebej posvečam. Saj sem že rekla: 
stisk roke, iskren nasmeh. Pobožaj človeka, pa bo dobro. 

Vsak dan grem na obisk v dom starejših občanov. Vsako-
gar, h komur pristopim, motiviram, da je boljše volje. 

Že nekajkrat ste v pogovoru poudarili iskrenost.
Tako je. Iskrenost nekaj pomeni. Ljudje to začutijo in zau-
pajo. Človek mora dobiti zaupanje in potem lahko uspeš-
no rešuje težave. Tako je bilo tudi na terenu. 

Oba z možem, ki je bil policist, sta bila veliko na 
terenu, imela sta dežurstva. Kako sta organizirala 
družinsko življenje?
Veliko smo se usklajevali. Mož je bil razumevajoč. Sinova 
Gorazd in Borut sta naju poslušala. Vzgajala sva ju v spoš-
tovanju ljudi, poštenosti, odkritosrčnosti, natančnosti in 
točnosti. To sva zahtevala in ju vzgojila v dobra državljana. 

Zdaj živite sami.
Živim sama, mož mi je umrl pred petimi leti. S sinovoma 
smo v dobrih odnosih. Imamo se radi, se spoštujemo in 

obiskujemo. Veseli smo drug drugega. Neizmerno imam 
rada svoje tri vnuke Domna, Vida in Zaro. Vsak teden 
grem domov k Svetemu Vidu, kjer živi starejši sin. Obi-
skujemo se s prijateljicami. Družbo mi že osem leti de-
la psička Lili. Z njo se sprehajava, redno tudi telovadim. 
Sproščam se na zelenjavnem vrtu in med rožicami.

Zdravi ste?
Da bi bilo vsaj še tako naprej, da bi lahko še kaj pomagala 
ljudem v stiski in trpljenju. 
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Vse več, 
a ne preveč turistov
Poletni meseci so minili, z njimi pa tudi 
letošnja turistična sezona. Medtem 
ko se v nekaterih krajih po Sloveniji 
soočajo s prevelikim številom turistov, 
pri nas z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da se število gostov povečuje, težav s 
preobremenjenostjo pa (zaenkrat še) ni.

Slovenija se je znašla na turističnem zemljevidu, gostje 
hitijo na ogled naših naravnih in kulturnih znamenitosti, 
kot so Postojnska jama, Blejsko jezero in Ljubljana, ti sti 
malo bolj pripravljeni pa na zemljevidu Slovenije najde-
jo tudi Notranjski park s Cerkniškim jezerom, Križno ja-
mo, Rakovim Škocjanom ... Zanimivo je, da se je število 
turistov, ki so obiskali Turistično informacijski center 
Cerknica, v primerjavi z rekordnim lanskim letom pove-
čalo, a ne med glavno turistično sezono. Julija, avgusta in 
septembra je bilo gostov na TIC-u celo malo manj v istem 
času kot lani, vendar pa je bilo gostov več kot lani v prav 
vseh mesecih pred temi, k čemur vsi turistični delavci 
pravzaprav stremimo. Že četrto leto zapored se pri nas 
ustavi največ Francozov, veliko pa je še Italijanov, Nem-
cev, Belgijcev, Nizozemcev, letos tudi Špancev…

Program tematskih nedelj Notranjskega regijskega parka 
se je odvil že tretje leto zapored. V sodelovanju s številnimi 
ponudniki storitev, turističnimi vodniki, društvi in kmeti-
jami se je bilo vsako nedeljo mogoče udeležiti programa, ki 
so ga pripravili turistični delavci. Na parku z veseljem ugo-
tavljajo, da se aktivna udeležba na dejavnostih iz leta v leto 
povečuje. »V prvem letu smo malo tipali, kaj imajo gostje 

Aktualno pri nas

najraje, katere aktivnosti so bile najbolj obiskane, zdaj pa 
jim že lažje ponudimo vsebine, ki obiskovalce zanimajo 
in so hkrati v skladu s cilji in po slanstvom Notranjskega 
regijskega parka,« pravi Matevž Podjed, direktor parka. 
V prihodnjih letih se sicer v sklopu projekta Life obetajo 
še dodatne aktivnosti in dogodki, hkrati pa tudi izboljšave 
na področju infrastrukture, ki bo namenjena turistom in 
domačinom. Vstopna točka, interaktivne postaje, učna pot 
z ornitološkimi opazovalnicami, pa še kaj, kar bo naredilo 
jezero bolj turistom prijazno in jih hkrati usmerjalo na ob-
močja, kjer narave ne obremenjujejo. »Glavno poslanstvo 
parka je še vedno varovanje narave, to pa lahko varujemo 
tudi s preusmerjanjem gostov, ne le s prepovedmi. Turisti 
so tu vedno bili in vedno bodo. Prav je, da se jim ponudi 
primeren način za doživetje Cerkniškega jezera, s tem pa 
poskušamo tudi poskrbeti, da ne bodo hodili po zasebnih 
zemljiščih in po območjih, ki so občutljiva z naravovarstve-
nega vidika,« poudarja Podjed.

Za doživetje Cerkniškega jezera že več kot 20 let skrbi-
jo v muzeju Jezerski hram. »Letno sprejmemo  okrog 
10.000 obiskovalcev, tudi letos pričakujemo podobno šte-
vilo,« sta povedali Kristina in Nataša Kebe iz zavoda 

Jezerski hram in dodali: »Po mne-
nju obiskovalcev in strokovnjakov 
smo muzej z odlično interpretacijo 
delovanja presihajočega Cerkniške-
ga jezera, še vedno ohranjamo indi-
vidualen pristop do obiskovalcev in 
vse napore vlagamo v to, da obisko-
valcem skozi strokovno, celovito in 
prijetno interpretacijo pripravimo 
doživeto spoznavanje čudeža kra-
ške narave – Cerkniškega jezera in 
življenja ob njem v preteklosti in 
danes.« Sprejemajo goste s celega 

V Jezerskem hramu tudi letos skupno pričakujejo okoli 10.000 obi-
skovalcev.|Foto: arhiv zavoda Jezerski hram
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sveta, največ je Slovencev, sicer pa ponujajo vodenja v še 
petih tujih jezikih. V juliju in avgustu si je že nekaj let mu-
zej mogoče ogledati brez predhodnega naročila po urniku 
vsak dan z izjemo nedelje; če koga zamika ogled v drugem 
letnem času, pa ob sobotah ob 15. uri. Knjiga vtisov je 
polna pohval na račun individualnega, strokovnega in ce-
lostnega pristopa, s katerim lahko obiskovalec, ki v nara-
vi vidi le en obraz Cerkniškega jezera, kljub temu spozna 
njegovo delovanje.

Postelje za okoli 300 turistov
Tudi prenočitvene kapacitete so bile v poletnih 
mesecih kar lepo zapolnjene, pojavljajo se tudi 
novi ponudniki, ki pričenjajo z oddajanjem sob, 
konec te turistične sezone je svoja vrata na pri-
mer znova odprl hotel Rakov Škocjan, tako da 
imamo na območju občine Cerknica  okrog 30 po-
nudnikov, ki oddajajo sobe in apartmaje, skup-
no pa si posteljo za nočitev pri nas lahko najde 
 okrog 300 gostov hkrati. 

Ob koncih tedna je bil turistično informacijski 
center znova preseljen na lojtrnik ob Cerkniško 
jezero, kjer so obiskovalci lahko kupili kak spo-
minek, dobili ključne informacije o jezeru in 
okolici, hkrati pa si je bilo mogoče tudi izposoditi 
kolesa. »Povpraševanje po izposoji koles se je v 
lanskem letu v primerjavi z letom 2015 dvignilo 
za okrog 30 odstotkov, letos pa je ostalo na pri-
bližno enaki ravni kot lani,« pravi Meta Rovan. 

Tudi v Križni jami so z obiskom zadovoljni, manj 
pa z vremenskimi razmerami oziroma vodostajem: 
»Štiriurni ogledi dolgo časa niso bili možni zaradi 

suše, nato pa zaradi poplav,« je povedal 
Gašper Modic, predsednik Društva lju-
biteljev Križne jame. Ocenjuje, da je šte-
vilo obiskovalcev še okrog 15 odstotkov 
višje kot v prejšnjem letu, a zaradi odpo-
vedi daljših izletov zaradi suše prihodek 
ni tolikšen, kot bi lahko bil.

Medved – turistični promotor
Zelo se je povečalo povpraševanje po 
unikatni notranjski storitvi – opazova-
nju rjavega medveda v njegovem narav-
nem okolju. Pri nas in v Loški dolini to 
storitev ponuja več ponudnikov. Cene 
so različne, od osnovnega opazovanja, 
ki zaenkrat še vedno stane manj kot 100 
evrov na skupino, do najbolj izpopolnje-
ne, fotografom prilagojene storitve, za 
katero je treba odšteti tudi do 150 evrov 

na osebo. Kljub temu pa se za to dejavnost odloča vse več 
predvsem tujih gostov. V Lov ski družini Cajnarje so opazo-
vanje medveda letos omogočili več kot 50 skupinam (sku-
pina za opazovanje medveda šteje največ tri osebe). »Gostje 
se na nas obrnejo preko prenočitvenih ponudnikov in turi-
stično informacijskega centra,« je povedal Rajko Kovačič, 
predsednik Zveze lovskih družin Notranjske. Obiskovalci se 
vzpnejo na lovsko prežo, nato pa v popolni tišini kake tri do 
štiri ure čakajo na medveda. Letos so ga opazili skoraj vsi, 
ki so se odpravili na tovrstno opazovanje. Lahko rečemo, da 
so medvedi – kljub temu, da si jih v gozdu ravno ne želimo 
srečati – eni glavnih turističnih promotorjev Notranjske.

Avtor: Miha Jernejčič

Kolesarjenje je vse bolj priljubljen način za ogled Cerkniškega jezera.|Foto: Jošt Stergaršek

Za opazovanje rjavega medveda v naravi je treba na Cerkniškem in v Loški doli-
ni odšteti od malo manj kot 100 evrov na skupino do 150 evrov na osebo.|Foto: 
Miha Jernejčič
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Varnejša vožnja 
od Bezuljaka do Dobca
Uradna otvoritev obnovljene ceste od Bezuljaka do 
Dobca je bila 8. septembra. Glede na to, da je tudi v 
tem delu občine Cerknica veliko mladih družin in šo-
loobveznih otrok, je bila naložba v vrednosti slabih 
290.000 evrov nujno potrebna. Na podlagi 23. člena 
Zakona o financiranju občin bo Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo zanjo prispevalo skoraj 
207.000 evrov, razliko pa bo krila Občina Cerknica iz 
občinskega proračuna. 

Otvoritve obnovljenega dvokilometrskega odseka 
so se ude ležili župan in podžupan Občine Cerknica 
Marko Rupar in Marko Kranjc, predsednik KS Be-
gunje Alojzij Švigelj, direktor JP Komunala Cerknica 
Anton Kranjc ter predstavniki izvajalcev in podizva-
jalcev iz podjetji Asfalti Ptuj, CBE in Mani.

Župan je v nagovoru poudaril, da se z ekipo trudijo 
izboljšati prometne povezave med oddaljenimi kraji 

in s tem izboljšati kakovost življenja. Obnovljene ceste so 
se še posebno razveselili tamkajšnji prebivalci, za katere bo 
pot po novem preglednejša in tudi bolj varna. Begunjski 
župnik Maks Ipavec pa je cesto blagoslovil.

Strani ureja: Maruša Opeka 
Foto: Ljubo Vukelič

Predstavili načrt 
komunalnega urejanja
V prostorih gasilskega doma v Begunjah pri Cerknici je 
7. septembra potekal prvi sestanek, na katerem so pred-
stavniki Občine Cerknica s projektanti predstavili načrt 
fekalne kanalizacije v Begunjah pri Cerknici in Selščku.  

Na predstavitev projekta so bili vabljeni lastniki zemljišč, 
po katerih poteka predvideno kanalizacijsko omrežje. V 
postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja sta potrebna 
tudi bodisi pridobitev služnosti lastnikov zemljišč ali pa od-
kup zemljišč za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja. 

Predstavitev celotnega projekta krajanom Begunj pri 
Cerk nici in Selščka bo sledila takoj, ko bo trasa kanali-
zacijskega omrežja dokončna in bo projekt tudi finančno 
ovrednoten. 

Občina prihodnje leto namera-
va začeti z izgradnjo fekalne in 
me teorne kanalizacije, pločnika in 
razsvetljave ter obnovo vodovodne-
ga sistema na kilometrskem odseku 
od begunjske osnovne šole do konca 
Begunj. Direkcija RS za infrastruk-
turo pa hkrati načrtuje obnovo ces-
tišča na tem delu državne ceste.

Za varno 
pot v šolo
Tudi letos so v Združenje šoferjev in 
avtomehanikov Cerknica od 1. do 8. 
septembra organizirali akcijo ob za-
četku šolskega leta, v okviru katere 
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Iz občinske hiše

Pomembni zbirki kmalu zaščiteni
Svetniki in svetnice Občine Cerknica so se 21. septembra sestali na 18. redni seji. 
Seznanili so se s kar petimi poročil javnih zavodov za leto 2016. 

ga pokriva cerkniška knjižnica, ki pa presegajo zgolj lokal-
ne okvire in imajo veliko vrednost za dediščino celotne dr-
žave. Enako velja za zbirko Jožeta Udoviča, ki obsega širok 
in vsebinsko bogat spekter dokumentov s področja pisne 
kulturne dediščine. 

Sprejem teh odlokov bo pomenilo tudi uresničeva-
nje sklepov Lokalnega programa razvoja kulture občine 
Cerknica 2017–2020, kar so svetniki še posebej pozdravili. 
Bogdan Urbar, koordinator Sveta za kulturo, je napove-
dal, da bodo v skladu s programom v prihodnje ustrezno 
poskrbeli tudi za zapuščino Frana Gerbiča, Ivana Matičiča, 
Janeza Kranjca in zbirko notranjskih ljudskih pesmi. 

Ob tem je svetnike še zanimalo, kakšne bodo finanč-
ne posledice sprejetja in ali ima knjižnica sploh primerno 
mesto za hrambo dokumentov. Kot je povedal Urbar, po-
sebnih finančnih posledic ne bo. Lokalni program kulture 
namreč namenja 35.000 evrov letno za domoznanstvo in 
25.000 evrov za premično kulturno dediščino. Sicer pa je 
cerkniška knjižnica pred veliko investicijo. Občina bo fi-
nancirala gradnjo prizidka, v katerem bo prostor tudi za 
hrambo dragocenega gradiva. 

Načrti za zaščito kulturne dediščine so kot kaže obsežni. 
Občina se je namreč odločila tudi za odkup enaindvajsetih 
slik akademskega slikarja Lojzeta Perka »Svet ob Cerkni-
škem jezeru«, ki so sedaj v lasti velenjske občine. Za to je 
predvidena tudi posebna postavka v proračunu, katerega 
drugi rebalans so svetniki potrdili na isti seji. Drugi reba-
lans za leto 2017 tako predvideva 12.154.658 evrov pri-
hodkov in 12.635.865 evrov odhodkov z neto financira-
njem v višini 481.207 evrov.

Tokrat so na vrsto prišli rakovška in cerkniška osnovna šo-
la, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica in Notranjski regijski park. Matevž Pod-
jed, direktor NRP, je svetnikom predstavil dejavnosti, ki jih 
bodo izvedli v okviru projekta »Izboljšanje stanja območij 
Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renatu-
racijo struge Stržena«, izbranega na letošnjem razpisu LIFE. 

Na Notranjskem regijskem parku so prepričani, da bo 
obnova vodotoka jezeru vrnila nekdanjo podobo ter tudi v 
sušnih delih leta ohranila nekaj vode in s tem življenjskega 
prostora za rastlinske in živalske vrste. »Gre za zgodovinsko 
priložnost, da bo obnovljeni vodotok Stržen Cerkniško je-
zero povrnil v stanje, kot je bilo, preden so ga ljudje želeli 
osušiti,« ocenjujejo. Projekt v skupni vrednosti več kot 3,8 
milijona evrov bo park izvajal skupaj z Zavodom za varstvo 
narave, DOPPS, Zavodom za ribištvo in podjetjem Hidro-
tehnik. Kot je povedal Podjed, projekt ni priložnost samo za 
naravo, ampak tudi za ljudi. Prinaša namreč nove zaposlitve, 
dogodke, prireditve, izobraževanja in infrastrukturo. Park 
in občina sta na seji tudi že dobila zeleno luč za odkup ne-
katerih zemljišč na Cerkniškem jezeru, ki bodo namenjena 
izgradnji ornitoloških opazovalnic in zaščiti ptice bobnarice.

S posebnima odlokoma pa bosta že kmalu zaščiteni tudi 
domoznanska zbirka in zbirka Jožeta Udoviča, ki ju hrani 
cerkniška knjižnica. Svetniki so ju v prvi obravnavi potrdili 
kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Tako bosta zbir-
ki zaščiteni in varni pred prostim razpolaganjem. Kot je 
povedala Marija Hribar, direktorica knjižnice, KJUC vodi 
domoznanski oddelek vse od leta 1992. V tem času jim je 
uspelo zbrati obsežen fond gradiv o preteklosti območja, ki 

Avtor: Maruša Opeka

so otroke spremljali na prometno izpostavljenih točkah ob 
šolskih poteh v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke. 20 
prostovoljcev združenja je pomagalo otrokom na Rakeku, 
Uncu, v Cerknici, Begunjah, Grahovem, Novi vasi, Starem 
trgu in Iga vasi na poti v šolo in iz nje. »Želimo, da bi bile 
šolske poti čim bolj varne, zato se nam zdi pomembno, da 
ob začetku šolskega leta tudi sami nekaj prispevamo k var-
nosti naših najmlajših,« je pojasnil Franci Lužar, predse-
dnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Cerknica, ki v le-
tošnjem letu praznuje že 60. obletnico delovanja.  Otrokom 
pa sta na prvi šolski dan pri prečkanju ceste skupaj z Lužar-
jem pomagala tudi poslanka državnega zbora Iva Dimic in 
župan Marko Rupar.
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Krvodajalci – 
odgovorni ljudje
Krvodajalci, ki prihajajo iz naših koncev, 
torej iz občin Cerknica, Loška dolina 
in Bloke, čutijo veliko odgovornost 
za darovanje krvi in s tem za pomoč 
sočloveku. To so predvsem ljudje, ki 
se vedno odzovejo in redno obiskujejo 
terenske krvodajalske akcije, ki jih 
organiziramo v okviru naše organizacije. 

Svojo tradicijo prenašajo na mlajše rodove, so 
pogumni in radi pomagajo drugim tako, da da-
rujejo del sebe. V naših evidencah je kar 3.970 
aktivnih krvodajalcev - to predstavlja kar 24 od-
stotkov vseh prebivalcev omenjenih treh občin. 
Med vsemi našimi krvodajalci je 20 odstotkov 
mlajših od 30 let.

Na naše krvodajalske akcije prihaja kar 200 
ali še več krvodajalcev, zato je bilo naše območje 
dolga leta eno od uspešnejših v Sloveniji. Zdrav-
stvo se je velikokrat obrnilo na nas kot organi-
zatorje za pokritje pomanjkanja krvi, saj smo to 
lahko zagotovili. 

Zadnje leto pa opažamo, da že težko dose-
gamo prihod 200 krvodajalcev na našo akcijo, 
zato skušamo najti vzroke za to. Verjetno gre 
v največji meri za pomanjkanje časa na določen dan, 
saj so krvodajalske akcije v dopoldanskem času. Veliko 

krvodajalcev bi prišlo darovati kri popoldne ali pa celo 
v soboto. Tempo življenja, ki nam ga predpisuje delo, je 
kljub tehnološkim izboljšavam in rešitvam pač prehiter, 
delo zahteva svoje za preživetje posameznika. 

A zdravstvena stroka zagovarja, da mora biti kri odvze-
ta spočitemu krvodajalcu, ko še ni užil živil, ki zahtevajo 
zahtevnejšo predelavo krvi. Zato je za darovanje krvi naj-
bolj primeren čas dopoldan, do 13. ure.

Vsakdo, ki daruje kri, je pomemben in cenjen. Trudimo 
se, da bi uspeli zagotoviti boljše pogoje in ugodnosti za 
darovalce krvi. Država bi morala prepoznati to državljan-
sko zavest in bolj prisluhniti idejam za izboljšave v korist 
krvodajalcev, ki zagotavljajo tekoče delo v zdravstvu in s 
tem reševanje človeških življenj. 

Da bi ohranili ali še povečali število krvodajalcev, po-
gosto predavamo v 8. in 9. razredih osnovnih šol. Učen-

cem predstavimo krvodajalstvo, potrebe po krvi v Slove-
niji, vrsto krvi in potek akcije, ki si jo lahko tudi ogledajo. 

Ko postanejo polnoletni, 
so tako že pripravljeni na 
darovanje krvi in so naši 
potencialni krvodajalci. 
Vsako leto na krvodajal-
ske akcije povabimo oko-
li 200 mladih, ki so do-
polnili 18 let, odzovejo 
se približno trije odstot-
ki. Velikokrat pripeljejo 
s seboj tudi svoje starše, 
ki takrat prvič darujejo 
kri. Mladi krvodajalci so 
naša prihodnost – prav 
je, da premagajo strah in 
postanejo odgovorni dr-
žavljani.

Avtor: Nina Jerič
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Izpostavljamo

Varne točke tudi 
v cerkniški občini
Konec avgusta je v prostorih 
Večgeneracijskega družinskega centra 
Cerknica potekala predstavitev Unicefovega 
projekta Varnih točk. S 1. septembrom se je 
Cerknica priključila 74 slovenskim krajem, 
po katerih že delujejo varne točke. Gre za 
različne javne prostore, kot so knjižnice, 
trgovine, zdravstveni domovi, lekarne, 
kamor se lahko otroci zatečejo po zaščito, 
pomoč ali zgolj nasvet. 

»V varnih točkah bodo na voljo ljudje, ki so usposobljeni 
za pomoč otrokom, saj se udeležijo posebnega izobraže-
vanja, ki ga zanje organiziramo v Unicef Slovenija in jih 
seznanimo, kako pomagati otrokom v stiski,« je pojasnila 
Alja Skele, vodja zagovorništva pri Unicef Slovenije, ki je 
posebej pohvalila dobro povezanost med občino, lokalno 
skupnostjo in različnimi organizacijami. Župan Marko 
Rupar je projekt podprl in poudaril, da je otrokom treba 
dati priložnost, da spregovorijo o težavah. 

V mrežo v cerkniški občini bo tako vključenih 14 var-
nih točk. »Veseli nas, da smo poleg Cerknice vzpostavi-
li tudi točke na Rakeku, Uncu, v Begunjah in Grahovem. 
Želimo pa si, da bi se v 
prihodnje mreža še širila,« 
je povedala Julija Per-
ko, lokalna koordinatorka 
projekta in vodja Večge-
neracijskega družinskega 
centra Cerknica. V nasled-
njih tednih načrtujejo tudi 
širšo promocijo po šolah in 
drugih javnih ustanovah, 
da bi bile varne točke med 
otroci čim bolj prepozna-
ne. Lokacije bodo označe-
ne tudi s prepoznavnim 
znakom. 

Avtor: Maruša Opeka 
Foto: Ljubo Vukelič

Varne točke v Občini Cerknica:

Cerknica: Hofer, Optika Vesna, Optika Clarus, Foto 
Žnidaršič, Večgeneracijski družinski center, Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica, Dom starejših občanov DEOS 
Cerknica.
Rakek: Mercator, Gostišče Furman.
Unec: Trgovina Mercator KGZ.
Begunje: Trgovina Mercator KGZ, Avtomehanika Aloj-
zij Švigelj.
Grahovo: Prevozi Ogrinc, Frizerstvo Brigita.

Projekt Varne točke v občini 
Cerknica so predstavili (z leve)  

Alja Skele, Marko Rupar in  
Julija Perko.
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Dogaja se

Sodobnejše izobraževanje strojnikov 
V Šolskem centru Postojna so 14. septembra odprli Izobra-
ževalni center sodobnih tehnologij (ICST), ki bo deloval na 
področju strojništva, s poudarkom na orodjarstvu. 

Projekt izgradnje  ICST je regijsko pomemben projekt, ki 
bo dijakom, študentom in ostalim slušateljem, ki se izobra-
žujejo na področju strojništva, omogočil pridobivanje zna-
nja in  kompetenc, ki jih trg dela v naši regiji in širše nujno 
potrebuje. Strojništvo   je v regiji   najhitreje rastoča dejav-
nosti, potrebe po kadrih so velike. Projekt je bil tako prepo-
znan kot prioritetni in umeščen v Dogovor za razvoj regije.

Pobude s strani gospodarstva, podpora vlade, zlasti obeh 
ministrstev, za izobraževanje in šport (MIZŠ) ter za gospo-
darstvo in razvoj (MGRT), skupni napori lokalne skupnosti 
in vseh vpletenih ustanov so pripeljali do točke otvoritve 
novih prostorov ICST. V letu dni je bil za namene vzposta-
vitve  ICST zgrajen  prizidek k šolskim delavnicam v vred-
nosti 750.000 evrov, ki ga je v pretežnem delu financiralo 
MIZŠ, v manjšem deležu pa šola.   V novih prostorih bo v 
prvem nadstropju nova avtoservisna delavnica.

V pritličju pa bo deloval ICST, ki je opremljen z najsodob-
nejšo opremo v skupni vrednosti 830.000 evrov, od česar 
je šola pridobila dobrih 680.000 evrov na razpisu MGRT za 
učne izdelovalne laboratorije. Davek na dodano vrednost 
v višini 150.000 evrov je bil v okviru projekta neupravičen 
strošek, a so se k plačilu zavezali vse občine regije, dodatno 
tudi Občina Logatec, ter regijsko gospodarstvo.

Nova pridobitev  bo   bistveno izboljšala kakovost prak-
tičnega izobraževanja  in usposabljanja dijakov, študentov 
ter ostalih  udeležencev. »S tem dogodkom se vpisujemo 
na zemljevid prepoznavnih srednjih in višjih strojnih šol, 
postajamo del moderne skupnosti, ki gradi prihodnost na 
sodobnih tehnologijah. Verjamemo, da bomo možnosti, ki 
jih center ponuja, izkoristili v dobro udeležencev izobraže-
vanj in širše skupnosti.  Naš cilj je povezovalna vloga med 
šolstvom in gospodarstvom, razvijanje idej, krepitev inova-
tivnosti, naše koordinate pa želimo postaviti tudi na med-
narodni zemljevid,«  je v nagovoru poudarila   direktorica 
Šolskega centra Helena Posega Dolenc. 

 Avtor: Sergeja Širca Foto: Valter Leban

Po poteh gorskega zdravnika 
Člani Društva upokojencev Rakek smo se 22. avgusta z 
avtobusom odpeljali proti Ljubljani in pot nadaljevali 
skozi karavanški predor proti sosednji Avstriji. Obetal se 
nam je lep sončen dan. Na počivališču smo se malo raz-
migali in si privoščili jutranjo kavo z zajtrkom. Pot smo 
nadaljevali v smeri zimskošportnega središča    Bischof-
shofen, kjer smo zapustili avtocesto in se podali proti 
gorski pokrajini Wilder Kaiser, kjer so prizorišča idilične 
nadaljevanke Gorski zdravnik. Pokrajino Wilder Kaiser na 
Tirolskem sestavljajo štiri vasice: Going, Ellmau, Scheffau 
in Söll. Razsejane so po dolini, ki je omejena z gorovjem 
Wilder Kaiser na eni strani in Hohe Tauern in Zillertaler 
Alpen na drugi. 

Ustavili smo se v vasici Going, katere glavni vaški trg je 
srce serije. Peš smo se sprehodili do trga, kjer stoji vaška 
cerkev s pokopališčem, gostilno, vodnjakom. Ogledali smo 
si notranjost rokokojske cerkve, ki je zelo bogato okrašena. 

Odpeljali smo se v vasico Ellmau, kjer smo si ogledali 
znamenito Grubarjevo ordinacijo. Tradicionalna tirolska 
hiša je pod spomeniškim varstvom, spodaj kamnita, zgoraj 
lesena. Balkon krasijo izrezljani okraski in osupljivo lepo 
balkonsko cvetje. 

Na poti proti domu smo si ogledali še letoviško me sto Zell 
am See, ki je znano po slikoviti naravi in alpskem utripu. 
Mesto z jezerom, čudovito kuliso zelenih travnikov, pisa-
nih rož, gozdov in gričev ter mogočno goro Schmittenhöhe 
je, kot bi ga narisal. Sprehodili smo se ob jezeru ter izko-
ristili prosti čas za kosilo, nakupe spominkov, nepozabne 
fotografije.

Vožnja proti domu je bila ves čas  obarvana v sočno zeleno 
barvo, le ledeniki Kapruna so izstopali v beli barvi. Še en 
čudovit, zelo prijetno izkoriščen dan.

 Avtor in foto: Boža Vesel
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Spoznavanje botanike med pohodom 
Na vročo avgustovsko soboto smo v okviru etnobotaničnega 
pohoda po Cerkniškem polju spoznavali koristne rastline, ki 
so se na Notranjskem v preteklosti uporabljale v najrazlič-
nejše namene. Spoznali smo kar nekaj zelišč, grmov in dre-
ves, ki so jih včasih ljudje uporabljali za lajšanje zdravstve-
nih težav, izdelavo najrazličnejših predmetov in uporabo v 
veterini. Pot nas je vodila iz Martinjaka pod travnike Graho-
vega in Žerovnice, pri prenočišču Mavko pa smo se okrepča-
li z dobrotami iz lokalne samooskrbe in se preizkusili v veš-
čini pisanja s pisali iz rastlin, ki jih najdemo na Cerkniškem 
jezeru. Na izhodiščno točko smo se vrnili po turistični učni 
poti pri Grahovem in spotoma spoznali še nekaj uporabnih 
dreves Notranjske. Pohod je bil organiziran v sodelovanju z 
JSKD Cerknica, sofinancirala pa ga je Občina Cerknica. Za 
pomoč pri izvedbi pohoda se zahvaljujemo tudi prenočišču 
Mavko. Avtor in foto: Marko Cvetko

Likovne delavnice 
za otroke 
Otroci v starosti od 4 do 
9 let na likovnih delav-
nicah v Galeriji Martin 
Krpan Cerknica pod 
vodstvom akademske 
slikarke Andreje Gor-
janc spoznavajo različ-
na likovna področja, od grafike in risbe do kiparstva in sli-
karstva. Poudarek je na raziskovanju likovnega materiala, 
ki je eno od pomembnih orodij, s pomočjo katerih otrok 
izraža svoje občutke, misli in zaznavanja sveta. Ko nečesa 
še ne zna ali ne zmore povedati z besedami, lahko to že 
izrazi skozi likovni izdelek. 

Izražanje skozi likovni material se zgodi spontano, ne-
zavedno, v trenutku, ko otrok ta material osvoji – ko zna 
mešati barve; ko ve, kako se obnaša glina; ko je preizkusil 
različne papirje, na katere je risal z ogljem, s svinčnikom, 
z voščenko … V septembru so otroci na dveh delavnicah 
ustvarjali kipe iz gline in grafike v tehniki monotipija. Na 
fotografiji likovno delo 8-letne Ronje, tempera na papir.
 Avtor: Andreja Gorjanc

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

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

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

    041 984 818
• Centralno
 ogrevanje
• Vodovodne
 instalacije
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Mozaik pozdravlja učence 
Pred vhodom v prvo triado OŠ Jožeta Krajca Rakek je 14. 
septembra potekala slovesnost ob otvoritvi mozaične ste-
ne, ki so jo izdelali člani likovne sekcije ter sekcije moza-
ika KD Rak Rakek ob praznovanju 15-letnice delovanja 
društva.

Ideja o postavitvi mozaika pod nadstreškom se je porodi-
la Karmen Petrič, načrt je izdelala Ines Subotič Jako-
panec, strokovno plat pa je prevzela mentorica Eva Ule. 
Pri izdelavi mozaika so sodelovale tudi učenke likovnega 
krožka OŠ Jožeta Krajca Rakek pod mentorstvom Jolande 
Cerkvenik. Za izdelavo je bilo potrebnih več kot 600 ur 
prostovoljnega dela.

Navzoče na otvoritvi so pozdravili župan Občine Cerknica 
Marko Rupar, ravnateljica šole mag. Anita Knez in pred-
sednica KD Rak Rakek Danica Štefančič. Program je po-
vezovala predsednica dramske sekcije KD Rak Maja Malc, 
z glasbenima točkama pa je program popestrila učenka 
 Tara Meta Gärtner.

Mozaik predstavlja živali iz naših gozdov v naravni veli-
kosti in ima poučno noto. Je lep primer sodelovanja šole z 
društvi in medgeneracijskega sodelovanja.

 Avtor: Karmen Petrič Foto: Ljubo Vukelič

Sprehod za spomin 
Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni smo v DEOS 
Centru starejših Cerknica 21. septembra organizirali Spre-
hod za spomin, ki je združil stanovalce, svojce, prostovolj-
ce in sodelavce centra starejših. Alzheimerjeva bolezen je 
najpogostejši vzrok demence, ki se vse bolj »zajeda« v naš 
vsakdan. Ne izbira kraja, spola, let in izobrazbe, »izbere« pa 
naše najdragocenejše imetje: naš spomin. 

S sprehodom smo simbolno opozorili, da nam ni vseeno 
za vse tiste, ki živijo s to neozdravljivo boleznijo. Po vrnitvi 
nazaj v center smo se okrepčali s toplim domačim čajem 
in z domačimi piškoti. Našemu povabilu se je odzvalo lepo 
število udeležencev, česar smo zelo veseli. Pomembno je, 
da čim več ljudi prepozna prve znake demence, saj lahko le 
tako vsi skupaj naredimo več pri ustrezni pomoči obolelim 
z demenco.

V ta namen smo uredili stojnico s promocijskim gradi-
vom, ki smo ga razdelili med udeležence sprehoda in ostale 
obiskovalce centra. Vsem svojcem in drugim udeležencem 
Sprehoda za spomin se iskreno zahvaljujemo za podporo.
 Avtor: Anja Purkart Foto: Biserka L. Nelec
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LAS: s sodelovanjem 
za razvoj 
Na podlagi dveh javnih 
pozivov Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Notranjska 
je bilo na ustrezne državne organe v potrjevanje posredo-
vanih 11 projektov ter trije projekti iz naslova Sodelovanje 
LAS, ki jih je pripravila RRA Zeleni kras kot vodilni partner 
LAS. Projekte sofinancirata Evropski kmetijski sklad za ra-
zvoj podeželja in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Razvoj novih inovativnih turističnih produktov, povezo-
vanje ponudnikov in podjetnikov ter mladih z gospodar-
stvom, razvoj novih storitev za ranljive skupine (mladi, 
starejši, gibalno ovirane osebe) so glavni poudarki pro-
jektov, ki se bodo izvajali v letih 2017 in 2018. S projek-
ti sodelovanja med različnimi LAS pa želimo spodbujati 
rokodelce za razvoj novih izdelkov, izboljšati stanje na 
področju reje drobnice ter okrepiti vključevanje lokal-
ne kulinarike in obrti na tradicionalnih prireditvah. Vsi 
potrjeni projekti bodo predstavljeni na spletni strani:  
www.lasnotranjska.si. Novi javni pozivi so predvideni v 
drugi polovici leta 2018.

Naj spomnimo, da je septembra 2015 LAS Notranjska 
ustanovilo 70 ustanovnih članov iz javnega, ekonomske-
ga in zasebnega sektorja. Avtor: Dragica Bratanič

Opravljamo storitve sečnje, 
spravila in odkupa lesa.

Zagotavljamo korektne cene, 
izmere in zanesljivo plačilo.

Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti. 
Preizkusite nas!

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

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

051 60 20 40
peleti@branal.si

Podskrajnik 57, 1380 Cerknica

z vami od leta 1992

Vaš klic pričakuje odkupovalec 
Ernest Kržič, dipl. inž. gozd. (UN)
051 635 905, ernest@branal.si
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Žegnanje z novomašnikom 
V naši župniji smo 10. septembra v cerkvi Marijinega 
rojstva  praznovali žegnanje.  V ta namen smo imeli v pe-
tek, 8. septembra celodnevno čaščenje. V nedeljo, na dan 
žegnanja, pa  je v goste prišel   novomašnik kapucin Luka 
Modic iz bloške župnije. Župnik Jožef Krnc se mu je za-
hvalil, da je med nas prinesel duhovno svežino, optimizem 
in dobro voljo,  saj slovenska cerkev resnično potrebuje ta-
kih mladih moči. Zato mu obljubljamo molitveno podporo 
in molitev tudi za nove duhovniške in redovniške poklice.

Luka Modic nam je podelil novomašni blagoslov in obe-
nem Marijinem varstvu izročil začetke obnove našega sve-
tišča. Ob koncu slovesne maše so nam gospodinje postregle 
kavo in pecivo. Ministranti pa so v spomin razdelili podo-
bice, na katerih je upodobljena oltarna slika, ki predstavlja 
Marijino rojstvo. Avtor: Klara Žnidaršič

Godba Cerknica vabi nove člane!

Vabljeni vsi, ki znate igrati 
inštrument (pihala, trobila, 
tolkala) in vas navdušujeta 
glasba in igranje v orkestru. 
Več informacij na 031/852 348 
ali godba.cerknica@gmail.com.
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Nova zasedba na glasbeni 
sceni 
Predstavljamo vam pop/rock skupino 
Think Twice. Sestavljajo jo ambiciozni 
mladi glasbeniki, ki strmijo k ustvarjanju 
in izvajanju kakovostne glasbe. Zasedba 
je nastala v začetku leta 2017 in ima se-
dež v Cerknici. Večina članov je šolanih 
glasbenikov, ki imajo izkušnje z igranjem 
v več glasbenih skupinah. V to zasedbo so 
se združili zaradi želje po resnejšem de-
lu in bolj kakovostnem izvajanju. Glavni 
vokal skupine je Nuša Klobučar, bobnar 
Blaž Opeka, basist Jan Otoničar, ki-
tarist Rok Opeka in klaviaturist Tilen 
Tomšič. 

Z željo po zabavanju in razveseljevanju 
vseh generacij na svojih nastopih za-
enkrat izvajajo priredbe različnih glasbe-
nih skupin, ko pa se bo pojavila priložnost, bodo začeli s snemanjem lastnih skladb. Izvajajo predvsem slovenski in angleški 
pop in rock različnih izvajalcev: Tina Turner, AC/DC, Bon Jovi, Blondie, Queen, Toto, Amy Whinehouse, Guns N' Roses, 
Nina Pušlar, Šank Rock, Tinkara Kovač, Jan Plestenjak, Neisha, Big Foot Mama … Krstni nastop so doživeli v Ankaranu, 
priložnost za nastope pa so dobili na Primorskem, Dolenjskem in Štajerskem. Vse, ki bi radi prisluhnili zvoku teh mladih 
glasbenikov, vabijo k ogledu Facebook profila ThinktwiceSLO, kjer lahko najdete videoposnetke priredb, Think Twice novice 
in termine nastopov. Avtor: Sergeja Širca Foto: arhiv skupine
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Župnijski dan v dobri družbi 
Kljub dobremu zdravju vseh treh domačih duhovnikov smo 
imeli v nedeljo, 17. septembra, v cerkniški župniji samo 
eno sveto mašo. In še to je vodil tuj duhovnik, ki pa je bil 
nekoč Cerkničan. Gre za župnijski dan, ko smo v svoji sredi 
gostili »domačega« gospoda Metoda Lampeta, trenutno 
duhovnika tržaške škofije. Pravzaprav je on pri nebeški 
gostiji gostil nas župljane, še posebej pa naše zakonce, ki so 
letos nabrali okroglo število let skupne hoje. 

Vabilu na praznovanje so se odzvali tako domači »obletni-
čarji«, kot tudi nekateri jubilanti, ki so se sicer poročili še 
doma, kasneje pa jih je ljubezen zvlekla (k taščam) v druge 
kraje Slovenije. Tako smo po dolgih letih srečali nekoč znane 
obraze, danes pa s spremenjenim dialektom nekoliko manj 
Cerkničane s svojimi sozakonci. Pri slovesni sveti maši je bi-
lo torej slišati slovesno potrditev zakonskih obljub. 

Po maši se je veselo druženje nadaljevalo ob golažu, lepi 
glasbi domačih izvajalcev in recitacijah v župnijskih pro-
storih. Navdušila sta nas župnijska mešani in mladinski 
zbor, pa tudi Bajčkov ata, s svojo iskrivo vedrostjo in jasno 
mislijo. Na stojnicah so predstavili različne dejavnosti v žu-
pnijski skupnosti. Dogajanje po maši je odlično povezovala 
mlada Lucija Iskra. Avtor in foto: Blaž Knez

»Dotik nebes« 
Letošnji oratorij je v župniji Cerknica potekal od 20. do 26. avgusta v prostorih Salezijanskega mladinskega centra. Prijavlje-
nih je bilo okrog sto predšolskih in osnovnošolskih otrok. Voditelj Oratorija 2017 je bil Tadej Zalar. S pomočjo duhovnega 
vodje, kaplana Janeza Žerovnika, župnika Jožefa Krnca in okoli 30 animatorjev je letošnji oratorij lepo uspel.

Animatorska ekipa se je že nekaj časa pripravljala na 
ta velik podvig. Zelo so se potrudili in z velikim nav-
dušenjem ter odgovornim delom otrokom polepšali 
poletne dni. Z veliko vnemo so skupaj znašali   pri-
pomočke in material, dali tiskat majice, organizirali 
izlet, s pomočjo pridnih mamic priskrbeli piškote in 
sadje ter pijačo in topel obrok vsak dan. Skratka, so-
deč po urniku, počitka ni bilo. Letošnja novost je bila, 
da se je oratorij začel že v nedeljo. Program je bil ta 
dan pripravljen za celo družino. Čestitke, pa še tako 
naprej! Avtor: Klara Žnidaršič

ZAHVALA 
Varstveno delovni center Postojna se iskreno zahvalju-
je podjetju Vilprof Logatec in Janezu Žnidaršiču, ki je z 
brezplačnim najemom viličarja za določen čas prispeval k 
kvalitetnejši izvedbi kooperantskega dela v enoti Cerknica. 
Iskrena hvala tudi podjetju Avtotehna Vis in Urbas z Rake-
ka za donacijo, ki bo dekletom in fantom iz cerkniške enote 
omogočila kvalitetnejše in raznoliko izvajanje prostočasnih 
aktivnosti.  Mag. Katjuša Stanič, direktorica
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Vabljeni v notarske pisarne 
Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2003 odločila, 
da naj bo okoli 25. oktobra v vseh državah članicah EU en 
dan posvečen dnevu civilnega prava. Temeljni namen te-
ga dneva je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim 
pravom in da bi le-to postalo dosegljivo vsem državljanom. 
Glede na to, da je civilno pravo prisotno v vsakdanjem živ-
ljenju državljanov z delovno-pravnimi razmerji, porokami, 
ločitvami, dedovanjem, izmenjavo blaga ali storitev, je po-
trebno zagotoviti, da bo to enako dostopno vsem ne glede 
na kraj bivanja. 

V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključu-
jejo tudi slovenski notarji, ki vam bodo 26. oktobra 2017 
v času uradnih ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 
16.00) na voljo za odgovore na vsa vaša vprašanja, ki jih 
imate v zvezi z dedovanjem, oporokami, nepremičninami in 
ostalimi zadevami, ki se nanašajo na vaše premoženje. Ogla-
site se v eni od najbližjih notarskih pisarn in spoznajte, kaj 
lahko notar naredi za vas.

POSLOVILA SE JE SONJA VERBEC

Priljubljena učiteljica Sonja Verbec se je 9. julija letos v 91. le-
tu tiho poslovila od ljubljene ji Cerknice Na cerkniški osnovni 
šoli je poučevala slovenski in nemški jezik. Zadnje obdobje je 
preživela v Domu starejših v Cerknici. Tilka Žnidaršič je zbrala 
nekaj misli o njej.

Sonja Verbec je bila rojena 11. 5. 1929. »Vedno prijazna, ve-
dra, polna optimizma je bila prijeten sogovornik. Cerkničane 
je sprejela za svoje, saj je več let vzgajala mladi rod in ga uva-
jala v lepoto slovenskega jezika in leposlovja. Veliko je pouče-
vala tudi v večernih šolah. Po rodu je bila hčerka zavednega 
koroškega Slovenca iz družine znanih slavistov in umetnikov 
Grafenauerjev. Njen brat je znani pesnik Niko Grafenauer. 
Ob njegovem rojstvu jim je umrla mama, kmalu zatem pa še 
oče. 15-letna gimnazijka Sonja je petim otrokom nadomešča-
la mamo in hkrati študirala. 19-letna je iz Dečjega doma vzela 4-letnega Nika in z njim romala z enega na drugo delovno 
mesto. Tako je Niko osnovno šolo končal v Cerknici. Nekateri Cerkničani se še spominjajo tudi njenega brata Janeza, ki je 
bil ljubitelj hlevov in konj. Z Notranjci je bila družina povezana tudi z Nežko iz Dobca, ki je v Ljubljani bila njihova služkinja. 
Ko ni bilo več staršev, je otroke večkrat pripeljala na počitnice v Dobec,« je o Sonji Verbec zapisala Stanka Knez.

»Gospa Verbčeva ima in bo imela v mojem srcu posebno mesto; saj mi je poleg mojih staršev vsadila ljubezen do našega 
jezika. Dala mi je trdno osnovo za nadgradnjo slovenske besedne umetnosti na Učiteljišču v Ljubljani. Njena doslednost ozi-
roma pravičnost do vseh učencev mi bo vedno vzbujala spomin nanjo. Posebno sem ji hvaležna za tisto, česar ji ni bilo treba 
storiti po službeni dolžnosti, pa je! Med obiski v Centru starejših v Cerknici sem se ji zahvalila tudi za trud, ki ga je vložila v 
to, da bi njeni učenci znali gledati na stvari s srcem in odkrivati lepoto! Čeprav že v letih, sem vedno od nje odhajala boga-
tejša za mnoga spoznanja. Vesela in hvaležna sem, da mi je bilo dano biti njena učenka,« je ob smrti priljubljene učiteljice 
poudarila njena učenka Mira Dovjak – Sapač.

Sonja Verbec je v glasilu Meglice Centra starejših zapisala: “V četrtem življenjskem obdobju sem si morala poiskati mesto, 
kjer bom dostojno preživela čas pred odhodom. Poiskala sem si Dom z veliko začetnico. Vesela sem, da so me medse sprejeli 
Cerkničani. Pred petdesetimi leti sem jim namreč tu »solila pamet«.« »V Domu so Sonjo radi obiskovali njeni nekdanji učenci 
in sodelavci. Bila je razgledana izobraženka, veliko je brala in povsod rada sodelovala. Naj ji bo lahka slovenska zemlja, saj je 
neizmerno ljubila njene lepote,« zaključuje Stanka Knez. 

Kogar imaš rad, nikoli ne umre .
Le daleč, daleč je…

Kogar imaš rad, nikoli ne umre .
Le daleč, daleč je…

ZAHVALA 
ob boleči izgubi moža, očeta in starega ata Srečka Kovača 

iz Grahovega se iskreno zahvaljujemo sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 

darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti . 

Posebna zahvala patronažni službi in osebju ZD Stari trg, 
še posebej dr . Baragi . Hvala lovcem za lepo opravljen 
pogrebni obred, gasilcem ter pevcem za zapete pesmi . 

Še enkrat hvala iz srca, 

vsi njegovi
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Slivice – vas,  
kjer se še družijo
Unec je prav lepa vas, 
ker ima Sliv'ce za okras. 
Gorje pa tistemu,  
ki dela zdrahe na ves glas. 

Verzi, ki jih je napisal domačin Roman Steržaj, lepo pred-
stavljajo Slivice, vas, kjer se zna mlajša generacija zbrati in 
kakšno ušpičiti, pa naj bo to okrasitev kraja v prednovolet-
nem času, vsakoletni Slivski večer, ko se vaščani zberejo na 
pikniku, ali pa vsej Sloveniji znana izdelava koledarja PGD 
Unec, »ki bi se lahko že kar preimenoval v PGD Slivice,« 
smeje pravi Alen Ivančič, eden pobudnikov slavnega kole-
darja unških in slivskih gasilcev in gasilk.

Slivice so najstarejša vas tu naokrog, starejša od Rake-
ka in Unca, pa vendar dolga leta skoraj pozabljena. »Tre-
tirani smo bili kot del Unca, ne kot samostojna vas. Šele 
pred kratkim smo dobili smerokaz, tablo z napisom Slivi-
ce, do takrat marsikdo sploh ni vedel, da Slivice obstaja-
jo,« je poudarila Ana Ivančič, sicer predsednica in gonilna 
sila društva žena in deklet na podeželju Klasje. Pa čeprav 
je bilo ime Slivice prvič omenjeno že leta 1299, ko je ta-
kratni oglejski patriarh podelil pravico za službeni fevd 
trem kmetijam. »V tistih časih so vasi nastajale ob poteh, 
po katerih so sli prenašali patriarhova pisma,« je povedal 
Franc Valentin Perko, ki je tudi napisal knjigo o krajih 
ob železnici (Vasi v objemu železnice) in bil leta 2009 zanjo 

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Avtor: Miha Jernejčič

nagrajen z bronastim taborskim priznanjem. »Vodna naha-
jališča so bila zelo pomembna, sploh v kraškem svetu, kjer 
te dobrine ni veliko.« V bližini takratnih Slivic so bile tri 
»luže«, ki so nastale zaradi dolomitne podlage v sicer pre-
težno apnenčastem svetu. Te so služile kot napajališča za 
živali – tako za konjske vprege furmanov, ki so vozili mimo, 
kot tudi za domače živali slivskih kmetov. Ta napajališča so 
kasneje, ko jih niso več potrebovali, zasuli. Na mestu enega 
od njih sredi vasi še vedno stoji »štirna,« ki je sčasoma za-
menjala prvotno vodno mlako (mi smo ji rekli luža). Poleg 
nje pa igrala za obilen vaški naraščaj.

Slivice so imele tudi cerkev
Kraj sta zaznamovala furmanstvo in kontrabantarstvo, 
saj je blizu Rapalske meje. »Promet proti Postojni je včasih 
potekal skozi Slivice ali po cesti čez Hribce. Odsek ceste, 
ki gre od pokopališča do železniške proge, ki se nadaljuje 
proti Rakovemu Škocjanu in Postojni, je bil zgrajen v zimi 
1963/64. Tu je Gozdno gospodarstvo Postojna prvič upora-
bilo buldožer pri gradnji gozdnih cest,« pravi Boris  Perko. 
Kraj, ki je sprva (za časa Franciscejskega katastra iz leta 
1823) štel 12 hiš, je imel včasih tudi svojo cerkev, čeprav je 
ta kar precej oddaljena. »Cerkev sv. Kancijana v Rakovem 
Škocjanu je včasih spadala pod Slivice,« pravijo krajani. »V 
spisku hiš v Slivicah iz tistega časa namreč manjkata hišna 
številka 1 in hišna številka 12. Številko ena je navadno no-
sila cerkev, drugo manjkajočo pa cerkovnikova hiša, ker pa 
je Rakov Škocjan takrat spadal pod Slivice, je k nam spada-
la tudi tamkajšnja cerkev,« odsotnost hiš s tema hišnima 
številkama v kraju pojasnjuje Franc Valentin Perko.

Včasih so se skoraj vsi prebivalci ukvarjali s kmetijstvom, 
skoraj vsi so imeli vsaj manjšo kmetijo, nekaj zemlje in par 
glav živine, tako da so lahko skrbeli zase in za svojo dru-

žino. Čez zimo so se ukvarjali z 
obročarstvom – izdelovanjem 
lesenih obročev za sode, pa tudi 
za drugo embalažo, s čimer so 
nekaj zaslužili tudi v času, ko 
dela na kmetiji ni bilo toliko. Po 
letu 1958 je ta obrt prenehala, 
takrat so se uveljavili kovinski 
obroči za sode. Čas so si vašča-
ni krajšali z različnimi igrami, 
med katerimi je bilo tudi ba-
linanje. »Balinali smo po cesti 
po vasi,« se spominja Roman 
Steržaj. »Moral pa si imeti svojo 
kroglo. Kupili smo si jih, neka-
teri jih imamo še vedno doma, 
bile so lesene, iz pušpana, sča-
soma so se obdelale in niso bile Pogled na Slivice iz ptičje perspektive. |Foto: Ljubo Vukelič
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

prihajajo na plano zanimive ideje,« pravi Alen. Tako so na 
primer prišli na idejo o izdelavi konstrukcije in osvetljene-
ga napisa »Slivice«, ki je v prednovoletnem času lepo viden 
s ceste med Rakekom in Uncem. Naredili so tudi lesene hi-
šne napise, ki pripovedujejo, kako se je pri kateri hiši reklo 
»po domače,« ter sklenili, da izdelajo »vroč« gasilski kole-
dar, hkrati pa skrbijo tudi za ohranjanje in obujanje starih 
običajev. »Poleg standardnega postavljanja mlajev, šrang, 
imamo ob okroglih rojstnih dnevih vaščanov na primer tu-
di »ofreht«,« pravi Alen. »To pomeni, da vsak doma najde 
nekaj glasnega, na primer pokrovke, lonce, nato pa se na 
predvečer oziroma noč rojstnega dne odpravimo k slavljen-
cu, da mu pripravimo glasno presenečenje«.

Vaščani tarnajo le nad dostopom do vasi, saj je cesta 
med Rakekom in Uncem zelo prometna in hitra. »Včasih 
moramo res dolgo čakati, da lahko varno zavijemo iz Sli-
vic na glavno cesto. Ko prihajamo iz rakovške smeri, pa se 
moramo, če cesta ni prosta, ob zavijanju na levo ustaviti. 
To na tako hitri cesti, ko gre marsikdo tudi hitreje od 90 
kilometrov na uro, ni najbolj varno, tudi kolona se večkrat 
nabere v takem primeru,« se strinjajo vaščani. Načrtovana 
je sicer gradnja ceste, ki bo z vasjo povezala hiše, ki imajo 
trenutno izvoz le naravnost na glavno cesto, hkrati pa se 
bo zgradilo tudi nekaj novih hiš.

Domačini pravijo, da bodo nove sosede sprejeli z največ-
jim veseljem. Smeje pravijo, naj se bodoči krajani Slivic kar 
pripravijo, da bodo toplo sprejeti v mlado skupnost, ki daje 
velik pomen starim običajem in se zna poveseliti.

Tisti, ko enkrat v Sliv'ce pride, 
rad vrača se naokrog . 
Tu živimo vaščani, 
nikdar od nas ne bo odšel praznih rok .

čisto pravilne, tako da to 
balinanje ni bilo ravno naj-
lažje,« se smeje Franc Va-
lentin Perko.

Slivski večer povezuje 
vaščane
Druženja med sokrajani 
lepo nadaljuje mlajša ge-
neracija Slivljanov, vas pa 
se je v vsem tem času raz-
širila z 12 na okrog 60 hiš. 
Vsako leto prvo septembr-
sko soboto organizirajo 
piknik za prebivalce Slivic, 
na katerem kuhajo »šaro« 
(enolončnica s kolerabo, 
tudi »kaura«), se srečajo in 
poveselijo v središču kraja. 
Prvo podobno srečanje je bilo ob 700-letnici prve omem-
be Slivic, 13. novembra 1999, tradicionalno vaško prazno-
vanje pa ima za seboj zanimivo zgodbo. »Trije vaščani so, 
ko so gledali, kako postavljajo javno razsvetljavo, sklenili, 
da naredijo piknik, ko se bodo te luči prižgale,« pravi Alen 
Ivančič. »No, ko so se luči prižgale, se je avgust že prevesil v 
september, zato so se odločili, da raje skuhajo šaro names-
to da bi pekli na žaru, saj se je te hrane čez poletje nabralo 
že dovolj. Na prostem se je takrat zbralo šest družin, mi-
moidoči pa so spraševali, kaj je zdaj to. Zaradi pozitivnih 
reakcij smo drugo leto malo resneje stopili v to, predhodno 
naredili vabila, obvestili vse krajane in prireditev je postala 
tradicionalna. Vsako prvo soboto v septembru, ne glede na 
vreme, letos smo se zbrali že štirinajstič,« pove Alen.

Tudi sicer so Slivljanov zelo povezani med seboj. »Malo 
ožja družba se večkrat zbere na kakem pikniku, kjer potem 

Slivljani (od leve proti desni) Boris Perko, Ana Ivančič, Alen Ivan-
čič, Franc Valentin Perko in Roman Steržaj so z veseljem govorili  
o svojem kraju. |Foto: Ljubo Vukelič

Vsako prvo soboto v septembru pripravijo Slivski večer, letos že štirinajstič. Fotografija je nastala na 
 desetem.|Foto: arhiv vasi
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PGD Otave
Prostovoljno gasilsko društvo Otave je 
bilo ustanovljeno leta 1980, takrat je štelo 
skupno 31 članov. 

Za izvajanje gasilske dejavnost je seveda potreben prime-
ren prostor. Sklenjeno je bilo, da se uredi lastništvo stavbe 
kmetijskega doma in se jo prepiše v last gasilstva, nato pa 
se prične z obnovo in ureditvijo za gasilske namene. Še is-
tega leta smo društvo vpisali v register društev ter sprejeli 
statut občinske Gasilske zveze Cerknica. 

Desetina je takoj pričela z vajami, in sicer z opremo, ki 
jo je posodilo gasilsko društvo iz Begunj. Leta 1981 je dru-
štvo prejelo prvo malo motorno brizgalno. V tem letu so se 
člani udeležili prvega tekmovanja na Brestu, kjer je opera-
tivna desetina zasedla tretje mesto, pionirji pa šesto. V letu 
1984 smo uredili orodišče za opremo. Društvo je prejelo 
nekaj opreme s strani GZ Cerknica ter kupilo traktorsko 
cisterno za dovoz pitne vode in potrebe gašenja. 

Volje do dela ne zmanjka
V naslednjih letih smo obnavljali gasilski dom ter dopolnje-
vali potrebno opremo skladno z razpoložljivimi materialni-
mi sredstvi. Sredstva so bila relativno nizka, volje do dela 
pa nikoli ni manjkalo. Prvo vozilo (rabljeno vozilo UVAZ s 
prikolico) je društvo kupilo leta 2000, kasneje istega leta 
pa še motorno brizgalno Rosenbauer in sicer od PGD Veli-
ke Bloke. V naslednjih letih smo kupili rabljeni vozili Lado 
Nivo in TAM 60, služili sta nam dobro, a nista bili to, kar 
smo potrebovali. Zato je društvo leta 2012 kupilo vozilo 
Citroen c-25 s štirikolesnim pogonom, ki smo ga uporab-
ljali do nedavnega in nam je služilo zelo dobro. 

V letu 2009 smo začeli in naslednje leto, ko smo pra-
znovali 30 let delovanja društva, zaključili prenovo doma: 

prekrili smo streho, naredili nov fabjon ter fasado, na kate-
ro se je naslikalo fresko svetega Florijana ter dodalo napis 
gasilskega društva. Leta 2014 smo podstrešni prostor ure-
dili v čudovito dvorano, ki je namenjena vsem gasilcem, pa 
tudi vaščanom in njihovim potrebam. V letu 2016 smo od 
donatorja, podjetja Sodimex, prejeli defibrilator AEB in ga 
namestili na gasilni dom poleg vhodnih vrat, tako so vsi 
okoliški krajani še bolj varni. Omembe vredno je tudi leto 
2015, saj so člani gasilske tekmovalne ekipe A tedaj odlično 
zastopali domače društvo in se leta 2016 uvrstili na držav-
no tekmovanje. 

Trenutno društvo PGD Otave šteje 53 članov, od tega je 
21 operativnih. Vsa leta delovanja društvo krasita nesebič-
nost in želja po pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Vsa ta leta 
so člani opravili neprecenljivo veliko prostovoljnih delov-
nih ur. Torej, glede na aktivnosti, zagnanost in dejstvo, da 
se med seboj zelo radi družijo in še boljše razumejo, se za 
prihodnost gasilstva ni bati. 

Prostovoljno gasilsko društvo Otave je 19. avgusta le-
tos slovesno prevzelo novo gasilsko vozilo GVV-1. Ob tej 
priložnosti se je postroja udeležilo 13 gasilskih društev s 
prapori. Postroj je vodil občinski poveljnik gasilske zveze 
Cerknica Janez Milavec, prapore pa domači poveljnik 
 Janez Koščak ml. Celotno prireditev je vodila članica do-
mačega društva Teja Kebe. Pričela se je s postrojem gasil-
ske čete, Oktetom Kres pa je zapel Zdravljico. 

Predsednik društva Tomaž Kebe je na kratko povzel 
zgodovino opremljanja društva od njegove ustanovitve, ko 
v društvu praktično ni bilo opreme, pa do sedanjosti, torej 
trenutka prevzema novega vozila GVV-1 s polno opremo. 
Častni predsednik gasilske zveze Cerknica in nagrajenec 
Matevža Haceta Drago Jakopin je čestital društvu za us-
pešno izveden projekt ter izpostavil pomen dobre oprem-
ljenosti za tista gasilska društva, ki so oddaljena od več-
jih centrov, saj so prvi gasilci na kraju nesreče bistvenega 

Naša društva

Avtor: Uroš Zalar, tajnik društva
Foto: arhiv društva

Operativna desetina PGD Otave leta 1981, v ozadju gasilski dom v 
prvotnem stanju. 

Člani PGD Otave ob zadnji prenovi doma in 30. obletnici delovanja 
društva z vozili TAM 60 in UVAZ.
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Novo gasilsko vozilo GVV-1
Vozilo, ki so ga poimenovali Otavski bojevnik, ima vgra-
jeno visokotlačno črpalko z zagotavljanjem pretoka 60 
litrov na minuto, 300-litrski rezervoar za vodo in pre-
nosno motorno brizgalno. Opremljeno je tudi z gasil-
sko tehnično opremo za desetino, posadka vozila pa je 
zmanjšan oddelek (voznik in pet članov).

pomena, sploh če so dobro opremljeni in izučeni. Poveljnik 
Gasilske zveze Cerknica Zdravko Novak je navdušeno če-
stital društvu, ki je nadgradilo vozni park zveze in okrepilo 
moč gasilcev na terenu. Predsednik Gasilske zveze Cerkni-
ca Rajko Intihar, ki je bil eden od prvih pobudnikov za 
izvedbo tega projekta, se je spominjal zaskrbljenosti doma-
čih gasilcev, ali ga bodo zmogli uresničiti, a jih je sam v ime-
nu Gasilske zveze Cerknica podprl, kar je tlakovalo pot za 
uspešno izpeljan projekt. Župan občine Cerknica Marko 
Rupar ni skoparil s pohvalami članom društva za izpeljan 
projekt in tudi za delovanje samega društva. Poudaril je, da 
Občina Cerknica še naprej podpira delo društva, vse gasil-
ske akcije in si zaželel, da bi bil avtomobil v pomoč vsem 
pomoči potrebnim.

Po premoru, v katerem je imel glavni glas oktet Kres, je 
bila na vrsti podelitev zahval največjim donatorjem: Ob-
čini Cerknica, Gasilski zvezi Cerknica, Krajevni skupnosti 
Begunje, Sodimexu, SDS-u, EBM papstu, Ansamblu Jelen, 
Tolea in Svit-Zolarju. Ostalim donatorjem smo se javno 
za hvalili na prireditvi. Sledilo je podeljevanje priznanj pri-
dnim in požrtvovalnim članom domačega društva. Pred-
sednik in poveljnik GZ Cerknica sta podelila 14 gasilskih 
odlikovanj prve, druge in tretje stopnje ter dve plaketi 
 gasilskega veterana. 

Po podelitvi je bil na vrsti najbolj slovesen trenutek dne-
va, predaja ključev novega vozila – Otavskega bojevnika. 
Župan občine Cerknica je z veseljem predal ključe predsed-
niku PGD Otave, ta pa poveljniku društva, ki je v svoji četi 
izbral Simona Štritofa kot odgovornega skrbnika in voz-
nika novega gasilskega vozila, mu predal ključe in tako za-
upal vozilo. Po predaji ključev v prave roke je voznik preiz-
kusil vozilo in slovesno zaključil prevzem. Pred uporabo so 
vozilo še priporočili zavetniku gasilcev svetemu Florjanu, 
za to je poskrbel župnik Stane Gradišek, ki je blagoslovil 
vozilo in tudi gasilsko dvorano, ki so jo marljivi gasilci zgra-
dili v letu 2014. S tem dejanjem se je slavnostna prireditev 

Naša društva

končala, sledil je le še odhod praporjev ob spremljavi pesmi 
okteta Kres in nato pogostitev vseh nastopajočih in obi-
skovalcev.

PGD Otave se zahvaljuje vsem sponzorjem, ki so nam 
omogočili nakup novega vozila. Zahvala gre tudi vsem so-
delujočim gasilkam, gasilcem in drugim, ki so pomagali pri 
izpeljavi slovesnosti ter vsem gostujočim gasilcem in obi-
skovalcem, ki so nas z veseljem podprli. Predvsem pa se 
zahvaljujemo požrtvovalnim članom PGD Otave in veliko-
dušnim krajanom okoliša Otave. 

Gasilski pozdrav: »Na pomoč!«

Postroj članov PGD Otave avgusta letos ob prevzemu novega gasilskega vozila. 

Poveljnik PGD Otave Janez Koščak ml. (levo) je ključe Otavskega bo-
jevnika predal Simonu Štritofu, skrbniku in vozniku vozila.
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Kultura in kulturniki

Janez Žnidaršič: 
»Biti glasbenik  
je način življenja«
Janez Žnidaršič je priznan slovenski tubist, 
član orkestra Slovenske filharmonije,  
doma iz Dolenje vasi. Brez sramu priznava, 
da mu gre moderna klasika včasih na živce 
in da je poleg godbe njegova ljubezen tudi 
kakovostna narodno-zabavna glasba.  
Pred tedni je s pozavnistom Domnom 
Jerašo, s katerim nastopata pod imenom 
DJ Brass Duo, gostoval v cerkniškem 
kulturnem domu. 

Kako je bilo nastopiti pred domačim občinstvom? 
Priznam, da sem imel od začetka nekoliko treme, potem 
pa je koncert stekel, prepustiš se glasbi in samo še uživaš 
ob igranju. 

Ste zelo navezani na domač kraj?
Zdi se mi, da brez pogleda na Javornik ne bi znal živeti. 
Imel sem številne priložnosti študirati in igrati v tujini, 
vendar se je življenje obrnilo tako, da sem ostal v Dolenji 
vasi. Vesel sem, da lahko glasbo igram na najviš-
ji ravni v državi, sem hkrati v stiku z naravo, pa 
 tudi ljudmi, ki so mi dragi.

Teh je veliko tudi v Godbi Cerknica. Že od 
malih nog ste povezani z njo.
Leta 1979 sem začel obiskovati glasbeno šolo. 
Bili smo prva generacija učencev, ki jih je glasbe-
na šola v povezavi z Godbo Cerknica začela izo-
braževati za igranje pri »pleh muziki«. Franci 
Albreht me je učil pozavne, njemu pa gre tudi 
velika zasluga, da sem vzljubil glasbo. Od inštru-
mentov mi je bila čedalje bolj fascinantna tuba. 
To je opazil tudi takratni dirigent Tone Urh. In 
tako sem v roke dobil tubo, na kateri sem bil v 
začetku praktično samouk. Pokazali so mi samo 
nekaj osnov.

Vaša pot do glasbenika kljub talentu in dolgo-
letnemu udejstvovanju v cerkniški godbi ni 
bila tako samoumevna in enoznačna. 

Sploh ne. Poklic glasbenika je bil necenjen in v naših kra-
jih še neznan. Važno je bilo, da si znal »šfasat« ali pa delat 
z lesom, vse drugo je bilo za fanta nesprejemljivo. Zaradi 
nasprotovanja očeta sem se vpisal na strojno šolo. Želja 
pa je bila vseeno tako močna, da sem pri svojih 27-ih letih 
kljub vsem preprekam in težavam začel obiskovati srednjo 
glasbeno šolo. Zasluge za to ima Milan Matičič, nekdanji 
dirigent cerkniške godbe in poveljnik Policijskega orkestra, 
ki me je pripeljal do sedaj že pokojnega profesorja Dragiše 
Miškovića. Zavedal sem se, da kljub temu, da sem bil v 
glasbenih krogih sicer opažen, za napredovanje potrebu-
jem izobrazbo. Igor Krivokapič, profesor tube na Konser-
vatoriju za glasbo in balet in Akademiji za glasbo, je tako 
moje življenje obrnil na glavo. Od njega sem se res veliko 
naučil.

Kako ste zmogli tak tempo - služba na cestnini, šola, 
vaje, godba, orkestri, nastopi?
Če sedaj pogledam nazaj, se sam sebi čudim. Mislim, da 
danes temu ne bi bil kos. V tretjem letniku konservatorija 
sem bil prisiljen službo pustiti, saj je bil program enostav-
no prezahteven. Po končanem konservatoriju pa sem kot 
študent začel poučevati na nižji glasbeni šoli v Ajdovščini 
in Postojni. Moram reči, da so bili 20 let nazaj trobilci še 
zelo iskan kader. 

Je bilo pa zanimanje otrok za trobila majhno…
Učence sem si moral še pridobiti. Prvo leto sem jih imel 
le nekaj, potem pa se jih je na trobila vpisovalo čedalje 
več. Moram reči, da sem jih znal pritegniti. Vsak otrok je 

Avtor: Maruša Opeka 
Foto: Ljubo Vukelič
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Kultura in kulturniki

zgodba zase. Mojo iskreno željo, da iz njih izvabim najbolj-
še, so prepoznali tudi učenci, in lahko se pohvalim, da so 
nekateri še vedno zelo uspešni na glasbenem področju. 

Vaša glasbena kariera pa ob poučevanju ni obstala. 
Kako ste prišli v zasedbo Slovenske filharmonije? 
Vse je nekako sovpadalo. Slovenski filharmoniji me je že 
kot študenta priporočil profesor Krivokapič. Podpisal sem 
posebno pogodbo med akademijo in filharmonijo, v kate-
ri je bilo tudi določilo, da smem sodelovati samo, če bom 
vse izpite opravil v roku, kar je bila še posebej velika odgo-
vornost. Uspelo mi je in sčasoma, po končani akademiji, 
sem dobil v filharmoniji tudi stalno zaposlitev. Za orkester 
igram že 15 let. 

Avtor: Marija Hribar 
Foto: Ljubo Vukelič

Razstavljen tudi 
Gerbičev suknjič
Razstava o Franu Gerbiču v Knjižnici 
Jožeta Udoviča Cerknica predstavlja 
uvodno razmišljanje, raziskovanje,  
kako predstaviti velikega Cerkničana 
v njegovi rojstni hiši na Taboru.

Na razstavi je gradivo iz več ustanov. Narodna in univer-
zitetna knjižnica je med letoma 1948 in 1953 pridobila 
gradivo, ki ga je podarila Gerbičeva 
hčerka Jarmila (osebni dokumenti, 
glasbena dela, korespondenca, govori, 
beležnice, tiski glasbenih del, drobni 
tisk, gradivo o društvih, tukaj je tu-
di gradivo, pomembno za zgodovino 
Cerknice). Zanimiva so pisma med 
očetom v Cerknici in Gerbičem, ki se 
je oglašal iz evropskih prestolnic. 

Razstava želi prikazati Gerbiča tudi 
kot rodoljuba, buditelja narodne sa-
mozavesti. Gerbič je bil zelo pomem-
ben pri ustanavljanju čitalnic, ki so 
si prizadevale za slovensko besedo in 
petje ter prebujanje narodne zavesti 
Slovencev. Bil je med soustanovitelji 
cerkniške čitalnice 8. septembra 1879 
in tudi njen prvi predsednik. Na raz-
stavi je o tem več dokumentov. 

Druga ustanova, iz katere smo 
črpali gradivo za razstavo, je bil 

Zgo dovinski arhiv Ljubljana. Tam je shranjeno gradivo, 
ki ga je tedanja Kulturna skupnost Cerknica arhivu predala 
v hrambo; prvotno pa je bilo to gradivo v Gerbičevem mu-
zeju v Cerknici. Za razstavo, kot so zapisali, pa zaradi tre-
nutno veljavne zakonodaje niso bili pripravljeni posoditi 
nekaj originalnih Gerbičevih rokopisnih dokumentov; niti 
tistih, ki jih imajo v več izvodih. 

Najpomembnejši eksponati na razstavi so iz Gerbiče-
ve rojstne hiše. Vsi, ki so razstavljeni, so bili ravnokar 
restav rirani. Tako Gerbičev suknjič, lenti, tudi lesena skri-
nja z lepo intarzijo. 

Gradivo sta prispevala tudi Domoznanski oddelek 
Knjiž nice Jožeta Udoviča Cerknica in Antikvariat Glavan, 
gre predvsem za originalne izdaje Gerbičevih glasbenih del.

Kakšen je delovnik glasbenika? 
To ni običajna služba, ki jo končaš po osmih urah, ampak 
je način življenja. Veliko je priprav, gostovanj, koncertov. 
Note dobiš mesec dni prej, potem pa je tvoja odgovornost, 
da jih naštudiraš. Z orkestrom ne vadimo v nedogled, kot 
se nekaterim zdi. Imamo tri skupne vaje in koncert, vse 
ostalo pa je potem na glasbeniku. Je pa nivo v Slovenski 
filharmoniji tako visok, da praktično prostora za napake 
ni in te hitro zamenjajo. Po dolgoletni glasbeni karieri mo-
ram še vedno vaditi po več ur na dan. Roger Bobo, priznani 
ameriški glasbeni virtuoz in pedagog, je na seminarju v Fi-
rencah povedal, da je pri glasbi samo 10 odstotkov talenta, 
vse ostalo pa je delo. 
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Erik dvakrat zlat, 
Jakob dvakrat bronast
Strelci so sezono 2016/2017 zaključili 
z državnim prvenstvom, ki je 9. in 10. 
septembra potekalo na Pragerskem. 
Člana Cerkniškega društva strelk in 
strelcev Erik Kandare in Jakob Petelinek 
sta osvojila kar štiri medalje.

V streljanju na 50 metrov leže sta cerkniška mladinca osvo-
jila prvo in tretje mesto (prvi je bil Erik Kandare, tretji pa 
Jakob Petelinek). Med njima je bil uvrščen Maj Kadunc iz 
Trzina. Isti tekmovalci so prva tri mesta zasedli tudi v troj-
nem položaju. Vrstni red je bil enak, tako da ima Erik Kan-
dare v svoji vitrini novi dve zlati medalji, Jakob Petelinek 
pa dve bronasti. V Cerkniško društvo strelk in strelcev je 
konec septembra prestopila tudi najboljša slovenska mla-
dinska strelka Lia Lazar, tako da se lahko dobrih rezulta-
tov nadejamo tudi v prihodnje.

Erik Kandare je na državnem prvenstvu osvojil dve zlati medalji.

Z leve: trener Damijan Kandare, Erik Kandare, Lia Lazar in Ja-
kob Petelinek, ki je z državnega prvenstva prinesel dve bronasti 
medalji.|Foto: arhiv društva

Avtor: Miha Jernejčič

Mladi cerkniški 
košarkarji v Savudriji
Košarkarski kamp, ki ga je tretje leto zapored 
organiziral Košarkarski klub Cerknica, je 
letos prvič potekal v Savudriji. Konec avgusta 
so se tja odpravili cerkniški košarkarji in 
košarkarice od 7 do 15 leta starosti. 

Svoje znanje je skupno nadgrajevalo 66 otrok, za katere 
je skrbelo pet trenerjev in dva spremljevalca.

Košarkarji in košarkarice so trenirali dvakrat dnevno, ob 
treningih pa so se zabavali z družabnimi aktivnostmi in s 
kopanjem v morju. Trenerji so bili s pristopom otrok zelo 
zadovoljni, saj so se ti trudili po svojih najboljših močeh. 
Poleg novega košarkarskega znanja so otroci pridobili tudi 
nova poznanstva ter utrdili medsebojne vezi, kar je v ekip-
nih športih prav tako zelo pomembno.
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ŠPORTNI SEMAFOR

KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1.A liga 
2 tekmi: 2 poraza - 8 . mesto

16. 9. 2017 Ljubelj - Brest 5:3 
23. 9. 2017 Brest - Calcit 2:6

KK Brest Cerknica, članice, 1.A liga 
2 tekmi: 2 poraza - 9 . mesto

16. 9. 2017 Ljubelj - Brest 6:2 
23. 9. 2017 Brest I - Kamnik I 2:6

NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga 
3 tekme: 1 zmaga, 2 poraza - 7 . mesto

3. 9. 2017 Cerknica - Rakek 3:0 
21. 9. 2017 Postojna - Cerknica 3:2 
23. 9. 2017 Cerknica - Renče 1:3

NK Rakek, Primorska članska liga 
4 tekme: 4 porazi - 10 . mesto

3. 9. 2017 Cerknica - Rakek 3:0 
9. 9. 2017 Rakek - Renče 1:6 
16. 9. 2017 NŠ Ankaran - Rakek 4:1 
23. 9. 2017 Rakek - Komen 0:5

NAVIJAJMO ZA NAŠE!

KEGLJANJE
Kegljišče v Cerknici

13. oktober ob 17:30 Brest Cerknica II (ž) - Taborska jama
21. oktober ob 14:00 Brest Cerknica I (ž) - Triglav
             ob 17: 30 Brest Cerknica (m) - Litija 2001
3. november ob 17:30 Brest Cerknica II (ž) - Kamnik II

NOGOMET
Nogometno igrišče Cerknica

7. oktober NK Cerknica - NK Komen
21. oktober NK Cerknica - NK Koper B

Nogometno igrišče Rakek
7. oktober NK Rakek - NK Koper B
28. oktober NK Rakek - NK Postojna
4. november NK Rakek - NK Cerknica

NAMIZNI TENIS
Športna dvorana na Rakeku

7. oktober ob 10:00 PPK Rakek - NTS Cornilleau   
            Mengeš 
                    ob 16:00 PPK Rakek - NTK Vesna

Bolj sproščena 
košarka za mlade
V deževnem nedeljskem dopoldnevu je 
24. septembra svoje kolesje ponovno 
zagnala Notranjsko-primorska liga, 
ki jo že tretje leto zapovrstjo organizirajo 
košarkarski trenerji šol s Primorske 
in Notranjske. 

Na pobudo dolgoletnega trenerja pivških košarkarjev 
 Mirana Čeligoja se je lanskoletnim šestim košarkarskim 
ekipam pridružilo še šest novih, tudi s Hrvaške, zato liga 
postaja mednarodna. Vse skupaj združuje želja, da bi pred-
vsem mlajšim košarkarjem (U9 in U11) ponudili več pri-
ložnosti za preizkušanje njihovih spretnosti v sproščenem 
vzdušju, z manj zahtevnimi pravili igre in z upoštevanjem 
posebnosti mlajših igralcev. 

V letošnjem letu poleg KK Pivka Perutninarstvo, KK 
Postojna, KK Cerknica, ŠD Žogica Divača, KK 3x3 Piran 
in Koš Primorska Koper v ligi sodelujejo še KK Ajdov-
ščina, KK Logatec, ŠKD Kras, KK Logatec, KK Vrhnika,  

KK Orli Postojna in hrvaški klub BC Kastav Rijeka. V sezo-
ni 2017/2018 bodo otroci odigrali več kot 70 tekem na 18-
ih turnirjih, zaključek pa bo 10. decembra v Pivki, kjer se 
bodo mladi košarkarji preizkusili tudi v mešanih ekipah.

Notranjsko-primorska liga je odprla svoja vrata na 
prvem turnirju sezone, ki se je hkrati odvil v Logatcu, 
Cerknici in Postojni. Videli smo zanimivo igro in nekaj za-
res odličnih igralcev, za katere bomo že čez nekaj let prav 
gotovo navijali tudi na bolj pomembnejših državnih, sčaso-
ma pa tudi mednarodnih tekmovanjih.

Avtor: Jana Nadoh Bergoč
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Varnost na prvem mestu

Za varno pot v šolo
Ob začetku vsakega šolskega leta je v 
okolici šol in na varnih šolskih poteh 
veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo 
nevarnosti v prometu. Zato je zagotavljanje 
varnosti otrok v prvih septembrskih dneh 
ena najpomembnejših nalog policije.

Tudi letos so se nam pri zagotavljanju varnosti pridružili 
člani Zveze šoferjev in avtomehanikov, Območnega zdru-
ženja Rdečega križa in predstavniki Mestnega redarstva.

Policijska postaja Cerknica do 15. septembra ni obravna-
vala prometne nesreče, ki bi se pripetila na poti v šolo ali iz 
nje in v kateri bi bil udeležen otrok. Vozniki so se v večini pri-
merov držali cestno-prometnih predpisov, kljub temu pa smo 
policisti zaznali posamezne kršitve (predvsem neuporabo var-
nostnega pasu in uporabo mobilnih telefonov med vožnjo). 

 Otroci so kot udeleženci v prometu nepredvidljivi, pro-
metne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne 
znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo 
pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vo-
zila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti pred-
vsem drugi udeleženci v cestnem prometu. 

Hitrost ubija!
Za varnost šolarjev in otrok na cesti smo odgovorni vsi vo-
zniki, zato so naše obveznosti:
• nikoli ne ovirajte pešcev in kolesarjev, ki so že na preho-

du za pešce; 
• svetujemo vam, da vozite zmerno in strpno;
• če vidite ob prehodu za pešce osebe, posebno otroke, starej-

še ljudi ali invalide, vedno ustavite in jih pustite čez cesto;
• vožnjo po cesti z lužami prilagodite tako, da ne škropite 

pešcev in kolesarjev;
• nikoli ne prekinjajte poti skupine otrok ali drugega orga-

niziranega sprevoda, ki se premika po vozišču;
• z vozilom ne zapeljite na zaznamovan prehod za pešce, 

kadar je očitno, da bi morali na njem ustaviti.

Vedno zmanjšajte hitrost:
• ko pripeljete do mesta, kjer je postavljen prometni znak 

»otroci na cesti«;
• pred zaznamovanim prehodom za pešce;
• na delu ceste, po katerem hodi veliko pešcev, še posebej, 

če so na cesti otroci, invalidi ali starejše in slabotne osebe.

Na koncu pa še nasvet staršem: Dober zgled in pravil-
no ter varno ravnanje staršev v prisotnosti otrok je 
najboljša vzgoja. 

Varno vožnjo vam želi kolektiv Policijske postaje Cerknica!
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Avtor: Tjaša Jerman, dr. med., Kati Rupnik, dipl. org.,
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ljubljana

Program Svit 
rešuje življenja
Ste morda prejeli vabilo za sodelovanje 
v Programu Svit, pa oklevate? Ne bojte 
se sveta tam znotraj – sodelovanje 
v programu vam lahko reši življenje! 

Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkriva-
nja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in 
danki. 

Kaj pa so presejalni programi? 
To so programi, pri katerih s preprostimi metodami (npr. 
preiskava blata, brisi, vprašalniki, ultrazvok …) med do-
mnevno zdravimi prebivalci iščemo tiste, pri katerih je 
velika verjetnost, da bodo zboleli (npr. imajo predrakave 
spremembe) ali pa bolezen že imajo, se pa še ne kaže z zna-
čilnimi znaki. Pri pozitivnem presejalnem testu so potreb-
ne nadaljnje preiskave, saj presejalni testi ne dajo končne 
diagnoze. Presejalni testi se izvajajo za tiste hude bolezni, 
ki so pogoste in ob pravočasnem odkritju ozdravljive. Med 
takšne sodi tudi rak debelega črevesa in danke.

Eden izmed znakov, ki nam sporoča, da se v našem 
črevesu nekaj dogaja, je kri v blatu.   Če v blatu   opa-
zite kri, se morate nemudoma posvetovati s svojim 
zdravnikom! Toda krvavitev je včasih tako majhna, da 
je s prostim očesom ne opazimo. Bolezen se lahko tako 
dolgo razvija potuhnjeno, brez očitnih znakov. Zaznava-
nje prav takšnih prikritih krvavitev pa nam omogoča pro-
gram Svit.

V Program Svit, ki je brezplačen, smo vabljeni vsi prebi-
valci Slovenije med 50. in 74. letom starosti, ki imamo ure-
jeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Namenjen je ljudem, 
ki ne kažejo nobenih bolezenskih znakov. Namen programa 
je zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti za rakom debelega 
črevesa in danke, kar lahko dosežemo s pravočasnim odkri-
vanjem predrakavih sprememb ali začetne stopnje raka. 

Postopek sodelovanja v programu je precej preprost, 
potrebno pa je natančno upoštevanje navodil. Po pošti 
prejmete vabilo z izjavo o sodelovanju. Ko izpolnjeno iz-
javo vrnete, prejmete pribor za odvzem vzorcev blata. 
Priložena so tudi natančna navodila za odvzem. Če vam 
postopek odvzema kljub temu ni povsem jasen ali pa vas 
begajo kakšna druga vprašanja v zvezi z udeležbo v progra-
mu, vam svetujemo, da obiščete »Svitov kotiček« v svojem 
zdravstvenem domu, kjer bodo poskrbeli za odpravo vseh 

nejasnosti. Vzorca blata je treba odvzeti v dveh zaporednih 
odvajanjih in ju vrniti v priloženi ovojnici po pošti. V labo-
ratoriju opravijo preiskavo, s katero ugotavljajo prisotnost 
krvi v blatu. Dosedanje izkušnje Programa Svit kažejo, da 
je bila kri v blatu ugotovljena pri 6 % preiskovancev. Za ve-
liko večino je torej z oddajo vzorcev blata postopek zaklju-
čen. V program bodo ponovno povabljeni čez dve leti. Je pa 
redno testiranje vsaki dve leti enako pomembno kot prvo, 
zato jih nikar ne opuščajte.

Če se izkaže, da je v blatu prisotna kri, je potrebno odkri-
ti vzrok krvavitve. Zato je potrebna preiskava črevesa – ko-
lonoskopija. Vsaka kri v blatu seveda še ne pomeni raka 
ali predrakave spremembe, možen vzrok so npr. hemoroidi 
(zlata žila). V letu 2016 so ob kolonoskopijah v okviru Pro-
grama Svit odkrili predrakave spremembe pri 63 % prei-
skovancev, raka pri 3 %, pri 34 % pa ni bilo neoplastičnih 
sprememb. Velika večina odkritih rakov je bila še v zgodnji 
fazi, ko so povsem ozdravljivi z operacijo in ni potrebno 
nobeno drugo onkološko zdravljenje. Med raki debelega 
črevesa in danke, ki so jih odkrili pred uvedbo programa 
Svit, pa je bilo tako zgodaj odkritih le malo (12 %). Predra-
kave spremembe (polipe) lahko odstranimo že med kolo-
noskopijo in s tem odstranimo tveganje za razvoj raka. 

Tako ocenjujemo, da lahko s Programom Svit vsako leto 
preprečimo najmanj 200 smrti. Da bi to dosegli, pa je po-
membno, da ljudje izkoristijo možnost sodelovanja v pro-
gramu. V letu 2016 se je na Svitova vabila odzvalo 64 % 
vabljenih, želimo pa si, da bi se jih v prihodnje še več.

Program Svit že kaže lepe rezultate: število obolelih za 
rakom debelega črevesa in danke, ki je prej iz leta v leto na-
raščalo, se je začelo zmanjševati, saj odkrijemo in odstrani-
mo že predrakave spremembe.

Za nekatere skupine bolnikov pa test na prikrito krva-
vitev ne zadošča, ker potrebujejo redne kontrole s kolo-
noskopijo. To so bolniki s kronično vnetno črevesno bolez-
nijo (ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen), tisti, ki so jim 
pri kolonoskopiji že kdaj odstranili polip, in osebe, ki so 
že zbolele zaradi raka debelega črevesa. Če ste v izjavi o 
sodelovanju navedli katero od teh stanj, zato ne boste več 
vabljeni v program Svit, ampak se udeležujte rednih kon-
trolnih kolonoskopij.

Za dodatne informacije o poteku Programa Svit ali 
pomoč pri sodelovanju v programu lahko pokličete klic-
ni center Svit na tel. 01 62 04 521 ali pišete na e-naslov 
info@program-svit.si ali po pošti na naslov Program Svit,  
p.p. 241, 1001 Ljubljana. Več o programu pa izveste na 
www.program-svit.si. 

Če ste vi ali vaši bližnji dobili vabilo za sodelovanje v 
Programu Svit, torej ne oklevajte – Svit lahko vam ali 
njim reši življenje!

Obveščamo 
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EnSvet Cerknica svetuje

Mali priročnik 
prezračevanja
Helena z Unca se je v svetovalni pisarni 
zglasila z vprašanjem: »Zelo pogosto 
slišimo, da je potrebno bivalne prostore 
večkrat dnevno prezračevati. Zanima me 
bolj konkretno, kolikokrat in koliko časa 
pomeni »večkrat dnevno«, da bo ugodje  
v prostoru zadovoljivo?«

Ugodna notranja klima v bivalnem prostoru je eden glav-
nih dejavnikov našega dobrega počutja. Bivanje v prostoru 
zajema naše gibanje, kuhanje, tuširanje, sušenje perila in 
vse ostale dejavnosti v celem dnevu. S temi dejavnostmi 
poslabšujemo bivalno klimo in porabljamo kisik, povečuje 
se koncentracija ogljikovega dioksida in vlage v prostoru. 
Prevelika vlaga in trosi plesni v prostoru pa so poleg več 
drugih dejavnikov osnova za pojav plesni. Temu se lah-
ko uspešno izognemo s pravilnim prezračevanjem svojih 
 bivalnih prostorov.

Opozarjam, da premalo govorimo o povečanju deleža 
ogljikovega dioksida (CO2) v prostorih. Posebno pri novih 
in obnovljenih stavbah (zamenjana okna in izoliran ovoj 
stavbe) je to lahko velika težava, seveda če nimajo ustrez-
nega prezračevanja. Pri starejših stavbah ta težava ni bila 
tako izrazita, saj stavbno pohištvo ni tesnilo in smo imeli 
»konstantno minimalno prezračevanje« – sicer nekontroli-
rano, pa vendar. Ironično: ko stavbo energetsko saniramo, 
sicer zmanjšamo porabo energije, saj stavbo »zatesnimo«, 
hkrati pa poslabšamo bivalne pogoje – seveda, če ustrezno 
ne prezračujemo.

Ugodne bivalne razmere imamo takrat, ko imamo pri 
temperaturi zraka 20°C med 45- in 60-odstotno relativno 
vlažnost. Da to zagotovimo, moramo prostore naravno 
prezračevati: vsaj tri- do štirikrat dnevno in sicer takrat, 
ko vlaga zaradi različnih dejavnosti v prostorih naraste.  
Način prezračevanja naj se prilagaja letnemu času. Poleti 
v prostorih običajno ne pride do težav zaradi prekomerne 
vlage. Obodni elementi imajo dovolj visoko temperaturo, 
zato ni nevarnosti površinske kondenzacije vodne pare. 
Na morebitnih kritičnih mestih se razvoj plesni ustavi ali 
 plesen povsem izgine. 

V zimskem času je absolutna vlažnost zraka nizka, za-
to lahko zrak po vstopu v ogrevani prostor in segretju 
na notranjo temperaturo sprejme precejšno količino vla-
ge. Z rednim prezračevanjem preprečujemo prekomerno 

navlaževanje in nastanek površinske kondenzacije. Če 
hkrati pravilno in zadostno ogrevamo prostor, ustavimo 
tudi morebiten razvoj plesni, ki se je začel jeseni oziroma v 
prehodnem obdobju. 

Učinkovitost prezračevanja je odvisna od položaja in 
orientacije oken: pri povsem odprtem oknu se zrak v 
prostoru zamenja 10 do 15-krat na uro, pri navzkrižnem 
prezračevanju (prepih) pa kar do 30-krat na uro. Nagibno 
odprto okno omogoča štiri do sedem izmenjav na uro, če 
imamo spuščeno roleto, pa je faktor le 0,5 do 1,3 – torej se 
zrak v prostoru zamenja samo enkrat na uro ali pa še to ne. 

Koliko časa prezračevati? 
Kako dolgo naj bo enkratno »kratkotrajno« naravno pre-
zračevanje (brez upoštevanja vpliva vetra)?

mesec dolžina prezračevanja

december, januar, februar 4 do 6 minut

marec, november 8 do 10 minut

april, oktober 12 do 15 minut

maj, september 16 do 20 minut

junij, julij, avgust 25 do 30 minut

Seveda so to priporočene vrednosti, ki jih prilagajamo 
glede na lastne izkušnje!

Prisilno prezračevanje je edini način za zagotovitev 
zadostne izmenjave zraka v bivalnih prostorih. Poleg do-
seženega ugodja v prostoru je prezračevanje hkrati tudi 
energijsko zelo učinkovito. Predpogoj za izvajanje prisil-
nega prezračevanja pa je seveda učinkovito tesnjenje oken 
in vrat v zgradbi. V skoraj ničenergijskih hišah je to edini 
učinkovit način prezračevanja.

ENERGETSKO SVETOVANJE

Avtor: Lucjan Batista, svetovalna pisarna EnSvet Cerknica

Obveščamo vas, da Energetski svetovalec deluje na 
 novem naslovu: Čabranska ulica 9. 

Kako do nasveta energetskega svetovalca?  
• Osebno svetovanje: vsak ponedeljek od 15. do 19. ure. 

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

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

• Brezplačna telefonska številka: 080 1669 (osnovne 
 informacije in podatki o posameznih temah in sveto-
valnih pisarnah; omogoča tudi naročanje).
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Notranjski regijski park

Začel se je projekt 
LIFE Stržen!

Avtor: Katarina Mikulić 
Foto: Jošt Stergaršek

Letošnji prvi september ni bil poseben le za 
šolajočo mladino in njihove starše, ampak 
tudi za Notranjski regijski park. Začel se je 
petletni projekt LIFE Stržen, za katerega 
je park uspešno pridobil 2,8 milijona evrov 
iz evropskega sklada in 745.000 evrov od 
Ministrstva RS za okolje in prostor. Projekt 
prinaša tako nove zaposlitve kot tudi novo 
infrastrukturo in nove možnosti za razvoj 
trajnostnega turizma. 

Ena ključnih dejavnosti projekta bo prenova struge potoka 
Stržen na severni strani Snežnika in Javornikov, da bo ta 
spet tekel kot nekoč. Med le-
toma 1844 in 1958 je nam-
reč človek 14 kilometrov 
strug Stržena, Goriškega 
Bre žička, Lipsenjščice, Tre-
senca in Žerovniščine, ki so 
prej vijugale, izravnal v ka-
nale za hitro odtekanje vode. 
Tako se je njihova dolžina za 
trikrat zmanjšala, to pa po-
meni, da se v Cerkniškem 
jezeru zadržuje manj vode. 
Kot je dejala vodja projekta 
Irena Likar, tega ne gre ob-
sojati, saj so si prebivalci ho-
teli olajšati življenje. Vendar 
pa danes to vpliva na jezero, 
tudi zaradi podnebnih spre-
memb, ki povzročajo vse 
bolj sušna poletja. Jezero 
ne presiha več samo enkrat 
na tri ali štiri leta, temveč 
tudi trikrat letno. Zato je po-
membno, da popravimo napake svojih prednikov, in veseli 
smo, da je Evropska komisija prepoznala pomen projekta. 
Ko bomo potok obnovili, bo tudi v sušnih obdobjih v njem 
še ostalo nekaj vode, kar bo posebej pozitivno vplivalo na 
življenje ptic in rib.

Treba je omeniti, da bomo v okviru projekta in s po-
močjo Občine Cerknica na parkirišču pri jezeru uredi-
li turistično-informativni center. Postavili bomo tudi 

vstopno-izstopni pomol za čolnarjenje po jezeru ter ure-
dili tematsko učno pot, ki bo z informativnimi tablami in 
smerokazi vodila do na novo urejene ptičje opazovalnice  
s pogledom na jezero. 

S tem želimo preusmeriti obiskovalce z zasebnih zem-
ljišč in z najbolj občutljivih območij jezera drugam ter tako 
urediti mirno območje za ptico bobnarico. To skrivnostno 
ptico, ki v Sloveniji gnezdi samo na našem koncu, bomo 
poskušali ujeti in ji namestiti sledilno napravo. Tako bo-
mo pridobili informacije, kako se bobnarica giba, kakšne 
življenjske pogoje potrebuje, kako daleč in kdaj se seli ter 
kdaj se vrača.

Organizirani bodo tudi naravoslovni dnevi za otroke in 
mlade, dva brezplačna mladinska tabora in številni drugi 
brezplačni dogodki in prireditve. Mnogi med njimi, kot 
so tematske nedelje in že tradicionalni Dan Notranjskega 
parka, so postali nepogrešljiv način preživljanja prostega 
časa in druženja tako domačinov kot tudi izletnikov. Zato 
nas izjemno veseli, da nam je uspelo pridobiti sredstva za 
nadaljnjo pripravo teh dogodkov.

Pri projektu sodelujejo še Društvo za opazovanje in pre-
učevanje ptic Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Za-
vod za ribištvo Slovenije in podjetje Hidrotehnik, njegov 
pomen pa so prepoznali tudi Občina Cerknica in štiri lo-
kalna podjetja: Alpod, DS Smith Packaging, Ebm-papst 
in Elgoline, ki so projekt tudi finančno podprli.

Struga Stržena v Ključih
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Duh nekega drugega časa

Notranjske artikulacije Avtor: Artikula

Rdečelični vinotok se nam že veselo smeje. Kakšno je 
kaj stanje v drvarnicah in pod nadstreški? Je vse nared 
za mrzlo zimo? Priprava kurjave zahteva veliko truda,  
a ko je delo končano, je občutek toliko boljši. Nikar pa ne 
pozabite: drv pač ne zna skladati vsak.

»Počasi imam dovolj teh drv. Nič ne naredim prav.«
»Zakaj? Saj ti gre dobro. Samo poglej, koliko je že zloženo.«
»Ata me vseskozi špuota in popravi vsako poleno, 
ki se ga dotaknem.«

špuotat' = kritizirati, zmerjati

1910 Ivanje selo – 
Ivan Matičič
Na sliki je pet Cvirglovih fantov, slikanih 
v ateljeju pri fotografu neznano kje. 
Njihov izgled je tako do potankosti 
urejen, da jih človek lahko samo občuduje. 
Krasne obleke, kravate, metuljčki, iz 
žepov verižice in do zadnjega lasu urejene 
pričeske. Fotograf se je močno potrudil in 
jih postavil točno tako, kot mora biti za 
odlično fotografijo.

Avtor: Ana Ivančič

nikjer. V smrtnem strahu sta tekla nazaj proti Ivanjemu 
selu in ga našla globoko v gazi sladko spečega v svoji pos-
teljici. Ivančka so srečno krstili in se potem pri Cvirglovih 
dobro pogostili.

Ivan je odraščal in obiskoval ljudsko šolo na Uncu, ker 
pa ta šola ni bila popolna, ga je mati odpeljala v Ljubljano, 
kjer je dokončal osnovno šolo in so ga potem vpisali v gim-
nazijo. Zaradi previsoke šolnine in ker je bilo pri hiši veliko 
otrok, se je Ivan vrnil domov.

Cvirglov sorodnik, ki je bil upravnik katoliške tiskarne, 
ga je vzel k sebi in ga vpisal za stavskega vajenca. Kmalu je 
odšel v tiskarno v Kamnik in od tam v Celovec. Tu je prišel 
v stik z novinarji in pisatelji, kar mu je pomagalo, da je tudi 
sam prijel za pero in začel pisati. V tiskarni je sam tiskal 
svoje prve črtice in jih objavljal v glasilu koroških Sloven-
cev Mir. Družil se je z zavednimi slovenskimi fanti, ki so 

sodelovali v pevskem 
oktetu, kjer je bil Ivan 
tenorist in pisatelj.

Leta 1914 je izbruh-
nila prva svetovna voj-
na in tudi Ivana Matiči-
ča pognala na fronto.

Na fotografiji neznanega 
avtorja je pet Cvirglovih 
fantov, bratov Matičič, sli-
kanih v ateljeju pri foto-
grafu. Stojijo z leve: Ivan, 
Franc in Jože, sedita Tone 
in Matija Matičič.|Zbirka: 
Alojz Matičič

V tej pripovedi se bomo osredotočili na Ivana kot pisatelja, 
stavca, vojaka in velikega domoljuba.

Ivan se je rodil na sveti večer 1887 v Ivanjem selu na 
Notranjskem, očetu Matiji, rojenemu leta 1845, in materi 
Ani, rojeni leta 1859 pri Tonkovih v Bezuljaku. Rodilo se 
jima je devet otrok, šest fantov in troje deklet. Ivan je bil 
peti po vrsti. Rodil se je na sveti večer, pa vaščani niso bili 
zadovoljni, da bi se poleg Kristusovega rojstva rodilo še ka-
ko drugo dete, zato so domači prestavili datum za tri dni in 
ga krstili 27. decembra.

Malo je manjkalo, da ni tega drobčkanega fantka pobra-
lo prav na krstni dan. Botra sta ga zavitega v odejico in kov-
trc položila v nečke, ga dala na sani in peljala v unško cer-
kev krstit. Ko sta prišla pred cerkev, ni bilo nečk z otrokom 
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Razgibajmo možgane

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

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih 
prispeva pokrovitelj tokratne križanke Megadom:
1. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov,
2. nagrada: bon v vrednosti 10 evrov,
3. nagrada: bon v vrednosti 5 evrov.

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

V uredništvo je prispelo 59 pravilnih rešitev prejšnje kri-
žanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo 
nagrade pokrovitelja, Plesnega kluba Evora Cerknica:
1. nagrada (brezplačni mesečni tečaj po izbiri v PK 
Evora Cerknica): Mojca Lukan, Na vasi 22, 1381 Rakek,
2. nagrada (majica in obesek za ključe PK Evora): 
Ivanka Novak, Ivanje selo 7, 1381 Rakek,
3. nagrada (plastenka PK Evora): Veronika Otoničar, 
Dolenja vas 15, 1380 Cerknica.

Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v PK Evora Cerk-
nica (041 218 212). 

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

SLIVNIŠKI

pogledi

R
eš

it
ev

 p
re

jš
nj

e 
kr

iž
an

ke
 (v

od
or

av
no

): 
SI

K
, P

R
VA

K
, T

N
A

LO
V

IN
A

, A
V

R
IL

, S
TA

, P
LE

SN
I K

LU
B,

 E
LI

N
, Č

R
V

IN
A

, O
JE

, V
EN

TA
, O

C
, M

ER
LO

T,
 A

R
H

IT
EK

T,
 A

ZN
A

R
, 

U
R

A
R

K
A

, A
E,

 M
U

ST
A

N
G

, D
U

R
, B

R
K

, A
ST

A
, B

A
S,

 Š
EN

O
A

, S
K

EČ
, A

R
V

E,
 P

LE
S,

 S
K

LA
D

, D
O

 N
EB

ES
, N

G
, S

EN
AT

O
R

K
A

, T
R

IM
ES

TE
R

.

ENDEMIT FR. ZNAMKA
AVTOV

RIBJE
JAJČECE

GREGOR
TOMC

IGRALEC
BOLČINA

AROMATIČ-
NA SNOV

LIK PRI
PLESU,

DRSANJU

KADMOVA
HČI V GR.

MITOLOGIJI
MONGOLSKI

VLADAR

STROKOV-
NJAK ZA

EPIGRAFIKO

VRSTA
BRESKVE
Z GLADKO
KOŽO

TONOVSKI
NAČIN

NAPRAVA
NAVIJANJA

PRIPADNIK
DOGONOV

AM. IGRAL.
(SANDRA)

FR. KEMIK,
ODKRITELJ
PENICILINA

(LOUIS)

NIZEK
ŽENSKI
GLAS

LESEN
ZAMAŠEK
ZA SODE,

VEHA
(NAREČNO)

FILOZOF
IZ ELEJE

ZNAMKA
ČEŠKIH
AVTOV

MESTO NA
ALJASKI

IZDELEK IZ
CELULOZE

SVILEN OFI-
CIRSKI TRAK

APOTEKA

POT ZA
PEŠCE

VZKLIK NA
BIKOBORBI

ŠPORTNO
DRUŠTVO

JEZERO NA
FILIPINIH

ŠP. PEVEC
CARRERAS

SLOVENSKA
PISATELJICA
(ROMAN O

PREŠERNU)

JURE
IVANUŠIČ

ZVRST SOD.
GLASBE

SLAVKO
TIHEC

ERICA
JONG

PISAT. SU-
HODOLČAN

IGRA S
KROGLAMI

SL. BALETKA
(MARTA)

NASPROTJE
DOBREGA

SNOV, KI
PRI TLENJU
RAZŠIRJA

DIM

HR. PISAT.
(IVAN)

LUBJE ZA
STROJENJE

VODNA
PREGRADA

BOS. SLIKAR
(SAFET)

MESTECE
V MAVRE-

TANIJI

PRIPADNIK
LJUDSTVA

NA KAVKAZU

KILOMETER

UROŠ
LAJOVIC

NEKDAJ
DROBIŽ

REKA V
ŠPANIJI

OP. PEVKA
POLAK

PESNIK
MERMOLJA

VODNI ČLE-
NONOŽEC

SLAVKO
KOTNIK

ROBERT
REDFORD

KILOGRAM

RIMSKI
HIŠNI BOG

NORINA
RADOVAN

MATERI-
ALNO

POŽREŠNA
ŽENSKA

OTROK, KI
IGRA NA
ORGLE



oktober 2017 | Slivniški pogledi | 35

Najlepše podobe prvega šolskega dne

Avtor: Maruša Opeka 
Foto: Ljubo Vukelič

V cerkniški občini je 1. septembra 
v šolske klopi prvič sedlo 138 prvošolčkov. 
Največ (65) v Cerknici, 26 na Rakeku, 
18 v Begunjah, 18 v Grahovem in 11 na 
Uncu. Na šolah so zanje pripravili posebne 
sprejeme. Skupaj s starši pa je prvošolce 
in prvošolke v novo obdobje življenja 
poleg ravnateljic ter učiteljev in učiteljic 
pospremil tudi župan Marko Rupar, 
ki je mlade pozval, naj znanje zajemajo 
z veliko žlico.

V klopi Podružnične šole Rudolfa Maistra Unec je letos prvič sedlo 
11 otrok.

Podružnična šola 11. maj Grahovo je toplo sprejela 18 prvošolcev.

V Podružnično šolo Begunje pri Cerknici je 1. septembra zakorakalo 
18 prvošolcev. 

Na Osnovno šolo Jožeta Krajca Rakek se je v šolskem letu 2017/18 
vpisalo 26 otrok, rojenih leta 2011.

V prvih razredih Osnovne šole Notranjski odred Cerknica bo v tem 
šolskem letu 65 otrok.
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...v oktobru
do 20. oktobra

Fran Gerbič (1840‒1917)
Razstava ob stoletnici smrti skladatelja, teno-
rista, opernega pevca, pedagoga in rodoljuba.
Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

do konca oktobra
Razstava del likovne sekcije KD Rak 
Rakek
Knjižnica Rakek, v času urnika knjižnice. 
Organizirata: KD Rak Rakek in KJUC

do konca oktobra
Razstava čipk
Knjižnica Rakek 
Organizira: KD Rak Rakek

vsak ponedeljek
Računalniška pismenost za odrasle
ob 11.00 Točka moči, Čabranska 9
Obnovitvena angleščina za odrasle
ob 12.00 Točka moči, Čabranska 9  
Organizira: Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

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

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

ponedeljek, 9. oktober 
Knjiga ne grize
Beremo knjigo Sramota avtorja Roberta Swin-
dellsa. 
ob 19.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

torek, 10. oktober 
Delavnica mali TehnoVed
Na delavnici bodo otroci spoznali svet robotike, 
mehanike in  osnove konstruktorstva. Ustvar-
jali bodo z različnim materialom (kocke, ele-
menti, mehanizmi ...)  ter iskali inovativne re-
šitve. Na koncu bo tekmovanje. Delavnica je 
primerna za otroke od 6 do 10 let. Več informa-
cij: Facebook stran ali 031 727 528.
ob 18.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

Lepo vabljeni  . . .

sreda, 11., do sobota, 14. oktober
Zdravljenje z bioterapijo 
Cikel štirih zaporednih terapij omogoči vzpostavi-
tev fizičnega, psihičnega in čustvenega ravnovesja. 
Obvezna prijava pri izvajalki (Sabina Pirman Koče-
var: sabina@drustvo-medius.si, 031 840 976).
ob 18.15 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

sreda, 11., in četrtek, 12. oktober
Zlata jesen
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za otro-
ke od 4. leta. Prijave: (01) 70 91 078.
ob 17.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

sreda, 11. oktober 
Srečanje Bralnega kluba
Beremo knjigo Pomladni dan avtorja Cirila Kosmača.
ob 19.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

sreda, 11. oktober 
Skupina za samopomoč
Srečanje za pomoč svojcem bolnikov z demen-
co. Informacije: 040 458 015.
ob 17.00 Center starejših Cerknica DEOS 
Organizira: Center starejših Cerknica DEOS

torek, 17. oktober
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico 
Za otroke od 4. leta dalje.
ob 17.00 Knjižnica Rakek
Organizira: KJUC

sreda, 18. oktober 
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico 
Za otroke od 4. leta dalje.
ob 18.00 Knjižnica Rakek
Organizira: KJUC

sreda, 18. oktober
Predstavitvena delavnica kaligrafije
Naučili se boste izpisovati posamezne črke in 
zapisati svoje ime. Udeleženci naj prinesejo 
ravnilo, svinčnik in radirko. Ostalo gradivo in 
material (papir, pero in peresnik, črnilo) dobijo 
na delavnici. Več informacij: Facebook stran ali 
031 727 528.
ob 18.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira:  Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

ponedeljek, 23. oktober 
Večer z glasbenikom Francem Korbarjem 
Pogovor vodita Franc Perko in Franci Albreht.
ob 18.00 Knjižnica Rakek
Organizira: KJUC

Vabijo k vpisu
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

V oktobru in do konca šolskega leta prvošolč-
ki vabljeni k brezplačnemu vpisu v vseh enotah 
knjižnice. Ob vpisu vas čaka darilo (slikanica). 

sreda, 25. oktober 
Predstavitev zavetišča Oskar Vitovlje
Seznanili se bomo z delom zavetišča Oskar in 
postopkom posvojitve živali. Trenutno v zave-
tišču najbolj potrebujejo suho mačjo hrano in 
ovratnice za manjše in srednje velike pse – va-
bimo vas, da pomagate pri zbiranju. Več infor-
macij: Facebook stran ali 031 727 528.
ob 18.15 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira:  Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

četrtek, 26. oktober 
Bralne urice v DEOS-u 
Obisk knjižničarke.
ob 11.00 DEOS Cerknica
Organizirata: KJUC in DEOS Cerknica

četrtek, 26., in petek, 27. oktober
Čarovniška pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico 
Za otroke od 4. leta. Prijave: (01) 70 91 078.
ob 17.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

petek, 27. oktober 
Pozni november za pesnika
Predstavitev knjige. Pogovor s prof. Piberni-
kom bo vodila urednica Cvetka Rezar.
ob 18.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

ponedeljek, 30. oktober 
Tacitova Germania in njen vpliv na 
rasistične teorije 
Predavanje ddr. Verene Vidrih Perko.
ob 18.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

torek, 31. oktober 
Pohod z baklami do gradu Šteberk
Srednje težak nočni pohod z baklami, ki bo 
trajal do dve uri. Več informacij: 041 632 153 
(Gašper), krizna_jama@yahoo.com ali www.
krizna-jama.si.
ob 18.00 Kmetija z nastanitvijo  
Tekavča ograda (Lipsenj 32)
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame

...v novembru
sreda, 8. november 

Arhivi – zakladnice spomina
Otvoritev razstave. 
ob 18.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

Mažoretni twirling 
in plesni klub MACE Cerknica

Vabimo k vpisu vse fante in dekleta od 5. leta 
starosti, ki radi telovadijo, plešejo, nastopajo in 
tudi tekmujejo. Vpis poteka 6., 9., 13. in 16. ok-
tobra ob 17. uri v avli OŠ Cerknica. Več infor-
macij: klub.mace@yahoo.com, klub-mace.si in 
Facebook: MACE Cerknica.


