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Pripravljeni na 
zimsko sezono?

3

Čeprav po snegu zaenkrat še ne diši, se zimska sezona nezadržno 
bliža. Poleg voznikov, ki te dni dejavno »preobuvajo« svoje jeklene 
konjičke, se nanjo pripravljajo tudi komunalna podjetja, Dars in 
policisti. 
Prenova cest v notranjskih občinah poteka vse leto, intenzivne 
priprave na zimsko sezono pa se začnejo spomladi, ko sneg sko-
pni in se v vsem obsegu pokažejo poškodbe na cestiščih. Težave z 
zdrsi tovornjakov in posledično zastoje na avtocestah naj bi omilila 
razširjena pooblastila Darsovim nadzornikom, ki bodo lahko 
sami izločali tovornjake iz prometa in izrekali globe.  Te bodo za 
prekrškarje znašale od 50 do 500 evrov.

FOTO: BRIGITA KAVČIČ

Iz vsebine: 
  

 Z RRA v svet 
podjetništva
Izvajanje nacionalnega projekta Podjetno v svet 
podjetništva so v Notranjsko-kraški regiji prevzeli 
sodelavci tukajšnje regionalne razvojne agencije. Na-
menjen je predvsem mladim brezposelnim, ki bi želeli 
stopiti na podjetniško pot. Med udeleženci prve sku-
pine je pet že zaposlenih, prihodnje leto pa načrtujejo 
zaposlitev treh skupin z desetimi udeleženci.
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Najemnik tudi na Snežniku

Postojna, Stari trg pri 
Ložu – V zadnjih dneh sta 
bili v naših krajih v središču 
pozornosti kar dve grajski 
zgodbi. Ministrstvo za kulturo 
je na razpisu kot najugodnejšega 
ponudnika za petnajstletni na-
jem Predjamskega gradu izbralo 
družbo Postojnska jama, ki je 
sicer že več desetletij neformal-
no upravljala s tem edinstvenim 
kulturnim spomenikom. Ker 
konkurenca napoveduje tožbe 
(pritožba ni mogoča), pa bi 
zadnjo besedo utegnilo imeti 

sodišče. Proti odločitvi minis-
trstva ostro protestirajo tudi v 
lokalni skupnosti. 
Minister za kulturo Uroš Grilc 
je v okviru obiska v Občini 
Loška dolina napovedal 
spremembe tudi kar zadeva 
kompleks gradu Snežnik. Minis-
trstvo želi z razpisom prihodnje 
leto končno zagotoviti uprav-
ljavca turistične in gostinske 
infrastrukture v zdaj praznih 
grajskih pristavah, kar je nujno 
za delovanje kompleksa, še prej 
pa s partnerji pripraviti tudi 

programsko nalogo celovite 
vsebinske zasnove kompleksa 
Snežnik.

Država je v obnovo gradu in 
grajskih pristav Snežnik doslej 
namreč vložila že 5,5 mili-
jona evrov. Toda medtem ko 
z gradom upravlja Narodni 
muzej Slovenije, obnovljeni del 
pristav še vedno nima najem-
nika, čeprav so v preteklosti 
resni interesenti že bili. Država 
je s Kovinoplastiko Lož, družbo 
pooblaščenko, celo podpisala 

pogodbo, a je ostalo le pri tem, 
ker ministrstvo ni pridobilo 
uporabnega dovoljenja. Država 
z izjemo pobranih vstopnin, 
ki pa še zdaleč ne pokrivajo 
stroškov vzdrževanja gradu, 
tako še naprej ostaja brez 
dodatnih prihodkov, ob tem 
pa samo za vzdrževanje prazne 
pristave namenja 17.000 evrov 
letno. Obiskovalci romantičnega 
gradu, skritega pod snežniške 
gozdove, pa po obisku nimajo 
kje spiti niti kave.
Nadaljevanje na str. 4

Ministrstvo za kulturo za najemnika Predjamskega gradu izbralo Postojnsko jamo – Kmalu naj bi 
najemnika dobile tudi grajske pristave gradu Snežnik

  

 Dijaki bodo 
upravljali z gozdom
Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna se je po 
desetletnih prizadevanjih uresničila velika želja. 
Šola je od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
prejela v brezplačno upravljanje za vsaj deset let 
20 hektarjev gozda in 30 hektarjev travniških 
površin v zaraščanju na območju Rakulika, ki 
bodo služili v izobraževalne namene. 
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Dragi bralke in bralci,

pred vami je nekoliko prenovljen, osvežen  
časnik Notranjsko-kraške novice. Poleg tiskarne 
smo zamenjali tudi distributerja, ki bo, upamo,  

vsaj tako dosledno kot dosedanji prinašal 
Novice v vaše domove. V nasprotnem primeru 

nam to sporočite, saj časopis ustvarjamo za vas 
in je prav, da ga pravočasno dobite v roke. 

Če pa zamuda vendarle ne bi bila prevelika, vas 
prosimo za razumevanje, saj bo dostava  že 

pri naslednji številki bolj točna – vam in nam v 
veselje.

Prijetno branje vam želim 
Blanka Markovič Kocen, urednica

FOTO: PETRA TRČEK
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Priprave na zimo se začnejo spomladi 

Logaške ceste pripravljene na zimo

Prenova cest tudi v notranjskih občinah poteka 
vse leto, intenzivne priprave na zimo pa se 
začnejo spomladi, ko skopni sneg in se v vsem ob-
segu pokažejo poškodbe na cestišču in ob njem. 
»Pod prenovo cest razumemo redno investicijsko 
vzdrževanje, to so prenove cestišč, opornih zidov, 
obnovo mostov …,« nam je pojasnil Boštjan Aver, 
v. d. direktorja Komunalnega podjetja Logatec, 
ki je prek pogodb o vzdrževanju cest opravilo za 
86.530 evrov obnov, modernizacij in asfaltacij 
cest v občini ter nekaj manjših del v višini 5.000 
evrov. »Vsa dela niso neposredno povezana z 
zimsko službo, je pa res, da je obnovljeno cesto v 
zimskem času lažje vzdrževati oziroma čistiti sneg s 
cestišča,« dodaja Aver. 
V jesenskem času še podrobneje preverjajo 
drevesa in grmovje ob cestah, saj se veje ob 
snegu in žledu močno povesijo. Tako so logaški 
komunalci v oktobru izvedli nekaj obsekavanj 
dreves in grmovja ob cestah in nekaj popravil 
asfaltnih cestišč, kar prav tako sodi v redno letno 
vzdrževanje. Po Averjevih besedah so porabili 
okoli 60 ton asfaltne zmesi v vrednosti 9.000 
evrov. 
»Za neposredne priprave na zimo štejemo post-
avitev snežnih kolov za označevanje cestišča in 
znakov za začasno označevanje zimskih razmer ter 
dobavo soli in drobljenca na zalogo, ki jo zago-
tavljata podizvajalca,« pravi sogovornik, ki med 

neposrednimi pripravami navaja tudi pregled 
vozil in mehanizacije.

V Cerknici in Loški dolini večina 
prenov v sklopu kanalizacijskih del

V Komunalnem podjetju Cerknica, ki poleg 
cerkniške občine pokriva še območje občine 
Loška dolina, so v okviru priprav na zimsko 
sezono pokrpali večino asfaltnih cest, makad-
amske ceste so delno strojno izravnane, bankine 
pa urejajo, je povedal direktor Anton Kranjc in 
dodal: »Krpanje izvajamo po potrebi in menimo, 
da so ceste v dobrem stanju.«
»Občina Loška dolina je v sklopu izgradnje javne 
kanalizacije uredila ceste v naselju Podcerkev in 
Nadlesk, v sklopu menjave vodovoda del ceste v 
Smelijevem naselju, v sklopu ureditve cest pa pov-
ezovalno cesto med naseljem Nadlesk in Pudobom. 
V Starem trgu proti odcepu za spomenik Ulaka je 
bil del cestišča  na novo asfaltiran,« našteva Kranjc. 
Na  območju občine Cerknica pa  je bilo v sklopu 
izgradnje vodovodnega omrežja Goričice–Gornje 
Jezero v delu naselja Goričice opravljeno novo as-
faltiranje cest. »Dela na vzdrževanju cest potekajo 
skozi vse leto, trenutno pa se v sklopu izgradnje ka-
nalizacijskega omrežja Rakek ureja tudi asfaltiran-
je cest v  tem naselju,« dodaja direktor cerkniškega 
komunalnega podjetja, kjer so za vzdrževanje cest 
v letošnjem letu doslej porabili 293.202 evra v 
Cerknici in 215.555 evrov v Loški dolini. 

FOTO: ARHIV NKN

Obnovljeno cesto je v zimskem času laže vzdrževati oziroma očistiti sneg s cestišča. 

Komunalni podjetji Logatec in Cerknica sta se s prenovo cest in 
bankin v spomladanskem času pripravili na novo zimsko sezono. 
Podjetje Kompost, ki med drugim pokriva Postojno, napoveduje 
boljše razmere kot lani. 

50 do 500 evrov za prekrškarje
Policisti bodo vso zimo preverjali ustreznost opreme vozil – Vsako leto okoli 500 oglobljenih voznikov
Nadzor nad uporabo zimske opreme bodo policisti ob rednem delu 
izvajali vse obdobje »zime«, torej med 15. novembrom in 15. marcem,  
omenjena oprema pa je, kot opozarjajo, obvezna tudi prej, če se pojavijo 
zimske razmere, to je, če se sneg oprijema cestišča. »Število policistov bo 
odvisno od operativnih nalog in potreb,« sporočajo s Policije. 

V Postojni se obeta poseben 
režim parkiranja

 »Stanje cest na območju, ki ga pokrivamo, 
ocenjujemo kot zadovoljivo - v samem mestu 
Postojna, sicer z vsemi izboljšavami, boljše kot 
lansko leto,« je povedal Robert Rogič, direktor 
podjetja Kompost, ki poleg same Postojne 
skrbi še za ulična sistema Divače in Senožeč. 
 Občina Postojna je s financiranjem ureditve 
nekaterih območij in ulic v zadnjem obdobju 
omogočila tudi olajšano izvajanje zimske 
službe. Pozimi bo v nekaterih ulicah skladno 
z odlokom uveden tudi poseben režim 
parkiranja, ki bo omogočal nemoteno pluženje 
in izvajanje drugih potrebnih »zimskih« del. 

Postojnska občina želi s tem omogočiti čim 
boljšo prevoznost cest, katerih urejanje je v 
njeni pristojnosti, čiste ulice in pločnike ter 
druge javne površine. 
Po Rogičevih besedah priprave na zimo poleg 
cest vključujejo še krpanje udarnih jam (po 
zaključku zimske službe 2012/2013); nabavo 
specialnih osnovnih sredstev, predvsem za 
čiščenje pločnikov in odvoza snega v mestnem 
središču ter druga manjša opravila. »Po prvih 
izračunih smo preventivi namenili približno 
toliko denarja kot v lanski sezoni, vendar o 
konkretnih številkah ne moremo govoriti, saj 
proračun za leto 2013/2014 še ni sprejet,« 
dodaja Rogič. 
•Blanka Markovič Kocen

Letošnja novost, ki obeta manj težav z 
zdrsi tovornjakov in posledično zastoji 
na avtocestah, so razširjena pooblastila 
cestninskih nadzornikov. V skladu z novelo 
zakona o pravilih cestnega prometa, ki je 
stopila v veljavo septembra, bodo ti namreč 
po novem imeli tudi možnost izločanja 
tovornjakov iz prometa in izrekanja glob 
prekrškarjem, ki ne bodo upoštevali pro-
metne signalizacije o prepovedi prometa ter 

zaradi zdrsa ovirali ali onemogočili promet. 
»Izkušnje iz preteklosti so namreč pokazale, 
da nadzorniki na avtocestah niso imeli dovolj 
pristojnosti, da bi zagotavljali ustrezne pogoje 
za varen in čim bolj pretočen promet na 
avtocestah in hitrih cestah,« so nam povedali 
v Družbi za avtoceste v RS (Dars). Kot so 
še izpostavili, se vsako sezono srečujejo z 
veliko nestrpnostjo pri tujih voznikih, pred-
vsem tovornjakov, ki ne spoštujejo navodil 

glede ustrezne zimske opreme. Ravno tako 
se ne pozanimajo o napovedanih vremen-
skih razmerah ali pa se kljub temu odpravijo 
na pot. Na Darsu zato za bolj usklajeno 
zapiranje meje in izločanje vozil krepijo 
tudi sodelovanje z upravljavci avtocest iz 
okoliških držav. 
Sicer pa so nam na Darsu povedali, da 
priprave na prihajajoče zimske razmere 
na avtocestnem sistemu že pospešeno 

potekajo, od priprav zimske mehanizacije 
in opreme, nabav posipnih materialov 
do postavljanja prometne signalizacije in 
podobnega. V zvezi s pogostimi očitki na 
račun nepravočasnega odzivanja Darsovih 
enot pa zagotavljajo, da ob napovedi snežnih 
padavin začnejo nekaj ur pred sneženjem 
preventivno posipati vozišča s soljo, ko se 
sneg začne močneje oprijemati vozišča, pa 
aktivirajo pluge in okrepijo posipanje. •vrž

Zima in s tem obveza po 
zimski opremi se začne 15. no-
vembra in traja do 15. marca. 
Če pa se prej pojavijo zimske 
razmere (ko se sneg oprijema 
vozišča), pa je treba imeti 
zimsko opremo tudi takrat.  
Policijski nadzor bo naravnan 
za ta obdobja, število policis-
tov na terenu pa bo odvisno od 
operativnih nalog in potreb.

»Predvsem  bodo  preverjali,  če 
imajo vozila nameščene zimske 
pnevmatike na vseh  štirih  

kolesih ali  imajo v prtljažniku 
verige oziroma, če so le-te v  
zimskih  razmerah  nameščene. 
Policisti bodo tudi nadzirali,  če 
so vozniki  z vozil očistili sneg 
in led.«

Po statističnih podatkih 
Policije   je  bilo  lani oglo-
bljenih 483 voznikov,  ki  niso  
uporabljali  ustrezne  zimske  
opreme.  Sicer pa se statistika  
skozi  leta  bistveno  ne sprem-
inja, saj se število oglobljenih 
voznikov, ki ne uporabljajo 

zimske opreme, vedno giblje 
okrog 500, smo še izvedeli.

Kazen za neustrezno zim-
sko opremo znaša 40, za 
neočiščeno vozilo pa 200 
evrov.  S kaznijo v višini 
500 evrov in petimi kazen-
skimi točkami pa bo kaznovan 
voznik,  ki ne bo poskrbel za 
predpisano zimsko opremo in 
bo povzročil zastoj.
Hkrati bo moral ta voznik  po-
ravnati tudi stroške reševanja.
•Blanka Markovič Kocen

Tovornjake bodo izločali tudi nadzorniki
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Priprave na zimo se začnejo spomladi 

Varno po zasneženih cestah

Varnost naj bo pred ceno

V podjetju Špan opažajo, da se večina voznikov, 
ki potrebuje nove pnevmatike in ne le zamen-
jave shranjenih, za izbor odloči na podlagi 
nasveta strokovnjaka. Nekateri se opirajo 
na ocene testov, ki kakovostno in vsebinsko 
napredujejo iz leta v leto, tako kot tudi kakovost 
zimskih pnevmatik. Spet tretji pa iščejo zgolj 
najnižjo ceno. Po Lekšanovih besedah so letos 
cene pnevmatik celo nekoliko nižje kot lani, 
razlike med najcenejšimi in tako imenova-
nimi premium pnevmatikami pa niso velike. 
Tudi pri Španu pravijo, da je za kakovost treba 
odšteti več, da pa so cene novih pnevmatik pri 
nekaterih znamkah oziroma proizvajalcih že 
tako nizke, da je nakup rabljenih ali obnov-
ljenih pnevmatik neupravičen. »Sicer pa bo tudi 
tista zimska pnevmatika, ki je na testu dosegla 
samo povprečne ali pa tudi podpovprečne 
rezultate, v zimskih razmerah delovala boljše kot 
pa katerakoli letna pnevmatika v kombinaciji z 

verigami v prtljažniku,« opozarja Pleško. Slabih 
pnevmatik pa po njegovi oceni na trgu tako 
rekoč ni več, so samo dobre in boljše. V pomoč 
pri izbiri je lahko tudi po novem obvezna na-
lepka na pnevmatikah, ki pove, kakšne rezultate 
je pnevmatika dosegla pri obveznem testiranju 
(zaviranje na mokrem, kotalni upor, hrupnost), 
žal pa ne tudi drugih karakteristik, kot so na 
primer zaviranje na suhem, oprijem pri vožnji 
skozi ovinke, oprijem na snegu … Stroko-
vnjaki svetujejo, da je najbolje izbrati tiste z 
uravnoteženimi lastnostmi, ki se bodo obnesle 
v vseh razmerah.
Če so letne pnevmatike še uporabne, je 
pomembno, da jih čez zimo (in zimske čez 
poletje) pravilno shranimo. Po Lekšanovih 
besedah v temi, brez prahu, leže in ne pri 
izviru toplote. Menjavo sicer svetuje približno 
po šestih letih zaradi fizikalnih in kemičnih 
procesov. •Veronika Rupnik Ženko

Strokovnjaki ocenjujejo, da slabih pnevmatik ni več – 
Najbolje izbrati tiste, ki se obnesejo v vseh razmerah 
Pred uradnim začetkom zimske sezone, ko morajo biti naši jekleni 
konjički preobuti v zimske pnevmatike, smo nekaj aktualnih 
odgovorov poiskali v vulkanizerskem centru podjetja Špan ter 
pri manjšem postojnskem vulkanizerju Tomažu Lekšanu. Oba 
opozarjata, da so pnevmatike edini stik vozila s cestiščem, zato je 
priporočljivo dobre pnevmatike izbrati v prvi vrsti zaradi varnosti, 
pa tudi ekologije.

»Pri vožnji po zasneženem vozišču moramo 
najprej poskrbeti za primerno hitrost,« 
opozarjajo inštruktorji vožnje.  Še posebno 
to velja za avtoceste, kjer je ob slabih 
razmerah primerna hitrost občutno nižja 
od dovoljene.  »Izogibamo se naglemu 
pospeševanju in še posebej zaviranju, 
ker bomo izgubili oblast nad vozilom, 
kajti gume nimajo ustreznega oprijema s 
cestiščem.« Snežna brozga se lahko zelo 
hitro spremeni v ledeno ploščad, kar 
prav tako velja tudi za težak, moker sneg. 

Suh in novozapadli  sneg - cel ali zvožen 
- pa ima drugačne lastnosti in zahteva 
drugačno vožnjo, svari sogovornik, 
inštruktor vožnje, ki ne želi biti imenovan. 
Na oprijem vpliva tudi dimenzija pnevma-
tik, ozke pnevmatike se v snegu obnašajo 
bolje kot široke. »Med mladimi  vozniki 
priljubljene široke gume so v zimskih 
razmerah povsem brez funkcije, saj večja 
tekalna površina omogoča  hitrejši zdrs.«
Najbolj tipične vozniške »napake« v 
zimskih voznih razmerah so prema-

jhna varnostna razdalja, naglo zaviranje 
in neprilagojena hitrost, še posebej v 
ovinkih, pravi sogovornik, ki med najbolj 
kritičnimi na Notranjskem v zimskem 
času navaja odseke Godovič–Idrija, Lo-
gatec–Col–Ajdovščina, Vrhniški klanec, 
pa tudi vse stranske ceste, ki niso redno 
vzdrževane. 
Poleg zmanjšane hitrosti in ustrezne 
opreme v zimskih razmerah priporoča 
tudi izbiro pravilnega prestavnega razmer-
ja in enakomerno vožnjo. •bmk

20 do 30 evrov se okvirno gibljejo cene menjave 
pnevmatik s centriranjem. Pri cenah pnevmatik 

pa »na splošno velja, da je kvalitetna dražja in 
obratno,« pravijo v podjetju Špan.

»V teh dneh je frekvenca strank med 200 in 250, 
v najvišji sezoni pa lahko doseže tudi 500 do 
550,« pravi Andrej Pleško, predstavnik podjetja 
Špan, ki strankam zato svetuje, naj ne odlašajo 
do zadnjega trenutka, ko je pričakovati gnečo. 

»Dve tretjini letnega prometa ustvarimo med 15. 
oktobrom in 1. decembrom,« pove tudi Tomaž 
Lekšan, ki v svoji delavnici v času največje 
konice preobuje med 30 in 40 avtomobilov 
dnevno.

Nasvet vulkanizerja ima prednost pred ceno

Poleg učinkovitosti Darsa in zim-
skih služb je v zimskih razmerah na 
(avto)cestah zelo pomembna tudi 
učinkovitost policije. V postojn-
skem območnem policijskem sindi-
katu pred začetkom zimske sezone 
ponovno opozarjajo na težave.
S kadrovskega vidika smo dovolj 
dobro pripravljeni. Ugotovilo se je 
namreč, da je bilo na primorskem 
kraku avtoceste premalo policistov 
na terenu, na kar smo opozarjali 
tudi v sindikatu. Vodstvo postaje 
prometne policije Koper se je zato 
odločilo število policistov na avtocesti 
povečati, kar pomeni boljšo pokritost, 
ne le v zimski sezoni, ko so zastoji 
žal vsakoletna stalnica. Težava pa 
je materialno stanje, zlasti vozila in 

oprema, ki jo potrebujemo v tem 
času. Zaradi krčenja sredstev večina 
vozil stoji in čaka na popravila.  Med 
njimi so tudi vozila na štirikolesni 
pogon, ki jih potrebujemo pozimi.

Ali to pomeni, da dodatne policijske 
patrulje po potrebi ne bodo mogle 
na teren?
Če se zadeve ne bodo uredile, to 
pomeni zastoje, po možnosti enake 
kot lani ali celo večje, saj vse patrulje 
ne bodo mogle na teren, ker za to 
ne bodo imele dovolj primernih 
vozil. Že lansko zimo se je pokazalo, 
da policijska uprava ni pravočasno 
prerazporedila vozil, ki so primerna 
za zimske razmere, v enote, ki jih 
potrebujejo, v prvi vrsti na postajo 

prometne policije Koper in tudi 
njeno dislocirano enoto v Postojni, ki 
lahko v primeru težav na avtocesti pri 
Uncu, Ravbarkomandi ali na Golem 
vrhu med Razdrtim in Senožečami, 
kjer se najpogosteje pojavljajo težave, 
najhitreje posreduje, saj je najbližje. 
Upamo, da bodo letos to pravočasno 
naredili.
Sicer pa medtem ko denarja za 
popravila vozil in ustrezno opremo 
ni, v sindikatu opažamo in na to tudi 
nenehno opozarjamo, da očitno de-
nar še vedno je za plačevanje dragih 
najemnin za prostore, medtem ko 
drugi prazni propadajo, na primer 
bivša stavba policijske uprave Posto-
jna v lasti notranjega ministrstva, pa 
tudi za plačevanje potnih stroškov za-

poslenim, ki jih za stalno premeščajo 
iz Postojne v Koper. Denar za potne 
stroške torej je, za popravila vozil pa 
ga očitno ni.  

Poleg težav z voznim parkom ste 
omenili tudi opremo …
Obleka je razmeroma ustrezna, velike 
težave pa so z obutvijo, škornji,  ki so 
neprimerni za nizke temperature in 
večurno stanje v snegu, saj premočijo. 
Ali ni katastrofalno, da policist 
želi pomagati ljudem v nevzdržnih 
razmerah, nato pa je ravno on tisti, 
ki mora zaradi službene uniforme 
odnehati, ker je mraz močnejši? Na 
to smo opozarjali že lani, a se ni nič 
spremenilo. 
•Veronika Rupnik Ženko

Jure Ocepek, predsednik Območnega policijskega sindikata Postojna, o težavah pred začetkom zimske sezone

Policistov bo dovolj, kaj pa vozil?
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Jure Ocepek, predsednik Območnega 
policijskega sindikata Postojna
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Ne za trgovski center sredi travnika?
Logatec – Logaški svetniki, ki naj bi na okto-
brski seji sicer med drugim obravnavali predlog  
odloka o gradnji trgovskega centra na travniku 
sredi Logatca, so to točko  umaknili z dnevnega 
reda, a se je o trenutno pereči tematiki že pred 
glasovanjem o umiku  vnela živahna razprava. 
Potem ko je civilna iniciativa zbrala že blizu 
400 podpisov nasprotnikov gradnje trgovskega 
centra v neposredni bližini pokopališča, športne 
dvorane, šole in vrtca, so nasprotovanje na ok-
tobrski seji izrazili tudi svetniki, ki so poleg ne-
primerne lokacije opozarjali, da gre za območje, 
ki je bilo v preteklosti večkrat poplavljeno.
Medtem ko lastnika zemljišča in investitorja 

Marjana Pišljarja oziroma podjetje Metalka 
Commerce gradnja trgovskega centra na več kot 
šest tisoč kvadratnih metrih seveda zanima, se 
civilna iniciativa, svetniki in številni občani bolj 
nagibajo k temu, da bi zemljišče odkupila občina 
in tam zgradila parkovne in parkirne površine. 
Problem pa je, da je to zemljišče danes precej 
drago, medtem ko bi ga pred desetletjem, ko je 
že obstajala ta možnost, občina lahko odkupila 
veliko ceneje, a tega interesa tedaj ni bilo. Po 
županovih besedah je Pišljar pripravljen prodati 
zemljišče, za katero bi morala občina najti 970 
tisoč evrov. V ta znesek so všteti tudi stroški 
investitorja za izdelavo dokumentacije oziroma 

postopek sprejemanja prostorskega načrta. 
Medtem ko se je z umikom točke z dnevnega 
reda redne seje občinskega sveta problematika 
gradnje trgovs-
kega centra  le 
pomaknila v 
prihodnost, 
civilna iniciativa 
že napoveduje 
občinski refer-
endum, postav-
lja pa vprašanje, 
ali ne bi bila 
primernejša 

lokacija za trgovski center v industrijskih conah, 
ki ponujajo obilico prostora.  
•Blanka Markovič Kocen

s tem oglasom 
GRATIS čiščenje kamna



Iz Predjame protestno pismo ministru

Pri izboru novega najemnika Predjamskega gradu so bile 
odločilne točke za vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z loka-
lno skupnostjo, kar je bila ena od pomembnih razpisnih zahtev. A 
tukaj se zadeva zapleta.
Vsi trije ponudniki razen Postojnske jame so namreč predložili 
obojestransko podpisana pisma o nameri za sodelovanje z 
akterji v lokalni skupnosti, Postojnska jama pa je predložila zgolj 
enostranske izjave, ki bi utegnile ostati samo na papirju. Toda 
ministrstvo jih je enakovredno vrednotilo, čeprav je prvotno 
napovedalo, da bodo takšne izjave brezpredmetne, in prav s tem 
omogočilo zmago Postojnski jami. Na upoštevanje enostranskih 
izjav so se z odprtim pismom kulturnemu ministru Grilcu ostro 
odzvali tudi v Krajevni skupnosti Bukovje, vseh tukajšnjih loka-
lnih društvih, Turističnem društvu Podgura, ŠKTD Erazem Pred-
jamski in Društvu Kašča ter Gostilni Požar, ki so najbolj povezani 
s Predjamskim gradom in mu »želijo vrniti dušo«. Po njihovem 
gre za zlorabo lokalne skupnosti, s katero Postojnska jama pod 
novim vodstvom, kot pravijo, zdaj žal ne sodeluje.

Poleg tega je  glavnemu tekmecu Postojnske jame, Zavodu 
Znanje, ministrstvo iz točkovanja izvzelo tri vsebinsko pomem-
bna pisma, češ, da presegajo okvire občine Postojna. 
Nasprotno pa je Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora 
Postojnske jame, odločitev ministrstva pozdravil. Kot je javno 
povedal, predvsem z vidika doseganja čim boljšega obiska ter 
skupne promocije in trženja ocenjuje kot koristno, da sta obe 
svetovni znamenitosti povezani in da tudi z gradom upravlja 
družba Postojnska jama ne glede na njeno lastništvo. Poudaril je 
še, da jim bo urejeno razmerje omogočilo razvijanje programa na 
temo Erazma Predjamskega in  interpretacije srednjega veka.
Spomnimo, da se je Postojnski jami s 1. novembrom iztekla 
začasna, enoletna pogodba, ki jo je ministrstvo z njo sklenilo po 
lanski ustavitvi prvega razpisa za najem. Hkrati je ministrstvo s 
Postojnsko jamo sklenilo tudi poravnavo za nazaj do leta 2007, 
saj bi morala država najemno razmerje urediti že takrat, a tega 
do danes ni storila. Na podlagi izbora zdaj napoveduje sklenitev 
pogodbe z natančno opredeljenimi obveznostmi na način, ki bo 
omogočal njihovo spremljanje in preverjanje uresničevanja ter 
sankcije v primeru neuresničevanja.  •Veronika Rupnik Ženko

Nadaljevanje z naslovnice

Sporno točkovanje?

Z ureditvijo najemnega razmerja v primeru komercialno 
bistveno bolj zanimivega Predjamskega gradu pa si bo država 
zagotovila letno najmanj 240.000 evrov najemnine, kolikor je 
na razpisu ponudila Postojnska jama (najvišji ponujeni znesek), 
ki pa jih namerava ministrstvo vlagati nazaj v grad. Postojnska 
jama je bila sicer kot najugodnejši ponudnik izbrana zato, ker 
je glede na razpisna merila (višina najemnine in odstotek od 
letnih prihodkov, sovlaganja v lokalno komunalno infrastruk-
turo, sodelovanje z lokalno skupnostjo pri predstavljanju kraja 
in popularizacija kulturnega spomenika) prejela skupno največ 
točk. Za las je za njo zaostala ponudba občinskega javnega 
Zavoda Znanje Postojna, na tretjem mestu je bila ponudba 
Adelsberg, Jernej Knific, s. p., ki je sicer prejel največ točk za 
sodelovanje z lokalno skupnostjo in popularizacijo gradu, na 
zadnjem pa ponudba podjetja Rave v lasti podjetnika Roberta 
Čeboklja. Toda točkovanje ministrstva je pri merilu sodelovanje 
z lokalno skupnostjo, ki je bilo odločilno za izbor, naletelo na 
ostre kritike.

Postojna – Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna se 
je po desetletnih prizadevanjih uresničila velika želja. Šola je 
od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov prejela v brezplačno 
upravljanje za vsaj deset let 20 hektarjev gozda in 30 hektarjev 
travniških površin v zaraščanju na območju Rakulika, ki bodo 
služili v izobraževalne namene. 
Ravnateljica Cvetka Kernel je zagotovila, da bodo nekoč cesarski 
gozd, ki je bil del lipiškega posestva, znali cesarsko upravljati z 
vso odgovornostjo, strokovnostjo in občutkom za gozdno kra-
jino, pri čemer bodo gospodarili skladno z gozdno-gojitvenimi 

načrti. Šola pa je že zaprosila še za uporabo dodatnih 35 hektar-
jev državnega gozda, saj dosedanji koncesionar pravnoformalno 
ne obstaja več. 
Podpisa koncesijske pogodbe med šolo in skladom se je udeležil 
tudi minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, ki je posre-
doval, da se je predhodno pripravila ustrezna pravna podlaga 
oziroma spremenila uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov, 
ki je omogočila pridobitev brezplačne koncesije. Koncesija se 
po novem lahko podeli tudi izobraževalnim zavodom, in sicer 
brezplačno, brez javnega razpisa in za izkoriščanje do sto hektar-

jev gozda. Židan je ob tem 
poudaril, da se morajo šole 
zavedati, da bomo do leta 
2020 pri nas potrebovali 
do 5.000 mladih prevzem-
nikov kmetij, ki bodo poleg 
teoretičnega znanja poznali 
tudi osnove poslovnega 
obnašanja in imeli us-
trezne kompetence, ki jih 
omogoča samo praktični 
pouk. •vrž

Dijaki bodo upravljali z gozdom

FOTO: VALTER LEBAN

Na Jakcu letos 600 skavtov iz vse Slovenije
Logatec – Logaški skavti Steg 1 so 
poskrbeli, da je Logatec že šestnajstič postal 
prizorišče osrednjega  skavtskega orient-
acijskega dogajanja – Jakca. Dnevno-nočni 
izziv je letos privabil okoli 600 udeležencev, 
nad katerimi je v bazi – večnamenski 
športni dvorani in na šestih živih točkah po 
terenu, bdelo kar sto skavtov. Letošnja trasa 
je merila 18 km in je bila speljana pretežno 
po divjem svetu Logaške planote, časovnica 
za omenjeno pot pa je bila šest ur. 
Ekipa iz Ljubljane v najzahtevnejši katego-
riji JAKEC  jo je sredi trde jesenske noči 

premagala v pičlih štirih urah. Kot nam je 
povedal novi organizacijski vodja Jakca, 
Dejan Stojko, je letošnja novost uvedba 
kategorije solo Jakec, v kateri so se spopadli 
posamezniki. Daleč pred vsemi je s traso, 
sicer še ob dnevni svetlobi, s časom 2:42:22 
opravil spreten skavt iz Kamnika. Kot vsako 
leto je orientacijski izziv, ki so ga letos 
poimenovali Z Jakcem naprej do neskončnih 
mej, tudi odlična priložnost za druženje 
mladih iz vse Slovenije, saj dogajanje na 
terenu spremljajo duhovne vsebine s kate-
hezami in prostočasne delavnice, v večernih 

urah pa se je mladina zabavala tudi ob plesu 
in glasbi.
 Jakca so organizatorji in tekmovalci 
zaključili z nedeljsko sveto mašo, ki jo je 
daroval župnik Mitja Markovič iz Krškega, 
tej pa je sledila podelitev nagrad najboljšim 
ekipam. Zahteven projekt so Logatčani 
opravili z odliko in s številnimi prostovoljn-
imi urami, ob tem pa so jim bili v pomoč 
zvesti sponzorji, med katerimi se skavti še 
posebej zahvaljujejo Občini Logatec. Brez 
njihove pomoči bi lahko ostali brez strehe 
nad glavo in praznih želodcev.  •smč

FOTO: JAcINTA MIHELČIČ
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Logaški svetniki kritični do proračuna
Logatec – Opozicija v logaškem 
občinskem svetu je predlog proračuna 
za leto 2014 v prvem branju na oktobr-
ski seji označila kot nerealen, prenapih-
njen, skratka, »zgolj seznam želja, ki ga 
ne bo mogoče realizirati«, kot je predlog 
označil Franc Rudolf (SLS). Poleg 
prenizkih sredstev za infrastrukturo 

in zapostavljanja predlogov krajevnih 
skupnosti so predlogu proračuna 
očitali tudi preveliko razsipnost za 
javne prireditve in neupoštevanje 
dejstva, da denarja iz naslova odlaganja 
odpadkov na deponiji Ostri vrh ne bo 
več. »Proračun je labodji spev obdobja, 
ki je končano,« je ob tem dejal Boris 

Čičmirko (Koliševka),  ki je opomnil 
tudi na dejstvo, da bo dvig cen komu-
nalnih storitev nujen. 
Miran Obreza (Zares) je med drugim 
izpostavil vprašanje, kje bo občina našla 
denar za izvedbo megalomanskih pro-
jektov, kot je Narodni dom, čeprav je 
župan Berto Menard večkrat opozoril, 

da gre za investicije, ki so bile že dolgo 
načrtovane, poleg Narodnega doma 
še čistilna naprava, Martinj hrib, vrtec 
Rovte, oskrba s pitno vodo in še neka-
tere.  Menard je ob tem opomnil, da je 
zaradi predvidenih evropskih kohezi-
jskih sredstev in sredstev iz državnega 
proračuna obravnavani predlog 

občinskega proračuna priložnost, ki bi 
jo s potrditvijo izkoristili, a med svet-
niki ni naletel na odobravanje.
Župan naj bi se tako v kratkem sešel 
z vodji svetniških skupin, z njihovimi 
pripombami popravljen predlog 
proračuna pa bo šel v javno razpravo in 
šele potem v drugo branje. •bmk

Podelili občinska priznanja

Loška dolina – Na prireditvi so nasto-
pili kvartet pihalnega orkestra Kovinoplastike 
Lož, otroci iz vrtca Polhek, učenke OŠ heroja 
Janeza Hribarja in Pevski zbor Jasna. Slavnostni 
govornik je bil župan Janez Komidar, ki je 
občankam in občanom čestital ob prazniku 
ter predstavil dejavnosti preteklega obdobja in 
načrte za prihodnost. Glede vladnega predloga 
po zmanjševanju števila občin je dejal, da je 
Loška dolina zagotovo opravičila svoj obstoj in 
poudaril, da  nima nihče pravice ukinjati občine, 
ki je bila ustanovljena na podlagi referendumske 
volje občank in občanov. 

V skladu z občinskim odlokom je župan že 
ob zaključku šolskega leta podelil Bronaste grbe 
občine Loška dolina. Prejeli so jih  učenci, ki so 
vse razrede osnovne šole  zaključili z odličnim 

uspehom.
Na slavnostni seji pa je župan Janez Komidar 
podelil  še ostala najvišja priznanja občine. 
Priznanje župana je  za dolgoletno prosto-
voljstvo v gasilskem društvu prejel Franc Ravšelj, 
najstarejši član v PGD Iga vas, ki je v gasilsko 
organizacijo vključen že vse od leta 1948.
Za dosežene športne rezultate v biatlonu je bil s 
Priznanjem župana nagrajen   Simon Kočevar, 
ki se je z dosedanjimi izjemnimi rezultati uvrstil 
med kandidate za Slovensko olimpijsko biat-
lonsko ekipo, z bronastim grbom Občine Loška 
dolina za uspešno 25-letno delovanje pa Šahovski 
klub Loška dolina. Za aktivno delovanje in 
promocijo Loške doline so bronasti grb prejele 
članice Društva žena in deklet na podeželju 
Ostrnice, Loška dolina, srebrnega za uspešno 

FOTO: BORuT KRAšEVEc

Prejemniki občinskih priznanj

V kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu so na slavnostni seji 
občinskega sveta ob občinskem prazniku podelili najvišja občinska 
priznanja, posthumno naziv častni občan in letos prvič tudi županove 
nagrade.

60-letno delovanje pa Turistično društvo Loška 
dolina.
Za izredne zasluge pri promociji občine Loška 
dolina ter nesebičnega prostovoljnega dela na 
področju kulture in športa je srebrni grb prejel 
Janez Sterle.
Za dolgoletno vsestransko kulturno udejstvo-

vanje in promocijo občine je srebrni grb prejela 
Jasna Vera Lekan. 
Priznanje Častni občan občine Loška dolina je 
za vizionarsko ustanovitev Kovinoplastike Lož 
posthumno prejel narodni heroj Janez Hribar. 
V njegovem imenu je naziv prevzela hči Branka 
Hribar. •Borut Kraševec

05 7030 000               mfm@siol.net

NA ZALOGI TUDI 
PEČI NA PELETE IN TRDA GORIVA
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urnik: PON-PET 7-19 in SOB 7-13

150 let Zgornje štirne

Uvodoma je predsednica društva, Erna Anzeljc, 
poudarila pomen vodnjaka, v katerega bližini 
so se razvile gostinska, trgovska in obrtna de-
javnost, s čimer je Nova vas postala gospodarsko 
in upravno središče Bloške planote. Že nekdaj so 
veljala stroga pravila za rokovanje z vodo, ki so 
prepovedovala umivanje in pranje pri vodnjaku 
ter določala ure za napajanje živine. Enkrat 
letno so čistili izvir Sušice ter kakovost vode 
preverjali z naseljevanjem rib in opazovanjem 
alg v vodnjak. Anzeljceva se je zahvalila vsem, 

ki so sodelovali v 
projektu, ki ga je med 
drugim podprla tudi 
Občina Bloke. Kul-
turni del programa so 
obogatili učenci OŠ 
Toneta Šraja Aljoše, 
gledališka igralka 
Marjana Brecelj ter  
Jože Lavrič Casio s 
kratko zgodovino 
Nove vasi.
Danes ima vodn-
jak povezovalno 
in izobraževalno 
vlogo ter predstavlja 

učilnico na prostem. Društvo Voda namerava 
pripraviti tudi vodno učno pot s prikazom 
kraškega vodnega kroga od izvira do poni-
kalnice, z namenom »izobraževati mlade in 
starejše: da bi vodo cenili, varovali in s tem 
ohranili tako dobro, kot jo imamo,« zaključi 
Anzeljceva, zadovoljna, da je projekt povezal 
domačine »spodnje in zgornje Nove vasi«. 
Članice društva so z domačimi dobrotami 
priložnostno postregle na slavnostno okrašenem 
lojtrniku. •dš

Nova vas – Sredi oktobra so v Novi vasi slavnostno obeležili prenovo 
okolice 150 let starega vodnjaka, Zgornje štirne. Pobudo za ureditev 
je dalo leta 2011 ustanovljeno društvo Voda, ki si prizadeva k ohran-
janju dostopnosti do čiste pitne vode in vodne kulturne dediščine, 
projekt obnove pa je temeljil na prostovoljstvu članov društva. 
Okolico so dopolnili z informacijsko tablo ter na ogled postavljeno 
borovo vodovodno cevjo iz leta 1863, najdeno ob izkopavanju terena 
za postavitev kanalizacije. 

FOTO: DAMIJANA šKRLJ
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Komunali ne bo treba plačevati elektrike

Kranjc jepovedal, da so sredstva za 
elektrarni zagotovili sami. »Najprej 
smo nameravali streho dati v najem, 
za kar pa zaradi zniževanja subvencij 
ni več veliko povpraševanja,« pravi 
Kranjc. Preračunali so, da se jim 
bo investicija obrestovala, saj bodo 
z njo pokrili lastne potrebe po 
električni energiji, del elektrike pa 
prodali.

Uredili so dve sončni elektrarni. 
Večja bo dovajala električno energijo 
za osrednje občinsko črpališče pitne 
vode in delovanje ultrafiltracijske 
naprave, manjša pa za poslovno 
stavbo komunale. 

V sončni elektrarni so vložili 
nekaj več kot 110 tisoč evrov, kot so 
izračunali, pa naj bi se jim kmalu 

povrnila, naložba v manjšo elek-
trarno v petih, v večjo pa v desetih 
letih. »Življenjska doba elektrarn je 
okoli 40 let, kar pomeni, da nam bo 
veliko let prinašala nekaj dobička.« 
Odločitev komunale za namestitev 
fotovoltaike sta pozdravila tako 
cerkniški župan Marko Rupar kot 
župan Loške doline Janez Komidar.
•Petra Trček Župana Janez Komidar in Marko Rupar ter direktor Anton Kranjc (v sredini) so 

zadovoljni s sončnima elektrarnama na strehi cerkniške komunale.

S sončnima elektrarnama bo Komunala Cerknica proizvedla dovolj električne energije za lastne 
potrebe, del pa jo bo še prodala
Cerknica – Na strehi Komunale Cerknica delujeta sončni elektrarni, s katerima 
zagotavljajo električno energijo za lastne potrebe, del pa jo še prodajo. »Ker so 
strehe nagnjene proti jugu, smo se ob nujni menjavi strehe, na katerih so bile še sa-
lonitke, odločili, da nanje namestimo sončni elektrarni,« je pojasnil direktor Komu-
nale Cerknica Anton Kranjc.

Postojna – Za 13 nepremičnin družbe Epic v stečaju, 
največ jih je v Postojni, tudi na drugi javni dražbi, ko 
so bile cene precej nižje, ni bilo zanimanja oziroma ni 
nihče vplačal varščine. 
Dušan Taljat, stečajni upravitelj Epica, ki se zaveda, 
da bo nekatere nepremičnine v trenutnih razmerah 
težko prodati, bi zato lahko predlagal dva načina 
prodaje v tretjem krogu. Poleg tretje javne dražbe bi 
utegnil za nekatere nepremičnine, ki niso zasedene 
in zato povzročajo višje stroške, predlagati zbiranje 
nezavezujočih ponudb, s čimer bi »testiral« interes 
trga. Bi pa to najverjetneje pomenilo padec cen pod 
likvidacijsko vrednost. Odločitev bo v rokah ločitvenih 
upnikov in upniškega odbora. Taljat nam je sicer pov-
edal, da so dolgove, nastale v stečajnem postopku, lahko 
poravnali na račun izplačanih odškodnin za uporabo 
prostorov. Gre predvsem za hotele, s katerimi upravlja 

Skupina Epic Eco. Zaradi neplačevanja najemnin in 
izteka pogodbe, ki se ni obnovila, stečajni upravitelj 
namreč zdaj pri Skupini Epic Eco uveljavlja odškodnino 
za uporabo v višini preteklih najemnin. Kako bo s 
pokrivanjem stroškov postopka vnaprej, je bolj nego-
tovo, saj bo pozimi zasedenost hotelov slabša. 
Sicer pa nam je Taljat povedal, da se potencialni kupci 
še najbolj zanimajo za lokale, predvsem Bale bar v 
trgovskem centru Spar, a je ovira pri prodaji tudi 
dejstvo, da ga nekdanja najemnica, tako kot lokal Šport 
bar v hotelu Kras, ne želi prostovoljno izprazniti, zato 
sta vloženi sodna odpoved in predlog za izpraznitev 
vključno s predlogom za izvršbo za izterjavo neplačanih 
najemnin. 
Na dodatni padec cen čakajo tudi morebitni potencialni 
kupci ostalih nepremičnin, pri čemer je zaradi lokacije 
v centru mesta zanimiv zlasti hotel Kras. •vrž

Za najvišjo vrednost, šest milijonov evrov, kar je skoraj pol manj kot na prvi dražbi, 
se je v drugem krogu prodajal kompleks Kazarje, hotel Kras (na fotografiji) pa za 3,2 
milijona, kar je skoraj pol manj od ocenjene tržne vrednosti. V Postojni so naprodaj 
še hotel Sport, objekt stare Banke Koper, lokala Delikatesa in Bale bar ter pisarni na 

Prešernovi ulici.

FOTO: PETRA TRČEK

S projektom Mladi v akciji tudi do vrednot
Izobraževalni program je zelo priljubljen 
tudi med mlajšo generacijo, saj ne izpostavlja 
samo pomena nudenja prve pomoči, ampak 
globlje posega na vsa področja odraščanja, 
medsebojnih odnosov in življenjskih vrednot. 
»Mlade izobražujemo o pomenu znanja s 
področja pomoči sebi in drugim, poudar-
jamo pomen dobrih medsebojnih odnosov in 
pomoči sočloveku. Skozi praktične delavnice 
ozaveščamo udeležence o pomenu evropskih 
vrednot, spodbujamo aktivno državljanstvo in 
medgeneracijsko sodelovanje, prenašamo znan-
je o samozaščitnem in preventivnem vedenju 
ter prepoznavanju nevarnosti na področju 
cestno-prometne, požarne in splošne varnosti 
doma, v šoli, med prijatelji, v družbi in na 
prostem. Če pa že pride do krizne situacije, na 
primer do potresa, poplave, požara, nezgode ali 
nenadne obolelosti, udeležence naučimo, kako 
se pravilno odzvati,« poudarja vodja programa 
Lili Primc, ki se s strokovno ekipo že vrsto 
let v regiji in širše trudi celovito promovirati 
društvene aktivnosti in jih približati vsem 
starostnim generacijam. 
Projekt Mladi v akciji torej spodbuja socialne 
veščine, nenasilno vedenje, sprejemanje 

FOTO: ARHIV DRušTVA VITA PIVKA

Mladi udeleženci z zanimanjem spremljajo znanja o pomenu pomoči sočloveku in 
aktivno sodelujejo v debati. 

Pivka – Aktivno pivško društvo Vita je priljubljen 
osveščevalni program POMAGAJMO (sebi in drugim) 
okrepilo s prav tako izobraževalnim projektom, ki so ga 
poimenovali V znanju je moč. S slednjim so tudi uspešno 
kandidirali na evropskem razpisu programa Mladi v akciji 
in s sredstvi delno pokrili nakup lutke. 

Ekipa Društva Vita je velik del pridobljenih 
sredstev v okviru evropskega razpisa name-
nila za nakup vrhunske elektronske lutke, 
ki jim bo služila za prikaz temeljnih post-
opkov oživljanja. Ker ima lutka možnost 
računalniškega upravljanja in nadzora, 

udeležencem delavnic omogoča preverjanje 
osvojenega znanja, vsak posameznik pa tako 
lahko spremlja tudi svoj napredek pri učenju.  

drugačnosti in krepi odnos do narave in živali, kot izpostavi 
Primčeva: »Cilj projekta je, da mladi mentorji POMAGAJMO 
(sebi in drugim) kot aktivni mladi državljani ozaveščajo ostale 
mlade iz regije k aktivni udeležbi, solidarnosti, zmanjšanju dis-
kriminacije, razvoju podeželja in pomoči drug drugemu ne glede 
na spol, starost in versko prepričanje.« Vsekakor pa je rdeča nit 
programa promocija neformalnega in vseživljenjskega učenja 
ter prostovoljstva. Društvo vse informacije v zvezi s svojimi 
programi podaja prek spletne strani www.drustvo-vita-pivka.
com, delavnice pa v brezplačnih prostorih zaposlitvenega cen-
tra Karso izvaja v Krpanovem domu v Pivki.  
•Barbara Čepirlo

FOTO: VERONIKA RuPNIK ŽENKO

Epicove nepremičnine bo težko prodati
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Z RRA v svet podjetništva 

Projekt Podjetno v svet podjetništva 
je namenjen predvsem mladim 
brezposelnim, do 35 leta starosti, 
z višjo ali visoko izobrazbo, ki bi 
želeli stopiti na podjetniško pot in 
uresničiti svojo podjetniško idejo. 
Kot pravi Jana Nadoh Bergoč z 
notranjsko-kraške RRA, pa vrat ne-
koliko starejšim kandidatom in  kan-
didatom s srednješolsko izobrazbo 
ne zapirajo. »Razlog je predvsem v 
tem, da brezposelnost med mladimi 
v Notranjsko-kraški regiji ni tako 
zelo izrazita kot v nekaterih drugih 
regijah, imamo pa povečan delež 
brezposelnih v starostni skupini od 45 
do 55 let,« pojasnjuje. 

Projekt Podjetno v svet podjetništva 
financirata Evropski socialni sklad 
in Ministrstvo RS za družino, delo, 
socialne zadeve in enake možnosti, 
prvi v višini 85, drugi pa 15 odsto-
tkov. Po besedah Nadoh Bergočeve 
projekt počasi dobiva na prepoz-
navnosti, s tem pa se povečuje tudi 
zanimanje zanj. »V Notranjsko-kraški 
regiji imamo sicer nekaj težav s pri-

dobivanjem ustrezne ciljne skupine, 
zaradi česar bomo ob prihajajočem 
pozivu skušali še okrepiti promocijske 
aktivnosti,« dodaja.  

Prek programa RRA do 
samozaposlitve

V letošnjem letu so v projekt 
vključili dve skupini, vsaka je štela 
deset udeležencev, ki so se na RRA 
Notranjsko-kraške regije, d.o.o., 
zaposlili za obdobje petih mesecev. 
»V tem času prejemajo minimalno 
plačo, imajo vse pravice in obveznosti, 
kot jih imamo ostali zaposleni na 
RRA, njihova glavna naloga pa je 
uresničitev poslovne ideje in priprava 
poslovnega načrta.« V prvih dveh 
mesecih običajno zelo intenzivno de-
lajo predvsem na podjetniških znan-
jih (oblikovanje produktov, trženje, 
finance … ), potem se usmerijo 
še na podjetniške kompetence in 
predvsem na vstop udeležencev na 
trg. Cilj tako naravnanega programa 
je samozaposlitev udeležencev po 
izstopu iz programa. 

Izbira tematik temelji na indi-
vidualnih potrebah udeležencev. 
»Ob začetku programa izvedemo z 
udeleženci psihološko testiranje ter 
individualne razgovore, na osnovi ka-
terih oblikujemo načrt usposabljanja. 
V določeni meri ta vsebuje klasične 
tematike, ki jih mora poznati vsak 
podjetnik, preostanek programa pa je 
namenjen individualnim potrebam 
udeležencev,« pojasnjuje sogovor-
nica.  »Tudi pri izvajanju skupnih 
tematik smo pozorni na individualne 
potrebe udeležencev in v skladu s tem 
pričakujemo, da se izvajalci s svojim 
programom temu prilagodijo.«

Med udeleženci prve skupine, ki je s 
svojim delom na RRA Notranjsko-
kraške regije zaključila junija, je pet 
že zaposlenih: ena udeleženka se je 
zaposlila v Zavodu Škocjanske jame, 
štirje pa so začeli s svojim podjetjem. 
Med njimi je Matej Kržič, ki v svojem 
podjetju Galator, s.p., deluje na 
področju interpretacije dediščine in 
turizma, Biljana Janković iz pod-
jetja Bi-Creation, s.p., se ukvarja s 
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Druga skupina udeležencev projekta Podjetno v svet podjetništva.

Po uspešni prvi skupini sredi novembra drugi razpis za vključitev v projekt Podjetno v svet podjetništva
Projekt Podjetno v svet podjetništva se je iz Zasavja, kjer ga je izvajal tamkajšnji 
Regionalni center za razvoj, letos razširil v nacionalnega. V Notranjsko-kraški regiji 
so izvajanje projekta prevzeli sodelavci tukajšnje regionalne razvojne agencije.

fotografijo in grafičnim oblikovanjem, 
Nebojša Djekanović v okviru podjetja 
Enevia, s.p., oblikuje spletne rešitve, 
Lisa Pedersen Pavšič pa je v Pivki odpr-
la Lisino štacuno s ponudbo lokalnih 
kmetijskih izdelkov in zdrave domače 
hrane. 

»V letu 2014 načrtujemo zaposlitev treh 
skupin z desetimi udeleženci, program 
pa bo skrajšan na štiri mesece,« Nadoh 

Bergočeva razkriva načrte.  »Prvi razpis 
za vključitev udeležencev v projekt v letu 
2014 predvidevamo sredi novembra, vse 
zainteresirane pa vabimo, da so pozorni 
na informacijo, ki bo objavljena na 
spletni strani www.rra-nkr.si oziroma, 
da se prijavijo na naše spletne novice, 
predvsem pa, da dobro razmislijo o 
svojih podjetniških idejah in o tem, kaj 
bi radi počeli v prihodnje.« 
•Blanka Markovič Kocen

Pivka – V Pivki je v soorganizaciji Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske, Parkom vojaške zgodovine in Društva za 
negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske 
potekal znanstveni posvet na temo organizacije TIGR, ki je 
delovala med obema svetovnima vojnama na območju Pri-
morske.  Na srečanju so svoj čas posvetili tudi Danilu Zelenu, 
domoljubu in protifašistu, rojenemu v Senožečah, ki je s 
svojimi akcijami in delovanjem pomagal v boju proti fašizmu. 
Na srečanju so poleg predsednika Društva za negovanje ro-
doljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske Marjana Bev-
ka, župana Občine Pivka Roberta Smrdelja ter vodje Parka 
vojaške zgodovine Janka Boštjančiča vsak s svojim pogledom 
na TIGR in boj proti fašizmu spregovorili še: Martin Premk, 
Rok Filipčič, Gorazd Bajc, Josip Orbanić, Marta Ivašič, Borut 
Rutar, Blaž Torkar in Petra Trošt. 
Posvet, ki je pritegnil pretežno starejše prebivalce, je bil 
izjemna priložnost, da ljudje izvedo kaj novega ali pa le dobijo 
nov pogled na dogajanje v prvi polovici 20. stoletja ter na or-
ganizacijo TIGR in njene sodelavce. TIGR, ki je bila kratica za 
Trst, Istra, Gorica, Reka, je nastal v želji jugoslovansko državo 
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Dobro obiskan posvet o organizaciji TIGR v PVZ Pivka

Vojaški pomen organizacije TIGR in Danilo Zelen

FOTO: PETRA TRČEK

Postojna – Društvo mladinski ceh je v sodelovanju s 
Šolskim centrom Postojna izvedlo projekt Mlade ideje za 
Evropo, katerega cilj je, da mladi skozi vodene delavnice 
iščejo inovativne rešitve za Evropo 2030 na področju 
novih energij ter se ob tem naučijo politične participacije 
in aktivnega udejstvovanja v družbi. V projektnem tednu 
so mladi razmišljali o inovativnih virih novih energij in s 
pomočjo strokovnjakov oblikovali predloge za oblikovalce 
politik, stroko in gospodarstvo. Kot so povedali v Društvu 
mladinski ceh, se nekatere inovativne rešitve pridobivanja 
novih energij danes morda še zdijo neuresničljive, vendar 
dijaki verjamejo, da bo razvoj v prihodnosti omogočal 
njihovo uresničitev. Ena takšnih je na primer avtocesta, 
ki bi absorbirala energijo po njej vozečih avtomobilov. S 
pomočjo te energije bi napajali vzporedno postavljeno 
železnico. Mladi so si zamisli tudi poseben čevelj: vseboval 
bi baterijo, ki bi jo polnili s pomočjo hoje. Medtem ko bi 
hodili, bi vzmet polnila baterijo, ki bi jo lahko uporabljali 
v manjših napravah (mobilnikih, tablicah in podobnem). 
V prihodnosti bi lahko razvili tudi okna, ki bi absobirala 
energijo sonca, obenem pa bila napolnjena z ogljikovim 
dioksidom, ki bi deloval kot izolacijski material za vso 
hišo. Tudi vsi zidovi bi bili napolnjeni s CO2. S tem bi 
pridobili zelo dobro izolacijo, ki bi vzdrževala notranjo 
temperaturo. Kot častni ambasadorji projekta so se 
zaključne prireditve in dinamične predstavitve rezultatov 
udeležili evropski poslanki Tanja Fajon in dr. Romana 
Jordan ter evropski poslanec dr. Milan Zver, mladim, ki 
so v simulaciji parlamentarne debate predstavili tudi svoje 
poglede na možne rešitve družbeno-ekonomskih težav, pa 
je prisluhnil tudi postojnski župan Jernej Verbič.
Projekt poteka v 26 evropskih državah, finančno ga pod-
pira  Robert Bosch Stiftung iz Nemčije, v Sloveniji ga pa 
izvaja Društvo mladinski ceh iz Ljubljane. •vrž

Mlade ideje za 
boljšo Evropo

obraniti pred Italijanskim okupatorjem in je med drugim skrbela 
tudi za prenos slovenske pisane besede, ki je bila v času okupacije 
prepovedana.  •pš

Škotska v Pivki
Slovenska vas – Marjeta 

Marinčič, turistična vodnica 
po Notranjsko-kraški regiji, 

sicer pa fotografinja in ve-
lika ljubiteljica narave, je v 
novo odprtem Ekomuzeju 
Pivških presihajočih 
jezer predstavila svoj 
pogled na Škotsko, ki jo 
je skupaj s še devetimi 

udeleženci programa 
Leonardo da Vinci v organi-

zaciji cerkniške Vitre obiskala 
v avgustu. Skozi potopisno 

predavanje Zelena dežela Škotska 

je potegnila nekatere vzporednice 
z Notranjsko-kraško regijo in 
Zelenim krasom, ki je Škotski na 
nek način podoben. 
Predavateljica je poudarila, da so 
Škoti zelo skrbni do svojega okolja, 
ohranjanja stavbne, kulturne 
dediščine in tradicije. Pregovorna 
škotska skopost, pravi, ne drži, so 
pa izjemno varčni. Presenetilo jo 
je dejstvo, da ne dajejo poudarka 
številu obiskovalcev, ki obiščejo 
njihove znamenitosti in zanimiv-
osti, saj se opirajo predvsem na 
dolgoročno delovanje in rezultate 
pričakujejo na dolgi rok. 

Škoti tržijo praktično vse, vendar 
pa pri tem izpostavljajo ohranjanje 
okolja in nacionalnih biserov in 
niso pripravljeni vsega proda-
jati za vsako ceno. Poleg pred-
stavitve nekaterih destinacij, na 
katerih se je skupina seznanila z 
dobrimi praksami v turizmu, je 
Marinčičeva poudarila tudi pomen 
povezovanja, ki ga znajo ti, sicer 
konservativni Evropejci, še kako 
dobro izvajati v praksi. O dobrih 
praksah torej lahko govorimo 
takrat, ko naša dobrobit ne načenja 
dobrobiti drugega, temveč se le-te 
seštevajo v dober produkt … •dš
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S prestižnejšimi vozili nad krizo
V podjetju AHV na Vrhniki krize, ki je občutno posegla 
tudi na področje prodaje avtomobilov, praktično ne 
občutijo, na leto prodajo dobrih 200 avtomobilov. 
Opažajo pa spremenjene nakupne navade svojih strank. 

Podjetniški vrtiljak:

Namenite 0,5 odstotka dohodnine za NVO
Vse davčne zavezance 
obveščamo, da lahko do 0,5 
odstotka svoje dohodnine 
namenite eni izmed nevlad-
nih organizacij, upravičenih 
do prejema takšne donacije. 
Če že plačujete dohodnino, 
je del namenite tistim, ki 
so vam pri srcu. Če tega ne 
storite, bo znesek nakazan v 
državni proračun. Obrazec za 

namenitev dohodnine lahko 
na DURS oddajate vse leto.

V skladu s 142. členom 
Zakona o dohodnini lahko 
davčni zavezanec rezident 
zahteva, da se do 0,5 odstotka  
dohodnine, odmerjene po 
tem zakonu od dohodkov, ki 
se vštevajo v letno davčno os-
novo, nameni za financiranje 

splošnokoristnih namenov 
in političnih strank ter 
reprezentativnih sindikatov.

Za splošnokoristne se 
štejejo humanitarni na-
meni (vključno z varstvom 
človekovih pravic), nameni 
varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, invalidski, 
dobrodelni, ekološki, kulturni, 

športni, religiozni in drugi 
nameni, ki se opravljajo v 
okviru dejavnosti rezidentov 
Slovenije. 

Organizacije, ki jim je mogoče 
nameniti del dohodnine, 
lahko najdete na seznamu (z 
imenom oziroma nazivom or-
ganizacije in davčno številko) 
www.boreo.si/dohodnina.

Davčni zavezanec lahko več 
organizacijam nameni od 0,1, 
do 0,5 odstotka  dohodnine, 
seštevek vseh pa ne more 
presegati 0,5 odstotka.

Davčni zavezanec lahko poda 
zahtevo za namenitev kadar 
koli prek sistema eDavki na 
spletni stani http://edavki.
durs.si, pisno ali ustno na 

zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva 
veljavne zahteve, s kat-
erimi razpolaga na dan 31. 
decembra leta, za katero se 
dohodnina odmerja. Zahteva 
velja do trenutka, ko davčni 
organ prejme novo zahtevo ali 
preklic le-te.

Donacija kot davčna olajšava za podjetja
Davčna olajšava za donacije 
se lahko uveljavlja za znesek 
izplačil v denarju in naravi v 
humanitarne, invalidske, so-
cialnovarstvene, dobrodelne, 
znanstvene, vzgojno-
izobraževalne, zdravstvene, 
športne, kulturne, ekološke in 
religiozne namene, če gre za 
izplačila rezidentom Slovenije, 
ki so po posebnih predpisih 
ustanovljeni za opravljanje 

navedenih dejavnosti. To 
olajšavo je mogoče 
uveljaviti do višine 0,3 odsto-
tka obdavčenega prihodka za-
vezanca v davčnem obdobju. 

Poleg te lahko zavezanec 
uveljavlja še olajšavo v višini 
0,2 odstotka obdavčenega 
prihodka davčnega ob-
dobja za znesek izplačil v 
denarju in naravi za kulturne 

namene in za takšna izplačila 
prostovoljnim društvom, 
ustanovljenim za varstvo 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki delujejo v 
javnem interesu za te namene. 
Olajšavo se lahko uveljavlja 
ne le za izplačila rezidentom 
Slovenije, temveč tudi za 
izplačila rezidentom držav 
članic EU. Zavezanec lahko 
za znesek olajšave izplačila v 

denarju in naravi za kulturne 
namene in za takšna izplačila 
omenjenim  prostovoljnim 
društvom, ki je  nižje od 
0,5 odstotka obdavčenega 
prihodka davčnega obdobja 
in je zaradi prenizke davčne 
osnove tekočega davčnega 
obdobja ni koristil, znižuje 
osnovo v naslednjih treh 
davčnih obdobjih.

Zavezanec lahko uveljavlja 
zmanjšanje davčne osnove 
tudi za znesek izplačil v 
denarju in naravi političnim 
strankam in reprezentativnim 
sindikatom, vendar največ do 
zneska, ki je enak trikratni 
povprečni mesečni plači na 
zaposlenega pri zavezancu. 
Tudi uveljavljanje olajšave za 
donacije je mogoče največ do 
višine davčne osnove.

Obdavčeni prihodek davčnega 
obdobja so celotni prihodki 
podjetja v koledarskem letu, 
ki so obdavčeni z davkom 
od dohodka pravnih oseb 
(družbe) oziroma dohodnino 
(samostojni podjetniki). To 
pomeni, da se 0,3 odstotka 
olajšave izračuna glede na ce-
loten letni prihodek podjetja.

Postojna – Promocija poklicev, večdnevni dogodek, 
namenjen predstavitvi poklicev, ki jih nudijo izobraževalni 
programi v naši in sosednjih regijah, spodbudi mladim, 
da bi se odločali za poklice, po katerih delodajalci v regiji 
povprašujejo, pa tudi promociji podjetniške miselnosti, 
je naletel na zelo velik odziv učencev zadnjih razredov 
osnovnih šol, ki so pred pomembno odločitvijo o nadalje-
vanju šolanja. Kar 600 iz 13 šol se jih je udeležilo osrednjega 
dogodka na Šolskem centru Postojna, kjer so šole predstav-
ljale preko 50 različnih poklicev, okrog 250 pa tudi dnevov 
odprtih vrat pri 30 delodajalcih, kjer so se s poklici seznanili 
tudi v praksi. Zanimalo nas je, ali je med mladimi glede na 
okoliščine, kot so težko iskanje zaposlitve, brezposelnost 
tudi med visoko izobraženimi mladimi in težja dostopnost 
študija s finančnega vidika, čutiti več zanimanja za poklicno 
izobraževanje in za deficitarne oziroma perspektivne 
poklice. »Še vedno se precej devetošolcev, predvsem deklet, 
odloča za gimnazijo, vendar občutno manj kot v preteklih 
letih. Med fanti prevladuje strojništvo, čeprav tudi tu zani-
manje nekoliko pada, in sicer  na račun poklicev  s področja 
elektrotehnike, računalništva, mehatronike, pa tudi gozdarst-
va. Zanimanje je bilo še za poklic vojaka, tudi med dekleti,  
ki jih sicer najbolj zanimajo poklici s področja kozmetike, 
zdravstva, aranžerstva in veterinarstva,« nam je povedala 
mag. Zdenka Žakelj, svetovalka na Regijski razvojni agenciji 
Notranjsko-kraške regije, ki je skupaj s partnerji organizirala 
dogodek. Sicer pa je Žakljeva ocenila, da bi osnovnošolce 
lahko razdelili v dve skupini. V eno sodijo tisti, ki so si 
že izbrali poklic oziroma točno vedo, kaj bi želeli delati v 
prihodnosti. Nekateri zato, ker živijo v podjetniškem okolju 
in bodo nadaljevali z družinsko tradicijo, drugi so svojo 
možnost zaznali v tako imenovanih perspektivnih  poklicih, 
spet tretji bodo sledili svojim sanjam in željam ne glede 
na dejanske potrebe trga dela. »V drugo skupino, in ta žal 
prevladuje, sodijo tisti, ki še ne vedo, kaj bi v življenju počeli 
in kaj jih sploh zanima.  In prav ta apatičnost bi morala v 
vseh, ki tako ali drugače delujemo na področju poklicnega 
odločanja,  sprožiti skrb, da nekaj naredim in to spremenimo,« 
je še izpostavila Žakljeva. Promocija poklicev je sicer del 
aktivnosti, ki jih regijska razvojna agencija izvaja v okviru 
regijske štipendijske sheme, sofinancirane iz sredstev evrop-
skega socialnega sklada. •vrž

Lažja odločitev 
za poklic

Podjetje AHV, ki se ukvarja z dejavnostjo prodaje avtomobilov 
višjega cenovnega razreda, sedež pa ima na Vrhniki, ob 
regionalni cesti proti Ljubljani, sta konec leta 2007 ustanovila 
Aljoša Pesek in Aleš Rode. »Največ sta k tej odločitvi kljub 
neprijaznim razmeram na avtomobilskem trgu  botrovala veselje 
do avtomobilov in vztrajnost,« pravi Aljoša Pesek, ki na področju 
prodaje vozil ni novinec.
Svojim strankam ponujajo rabljena vozila. »Okoli  50  v 
cenovnem razredu od 10 do 50 tisoč evrov  jih imamo  vedno na 
zalogi,« pojasnjuje sogovornik in dodaja, da so vozila pred na-
kupom pregledana in servisirana, vse opravijo pri njih zaposleni 
mehaniki, poleg tega pa nudijo tudi enoletno  garancijo na vozilo 
za kupljeno vozilo.

Začetki poslovanja

Po Peskovih besedah so poslovanje začeli z desetimi rabljenimi 
vozili v rangu do 15 tisoč evrov, v najetih prostorih, novembra 
2012 pa so začeli poslovati v lastnih prostorih. Po mnenju sogo-
vornika je lokacija ob regionalni cesti ugodna predvsem zato, 
ker se ob njej ustavijo številne potencialne stranke, ki dnevno 
migrirajo v Ljubljano, ni pa več ključnega pomena. »Pomembneje 
je, da si prisoten na svetovnem spletu,« dodaja. 

»Razmere na avtomobilskem trgu so se od tedaj 
spreminjale  predvsem na področju davkov, ki so se, 
zlasti davek na motorna vozila, precej povečali, tako 
da se danes pri nižjih cenovnih razredih ne splača več 
uvažati avtomobilov, ker med nabavno in prodajno 
ceno praktično ni več razlik,« ugotavlja Pesek. »Kriza 
se pri prodaji pozna v razliki v ceni. Sicer je od leta 
2007 ne občutimo. Ves čas delamo v istem povprečju, 
le gotovine oziroma  zaslužka ni več.« 

Avto kot statusni simbol

Slovenci smo imeli in imamo do avtomobilov pose-
ben odnos –pomenijo nekakšen statusni simbol, 
kar se kaže tudi v poslovanju podjetja AHV, kjer 
prednjačijo znamke BMW, audi, mercedes, s 
katerimi tudi največ delajo.
»Ljudje si želijo novih avtomobilov in jih iščejo,  a 
naletijo na problem pri financiranju. Gotovine 
praktično ni. To vpliva tudi na spremembo nakupnih 
navad v smislu, da ljudje kupujejo rabljene avtomo-
bile in jih čez čas zamenjajo za novejše rabljene,« 

pravi Pesek. Leasing ali kredit je vse težje najeti, zato imajo več 
ponudnikov, ki skušajo strankam ugoditi, da lahko avto prodajo.
Med slovenskimi dobavitelji veliko delajo z ASI d.o.o. in s tujimi 
leasing  hišami, pri čemer gre večinoma za vozila s poslovnim 
najemom. 
Po sogovornikovem mnenju je primeren nivo zalog od 45 do 50 
avtomobilov. »V nasprotnem primeru je izkupiček konec meseca 
slab,« pojasnjuje solastnik podjetja AHV, kjer, kot pravi, v slabih 
mesecih prodajo deset, v dobrih pa celo 20 do 25 avtomobilov. 
»V povprečju prodamo dobrih 200 avtov na leto,« pove Pesek.  
Pred časom sta se solastnika zgolj iz veselja do navtike odločila 
tudi za prodajo plovil, vendar ta kot izrazito sezonska dejavnost 
ne vpliva na poslovanje. 

Višji cenovni razred je prednost

Svoje prednosti Aljoša Pesek vidi v ponudbi vozil višjega 
cenovnega razreda, medtem ko večina drugih avtohiš posluje v 
segmentu družinskih vozil, kot so karavani in enoprostorci.  O 
prodaji v tujini zaenkrat še ne razmišljajo, tudi v prihodnje pa 
bodo razvijali sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji. »V 
Nemčijo, na primer, na leto prodamo deset odstotkov avtomo-
bilov,« pove sogovornik. 

Promocijsko sporočilo, naročnik: AHV družba za trgovino in storitve d.o.o., Stara Vrhnika 32, 1360 Vrhnika.

FOTO: ARHIV AHV
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13 članic cerkniškega Kluba MACE (8 
članic twirleric, 3 vaditeljice, Tjaša Skuk  
kot sodnica in članica Strokovnega odbora 
Mažoretne in twirling zveze Slovenije 
(MTZS) ter Nada Skuk,  predsednica 
kluba in MTZS), se je v času jesenskih 
počitnic v Podčetrtku udeležilo vseslov-
enskega že 12. tabora MTZS. Letos je 
bil namenjen predvsem pravilni sestavi 
twirling koreografije za skupine in pare ter 
seveda izpopolnjevanju twirling veščin na 
različnih zahtevnostnih nivojih, vključno 
z delavnicami za gimnastiko, ples in ob-
veznimi elementi s palico.
 Tega uvodnega usposabljanja, ki mu 
v organizaciji MTZS skozi vso sezono 
sledijo še drugi seminarji in usposabljanja 
vaditeljev in trenerjev, so se poleg članov 
tudi letos udeležili nečlani. Gostje so prišli 
iz Ribnice, Kočevja in s sosednje Hrvaške. 
Predsednica MTZS, Skukova, je zado-
voljna, kajti: »sodelovanje na seminarjih 

MTZS, še posebej na vsakoletnem taboru,  
je članicam dragoceno zaradi  izmen-
jave izkušenj, pridobivanja novih znanj, 
druženja s člani iz drugih klubov ter 
priprave na novo sezono.« 
Poudarja, da pri 
treningih na višjih 
nivojih poleg najboljših 
trenerjev MTZS, med 
njimi najboljši twirlerici, 
veteranki MTZS, Živa 
Kovač in Sara Pečkaj, 
redno sodelujejo tudi 
mednarodni stroko-
vnjaki Svetovne zveze 
twirling. Tokrat so se 
udeleženci lahko učili 
od vrhunskega trenerja 
in mednarodnega sod-
nika  WBTF Xavierja 
Papina iz Francije.
Rezultate letošnjega 

tabora si bomo v obliki novih koreografij 
okrog 14. decembra lahko ogledali v 
cerkniški športni dvorani na že tradicion-
alnem Plesnem in twirling večeru Kluba 
MACE. •dš

Mace na taboru MTZS

FOTO: ARHIV NKN

Gsm: 041 336 881
ogled po predhodnem klicu

Diskontna prodaja vrhunske
keramike GRANITO GRES
priznanih italijanskih proizvajalcev.

- kopalniška stenska in
       talna keramika - talno gretje
- notranja keramika
- poliran gres - imitacija lesa
- zunanja keramika granito gres

Cena 1. klase 8 - 15 Eur/m2

INTROCOM d.o.o., Zelenica 7, 1370 Logatec

ogled v Logatcu
Dostava fco kupec 2-3 dni

AKCIJ
Aje

senska

Na roke za otroke
Društvo za višjo kakovost življenja Prestop pripravlja  v sobo-
to, 23. novembra, ob 14. uri v hotelu Kras v Postojni praznično 
ustvarjalno delavnico Na roke za otroke. Člani društev in 
podobno misleči občani bodo ob prijetnem druženju ustvar-
jali izdelke, primerne za praznično obdarovanje, v decembru 
pa jih bodo na praznični stojnici zamenjali za prostovoljne 
prispevke, ki jih bodo namenili za plačilo toplega obroka 
učencu z Osnovne šole Antona Globočnika. •bmk

Logatec – Medtem ko se je v Münchnu  
že zaključil svetovno znani festival piva in 
dirindlov Oktoberfest, smo Notranjci dobili 
svojo mini različico tega dogodka – Okto-
berfejst, ki je zadnji oktobrski konec tedna 
potekal v šotoru pred Narodnim domom v 
Logatcu. Poleg velikosti se je Oktoberfejst 
od svojega velikega brata razlikoval tudi v 

recesijskih cenah pijač.
Petek je minil predvsem v znamenju house 
in trubaških ritmov, na odru so se zvrstili 
kar trije DJ-i, in sicer DJ Mr. DEE, DJ Robby 
J in gost iz Italije DJ Stefanino. Iz Srbije pa 
so se samo za Oktoberfejst pripeljali večkrat 
nagrajeni trubači Energy Band. V soboto 
se je dogajanje pričelo že čez dan, kjer so se 

predstavile lokalne glasbene zasedbe, poskr-
bljeno je bilo za otroško animacijo, večer pa 
je minil v znamenju rokerskih ritmov, saj 
je na odru nastopila skupina Calypso. Za 
hrano in pijačo je poskrbela okrepčevalnica 
Tabor, ki je bila glavni organizator dogodka, 
za dobro razpoloženje pa so  tudi go-go 
plesalke in hostese. •aj

Pivka – Gasilska zveza Posto-
jna ter Obalno-kraška regija sta v 
Pivki organizirali Regijsko gasilsko 
tekmovanje, ki je bilo posvečeno 
spominu na dolgoletnega 
predsednika Gasilske zveze Sloveni-
je, Matevža Haceta. Na tekmovanju 
se je srečalo 22 ekip, ki sodijo v 
Obalno-kraško regijo, svoje znanje 

in moč pa so merile v šestih katego-
rijah: člani A, člani B, starejši gasilci, 
članice A, članice B ter starejše 
gasilke. Člani in članice so morali 
obvladati tri discipline,  med njimi 
tudi teoretično znanje, starejše ekipe 
pa dve disciplini. Boljše izmed ekip, 
ki so tekmovale, se bodo udeležile 
državnega gasilskega tekmovanja z 

nazivom Memorial Matevža Haceta, 
ki bo naslednje leto. Memoriala se 
po pravilih Gasilske zveze Slovenije 
udeležijo prve tri ekipe z regijskih 
tekmovanj iz kategorij starejših 
gasilcev in gasilk ter prvi dve ekipi 
z regijskih tekmovanj iz kategorij 
članic in članov A ter članic in 
članov B. •pš

Oktoberfejst v Logatcu

Najboljši na državno tekmovanje FOTO: MIHA SMRDELJ

Članice pri izvajanju vaje

Novo igrišče
Logatec – Osnovna šola Tabor Logatec je pred jesenskimi 
počitnicami dobila novo igrišče, ki ga bodo uporabljali tako 
učenci te šole kot tudi krajani Krajevne skupnosti Tabor.  
Slavnostne otvoritve so se poleg učencev in delavcev šole 
udeležili tudi logaški župan Berto Menard in podžupan 
Vladimir Puc ter predstavniki krajevne skupnosti in izvajalca.  
Kot je v nagovoru povedala ravnateljica omenjene osnovne 
šole Miša Stržinar, pomeni novo igrišče dodano vrednost tako 
za šolo kot tudi za občino in krajevno skupnost. »Zavezujemo 
se, da bomo igrišče odgovorno upravljali,« je poudarila, župan 
Menard pa je v nadaljevanju opozoril na naraščajoč vandal-
izem v občini in pozval k skupnim naporom pri odpravljanju 
le-tega. »Igrišče je izdelano tako, kot smo želeli,« je še dodal. 
Na mestu, kjer je bilo prej asfaltno igrišče, stoji zdaj povečano 
športno igrišče s prevleko iz tartana. 
K skoraj 200.000 evrov vredni občinski investiciji je sredstva 
v višini 10.023,00 evrov (2014) in 10.287,00 evrov (2015), 
prispevala Fundacija za šport Republike Slovenije.
 Valentin Jesenko, direktor Podjetja Tigrad, na razpisu iz-
branega izvajalca, je ob koncu slovesnosti županu in ravnatelj-
ici izročil košarkarski žogi s podpisi slovenskih košarkarskih 
reprezentantov kot spomin na Evropsko košarkarsko prven-
stvo v Sloveniji in čas, ko je potekala gradnja igrišča.•bmk
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»Vesela voda, goni mline, žage …«
FOTO: BORuT KRAšEVEc

Predstavitev bajerskega mlina – Janja Mlakar

Dnevi evropske kulturne dediščine  in mednarodna slikarska razstava v Loški dolini 
V prostorih žage ob izviru Velikega Obrha pri Vrhniki so Dneve evropske 
kulturne dediščine obeležili s programom, ki so ga  pripravili Javni zavod 
za kulturo in turizem grad Snežnik, Zavod ARS VIVA, Društvo žena in 
deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina in Potepinke. 

Žaga s sto let staro venecijanko, ki še razre-
zuje les, vedno bolj postaja tudi kraj mnogih 
kulturnih dogodkov in družabnih srečanj. 
Na tokratnem dogodku z naslovom »Vesela 
voda, goni mline, žage …«, vzetim iz verzov 
pesmi Otona Župančiča, ki je s svojimi deli na 
svojstven način zaznamoval kraje ob Obrhu, 
so obiskovalci lahko spoznali del bogatega kul-
turnega izročila Loške doline. 
Na pokušino so bile različne vrste domačega 
kruha, ki so ga spekle članice društva Ostrnice. 
Najmlajši so se lahko udeležili delavnic izdelo-
vanja pručk s Francem Klemencem ter likovnega  
ustvarjanja z naslovom Melje, melje mlinček pod 
vodstvom Janje Mlakar. S spoznavanjem zelišč in 
slovarjem angleških izrazov posebnih domačih 
besed se je predstavil študijski krožek.
Matjaž Žnidaršič, direktor Javnega zavoda grad 
Snežnik, je predstavil projekt Poti dediščine 
Loške doline – tematska pohodna pot, ki poteka 
okrog Loške doline mimo mnogih krajev ter 

kulturnih in naravnih znamenitosti. 
Obris Loške doline, ki leži sredi gozdov in 
narave,  nakazuje obliko srca, kar je snovalce 
tega projekta spodbudilo, da Loško dolino poi-
menujejo Zeleno srce Notranjske. 
Benjamin Žnidaršič, lastnik žage ter direktor 
in ustanovitelj zavoda ARS VIVA,  je predstavil 
vlogo zavoda v tem in načrtovanih  projektih. 
Spregovoril je o obnovi žage, ki jo uporabljajo 
tudi za kulturne dogodke. Tokrat je bila na ogled 
mednarodna razstava, na kateri so svoja likovna 
dela poleg domačina Ludvika Šraja razstavili še 
Dragica Čadež, Urška Žnidaršič, Vinko Bogataj, 
Rasso Causevig, Jože Potokar in slikarji z usti, 
Benjamin Žnidaršič, Izak Adir iz Izraela in Grk 
Ilias Raftopoulos.
Na dogodku sta bila predstavljena  tudi mlin 
in žaga v Bajerju. O zgodovini in ponovnem 
prebujanju obeh je spregovorila Janja Mlakar, ki 
je povedala, da je bil njen oče še zadnji mlinar 
v teh krajih. Mlin v Bajerju je svoja vrata zaprl 

Novi Svet 10
1372 Hotedršica

 DODATNI KOLIČINSKI POPUST 

info@nagode-nagode.com
www.nagode-nagode.com

PRIHRANEK PRI OGREVANJU

PRI NAS DOBITE ZA UGODNO CENO
             VRHUNSKI IZDELEK!!! 

 SEZONSKI

PO
PU

STI

Postojnski oktet »Bori« je 19. oktobra z jubile-
jnim koncertom v Kulturnem domu Postojna 
zaokrožil štiridesetletnico delovanja. Koncertu 
so prisluhnili mnogi oktetovemu petju naklon-
jeni poslušalci, ki so še posebej toplo sprejeli 
nastop gostje, svetovno znane pianistke Du-
bravke Tomšič Srebotnjak. 

Oktetu, ki je sprva nosil ime Pivški oktet, 
nato Oktet PK Neverke in od 1976. Bori, so 
svojo glasbeno noto dajali umetniški vodje Mira 

Rebec, Viktor Samuda, Ivo Jelerčič, Matej Penko, 
zadnje desetletje pa Janez Gostiša. Ob obletnici 
je izdal brošuro »Med žlahtnino pojočih Borov« 
in zgoščenko Praznik jeseni, posneto na Radiu 
94. 

Jubilantu so čestitali župan Jernej Verbič, 
direktor RA 94 Sandi Curk, Matej Penko in 
pevski prijatelji. OI JSKD je pevcem podelila 
Gallusove značke, JSKD pa spominsko priznanje 
za 40-letno delo.  •Jan Turk

40 let Postojnskega okteta Bori

Oktet Bori z gostoma pianistko, Dubravko Tomšič Srebotnjak in msgr. Vladimirjem Pirihov, avtorjem 
naslovne skladbe oktetove zadnje zgoščenke Praznik jeseni.

Roman Metulj brez pomladi  je pretresljiva 
pripoved o stiskah in krivicah deklice v 
povojnem času, ki se kljub svoji mladosti z zre-
lim razmišljanjem podaja v svet.  Antica pravi, 
da je knjiga nastajala ob številnih zapletih, ki so 
odlašali čas izdaje, z vztrajnostjo pa je ta le med 
nami. 
Metulj je prispodoba mladega dekleta, polnega 
življenja, ki bi rado razpelo krila in poletelo svo-
jim sanjam naproti, vendar je tu veliko ovir, prva 
in ena največjih med njimi je povojni čas, čas 
pomanjkanja in revščine.  Antica je po nižji gim-
naziji v Starem trgu pri Ložu odšla na učiteljišče 
v Ljubljano, leta 1958 pa na svoje prvo delovno 

mesto v Osnovno šolo Spodnji Log pri Kočevju. 
Učiteljska pot jo je vodila v Dravograd, od tam 
pa na Gorenjsko v Kranj, kjer se je tudi upoko-
jila, zdaj pa že vrsto let živi v Brežicah. Njene 
prve pesmi so začele nastajati v času poučevanja, 
pesnica in pisateljica po duši pa je ostala do 
današnjih dni.  Vključena je bila v literarno 
društvo »Žarek« Brežice, zdaj deluje v literarni 
sekciji društva »Franc Bogovič« Dobova. Sredi 
oktobra je Antica svojo knjigo predstavila tudi 
v knjižnici na Rakeku ob pogovoru z Zvonko 
Ješelnik. •aj

Metulj brez pomladi
Rakek – Pesnica  in pisateljica Antica 
Marijanac, ki je bila leta 1936 rojena 
v vasici Novi kot v občini Loški potok, 
je predstavila svojo knjigo Metulj brez 
pomladi, ki je njeno tretje delo po 
prvencu Anci, ti presneti mulc in 
pesniški zbirki za otroke Kdo gre z nami. 

leta 1974, sedaj pa ga skušata z možem ponovno 
obuditi.
Za zaključek je bil na  prireditvi premierno 
prikazan film Zgodba o lesu, ki ga je posnel 
in režiral domačin Klemen Kraševec, študent 

prvega letnika na AGRFT v Ljubljani, prikazuje 
pa star način podiranja dreves, prevoz lesa s 
konjsko vprego in razrezom hlodovine s sto let 
staro venecijanko.
•Borut Kraševec

FOTO: ARHIV OKTETA

Rakek – Osnovna šola »Jožeta Krajca« 
skupaj z ravnateljico Anito Ivančič, gonilno 
silo dobrodelnosti na šoli, tudi v tem 
šolskem letu organizira dobrodelni koncert 
z naslovom Ur´ca s Tiktakom. Z izkupičkom 
od prodanih vstopnic in donacijami pod-
pornikov projekta bodo napolnili šolski 
sklad Rakec, iz katerega pomagajo socialno 
šibkejšim učencem, ki jim starši ne morejo 
plačati šolske malice ali kosila ter kupiti 
učbenikov in drugih šolskih potrebščin. 
Dogodek, ki bo 15. novembra v kulturnem 
domu v Cerknici, ob 19. uri, na nek način 
nadaljuje odmevne dobrodelne akcije, 
naslovljene Željam naproti, ki so Ivančičevi 

minulo leto prinesle zmagovalno lento 
osebnosti leta. 
Tudi tokrat se je na dobrodelno noto odzvala 
pevka Alenka Godec, na odru pa se ji bodo 
pridružili še Ansambel Tik-tak, Narcis, 
Ansambel Tomaža Rota, Drug problem, 
Harmonikarski orkester Vilija Marinška, svoj 
glasbeni talent pa bodo občinstvu pokazali 
tudi učenci šole organizatorke, združeni v 
Ansambel OŠ Rakek. Učenci in učitelji upajo, 
da bodo z narodno-zabavnim programom 
privabili čim več obiskovalcev, ravnateljica 
pa stiska pesti, da bi z zbranimi sredstvi 
zagotovili pomoč vsem socialno šibkejšim 
učencem. •bč  

Izkupiček za malice in potrebščine
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Logatec – V cerkvi sv. Nikolaja se je že 
drugo leto odvijal mini svetopisemski mara-
ton – nepretrgano, 24-urno branje Svetega 
pisma.  Dogajanje v družbi največje književne 
uspešnice vseh časov, ki je za kristjane dosti 
več kot le to, se je pričelo z večerno sveto mašo 
ob 18. uri in zaključilo ob isti uri dan pozneje. 
Bralcev je bilo to leto nekoliko 
manj kot prejšnje,  a je bilo 
vzdušje ob branju ali pa zgolj 
poslušanju kljub vsemu zelo 
posebno, predvsem v nočnih in 
zgodnjih jutranjih urah. Vsak 
od sodelujočih je prebral eno 
poglavje iz Nove zaveze, nato 
pa prepustil mesto naslednjemu 
na seznamu. V eni uri so se 
običajno zamenjali štirje bralci. 
Logatčani so se maratonu 
pridružili na pobudo Sveto-
pisemske družbe Slovenije, ki 
že vrsto let organizira pravi 
maraton – sedemdnevno ne-
prekinjeno branje, v katerem 

verniki različnih krščanskih cerkva preberejo ce-
lotno Sveto pismo. Dogajanje  spremljajo različni 
kulturni in izobraževalni dogodki, središče pa 
je v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani. 
Maraton je prvič pognal svoje kolesje v letu 2007 
ob letu Svetega pisma, krog sodelujočih gibanj, 
skupnosti in cerkva pa se vsako leto širi. smč

Svetopisemski maraton v Logatcu

Knjižnica Jožeta Udoviča je tako v 
tem času gostila otvoritev razstave 
o življenju in delu Jožeta Udoviča z 
gosti in sorodniki, organizirala učne 
ure za učence, predstavila monografi-
jo In iskra v besedi, organizirala obisk 
Udovičevega  groba in številne druge 
dogodke. V prihodnosti si želijo 
urediti številne lokacije, povezane 

z življenjem Jožeta Udoviča, med 
drugim tudi ureditev njegove rojstne 
hiše v Cerknici. 
O nastajanju polurnega filma je 
spregovoril scenarist in režiser Jadran 
Strle, ki je poudaril, da je bil Jože 
Udovič kulturni velikan v Evropi, saj 
iz njegovih pesmi veje evropski duh.  
V film je vključen tudi posnetek z 

Udovičem, ki naj bi bil edini znani 
posnetek o tem velikem kulturniku. 
V filmu so nastopili še Tone Pavček, 
Marta Jeglič, France Pibernik, Marija 
Hribar, Manca Udovič in Blaž Udovič.  
Lokacije filma pa so posnete na krajih, 
pomembnih za Udovičevo življenje: 
Cerknica, Cerkniško jezero, Lož, 
Čudovka, Ljubljana in Piran. •aj

Cerknica  – V Kulturnem domu v Cerknici so premierno 
predvajali   dokumentarni film o pesniku, prevajalcu, 
esejistu in pripovedniku Jožetu Udoviču z naslovom Samo 
ta glas imam. Projekt s številnimi spremljevalnimi do-
godki so poimenovali Udovičeva jesen, ob podpori Občine 
Cerknica pa ga je  organizirala in vodila Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica. Potekal je vse od septembra 2012.

Dokumentarni film o Jožetu Udoviču: Samo ta glas imam

Manca Izmajlova na Rakeku
Rakek – V cerkvi na Rakeku je v okviru 
turneje po Sloveniji, ki jo je poimenovala 100 
srčnih koncertov, nastopila pevka Manca 
Izmajlova.  Na turnejo sta se odpravila skupaj z 
možem Benjami-
nom Izmajlovim, saj 
predstavljata 
mednarodno uvel-
javljen zakonski par. 
Manca, pevka mez-
zosopranistka, in 
njen mož, virtuoz 
violinist, sta tako z 
največjih svetovnih 
glasbenih odrov 
prišla na najmanjše 
slovenske. Turneja 
100 srčnih koncer-
tov je niz koncertov 
po vaseh in manjših 
slovenskih mestih, 
»z željo napolniti 
srce čim večjemu 
številu poslušalcev 

- v živo.«  Koncert je tako zaobjemal največje 
uspešnice Mance Izmajlove s platinastih albu-
mov Slovanska duša in Slovensko srce in druge 
najlepše svetovne in slovenske melodije. •aj

Matjaž Rebec je domači ustvar-
jalec, ki je zaradi narave svojega 
dela razpet med Postojno in 
Ljubljano. Študij kiparstva je 
zaključil na Akademiji za liko-
vno umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani, poleg kiparstva pa 
se z enako vnemo in strastjo 
posveča še restavratorstvu, 
video oblikovanju, ilustraciji 
in fotografiji. Sredi minulega 
meseca je v pivški kulturni hiši 

Od preproste fotografije do izvirnih portretov 
na ogled postavil svojo kipar-
sko instalacijo, tako je namreč 
poimenoval mavčne odlitke in 
jih po tuje naslovil Phase 2 Face 
II. »To razumem kot besedno 
igro. Portret je namreč druga 
faza ali stopnja obraza in je 
zame več kot samo črno-bela 
fotografija na kamnu,« je svoje 
portrete na kamnih, ki jih je v 
atelje prinesel iz narave, označil 
avtor. »Kamni so iz rek, morja, 
gozdov. Nekateri so tudi strojno 
odrezani, da se na ploskvi lahko 
»prilepi« fotografija. Na kamne 
in odlitke pa sem na koncu še 
ročno nanesel foto emulzijo.« 
Ideja o preslikavi portretne 

fotografije na kamen se je 
porodila že na akademiji, ko se 
je posvetil portretu, ki je zanj 
klasičen in hvaležen. Analogno 
črno-belo fotografijo, ki jo je 
danes zaradi poplave digitalnih 
medijev težje najti, je avtor s 
foto postopkom preslikal na 
kamen. »Izvedba je bila težavna 
predvsem zaradi kemičnih post-
opkov in zapletene tehnologije 
dela, pri kateri je treba 
upoštevati tako čas osvetlitve 
negativa kot temperature kemi-
kalij in predvsem občutljivost 
emulzije na mavčnih odlitkih. 
Celoten postopek izdelave 
posameznega portreta pa je 

specifičen, ker so materiali, 
posledično pa tudi izvedba, pri 
vsakem delu drugačni,« je pov-
edal razstavljavec. Portrete na 
kamnu spremljajo mavčni od-
litki upodobljenčevega obraza, 
ki so po svoje zelo posebna 
mojstrovina z obraznimi 
potezami, kot bi te živele pred 
očmi obiskovalca. Pri mavčnih 
odlitkih, ki so nastajali v temi, 
pa je še toliko bolj v ospredju 
fotografija, »ki je s posebnim 
postopkom »prilepljena« nanj 
kot maska, ki se mu povsem 
prilega,« je izbor Matjaževih 
del ocenila kustosinja Mojca 
Grmek. •Barbara Čepirlo

Umetnik Matjaž 
Rebec je v svoji 

kiparski instalaciji 
razstavil kamnite 
črno-bele portrete 

in odlitke.   

FOTO: VALTER LEBAN

Pivka – V Hiši kulture v Pivki je še do jutri, 9. novembra, na ogled 
kiparska instalacija akademskega kiparja Matjaža Rebca iz Postojne. 
Avtor je projekt poimenoval z besedno igro Phase 2 Face II, kar iz njego-
vih besed lahko interpretiramo, da gre za drugi korak izdelave obraza. 

FOTO:  SAšA MuSEc ČuK

Rovte – »Verjamem vate«, letošnje osrednje geslo 
slovenske Karitas, je povezalo številne nastopajoče in 
obiskovalce dobrodelnega koncerta Župnijske Karitas 
Rovte. »Glede na neugodne vremenske razmere smo 
z obiskom in zbranimi prostovoljnimi prispevki zado-
voljni. Slednje priča o tem, da so ljudje odprtih rok tudi 
v današnjih kriznih časih,« je povedal Hieronim Kavčič, 
predsednik župnijske Karitas in dodal, da je že sama 
prireditev za marsikoga priložnost za sprostitev, ki si 
je ob morebitni vstopnini sicer ne bi mogel privoščiti. 
»Tako pa se lahko koncerta udeležijo tudi številčnejše 
družine in prispevajo po svojih zmožnostih,« je še 
poudaril Kavčič. Sredstva bodo namenili za potrebe 
ljudi v stiski, saj se tudi v Rovtah povečuje število družin 

in posameznikov, ki so ostali brez zaposlitve, že od 
samega začetka pa je njihovo poslanstvo tudi v pomoči 
ostarelim, osamljenim in bolnim. Obiskovalce koncerta 
je poleg župana Berta Menarda nagovorila tudi Alenka 
Petek, strokovna sodelavka na Škofijski Karitas Ljublja-
na, ki je izpostavila današnji problematični čas – vedno 
več je prosilcev pomoči, a vedno manj sredstev. Število 
prehrambenih paketov se je zmanjšalo kar za polovico. 
Po njenih besedah bo treba poiskati nove možnosti 
financiranja, večji poudarek pa bo tudi na izobraževanju 
članov in strokovni pomoči ljudem. Program na 
koncertu so zapolnili predvsem nastopajoči iz Rovt in 
okoliških krajev, piko na i pa sta dodala tudi sproščena 
povezovalca Maja Nagode in Jože Treven. •smč

Dobrodelnost v Rovtah še živi
FOTO: VALTER LEBAN

FOTO:  ANDREJA JERNEJČIČ
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Prilipe – Vozniki motokrosa so 
oktobra dni odpeljali še zadnje tri 
domače dirke. Dvakrat so se pomerili 
za točke pokalnega tekmovanja, enkrat 
pa za državno prvenstvo. Slednje se je 
zaključilo z dirko v Orehovi vasi, po ka-
teri je bil med najbolj zadovoljnimi tudi 
Anej Braniselj. Član Motosport kluba 
Notranjska je namreč osvojil končno 
drugo mesto v kategoriji 125 2 takt. 
Tik za najboljšo trojico je sezono 
zaključila  Staša Braniselj (MSK 
Notranjska) v kategoriji do 85 kubičnih 
centimetrov, med veterani  pa je na 
zadnji dirki osmo mesto osvojil Zlatko 

Vaupotič, osmi je bil tudi v skupnem 
seštevku. Še mesto bolje je sezono končal 
Boštjan Braniselj, ki sicer na zadnji dirki 
ni nastopil. Med 29 društvi se je MSK 
Notranjska uvrstila na 7. mesto. 
Pokalno tekmovanje Slovenije se je 
končalo teden dni pozneje na progi 
Prilipe pri Brežicah. Tudi tokrat sta bila 
zelo uspešna Anej Braniselj in Theo Ur-
bas, saj sta oba osvojila končni prvi mes-
ti. Urbas je prvo mesto v najmočnejšem 
razredu Open 1 potrdil z novo zmago, 
Branislju  pa je za slavje v razredu 125 
R2 zadoščalo že drugo mesto. Uspeh 
družine Braniselj sta dopolnila Staša, ki 

je sezono končala kot tretjeuvrščena v 
razredu 85, ter Boštjan, ki je drugi med 
veterani. Uspehi kluba MSK Notranjska 
se s tem ne končajo, Rok Krajc je namreč 
na zadnji dirki zmagal v razredu Open 
R2 in se v skupnem seštevku končnemu 
zmagovalcu približal na vsega tri točke 
zaostanka. V isti kategoriji je Grega Švelc 
osvojil končno 7. mesto. Med deseterico 
sta sezono zaključila tudi Andrej Suša, 
bil je osmi v najšibkejši kategoriji 65 
junior, in Jernej Benčan, ki je osvojil peto 
mesto v rekreativnem razredu R3. Med 
klubi je MSK Notranjska osvojilo drugo 
mesto. •el

FOTO: ARHIV NKN

Motokrosisti uspešno zaključili sezono

Sežana  – V Sežani je bilo državno prvenstvo za najmlajše balinarje v 
hitrostnem zbijanju. V tej najbolj atraktivni disciplini je naslov državnega 
prvaka osvojil 13-letni Postojnčan Nik Švara, za katerega je to letos že 
tretja disciplina, v kateri je premagal vse svoje nasprotnike. Po zmago-
slavju posamezno in v igri dvojic je tudi v hitrostnem zbijanju dosegel 
izjemne rezultate. V predtekmovanju je dosegel 22 točk, v četrtfinalu 
28 in v finalu izvrstnih 34 točk. Na prvenstvu je nastopilo 12 najboljših 
dečkov iz vse Slovenije. •pš

Švara prvak tudi v 
hitrostnem zbijanju

Odškodnine
- prometne nesreče
- delovne nesreče
- ostale nesreče
brez stroškov do izplačila 
odškodnine (10%provizija)

Izvršbe
- opomini pred izvršbo
- elektronske izvršbe
- poizvedbe o premoženju
- vsa druga dejanja v izvršbi
            od 25 EUR dalje

Pogodbe
- kupoprodajne pogodbe
- najemne pogodbe
- darilne pogodbe
- menjalne pogodbe
- pogodbe o delitvi solastnine
- pooblastila
- posojilne pogodbe
- pogodbe o zaposlitvi
- odpovedi pogodbe o zaposlitvi
- oporoke
- predloge za sporazumno 
razvezo
- prijave terjatev v postopku    
stečaja in prisilne poravnave

  in ostalo

              od 40 EUR dalje

Kontakt:
Vsak dan, od pon. do petka,
od 8.30 do 16. ure, na tel.št.:

051 210 230

Sestanki so možni vsak dan,
od pon. do petka,

od 8.30 do 16. ure,
 na naslovu (najava ni potrebna):

Partizanska cesta 6,
1380 Cerknica

Pišite nam na e-mail:
info@uredite.si

Dodatne informacije pridobite
na naši spletni strani:
www.uredite.si

Idrija  – Z relijem v Idriji se je 
zaključilo tudi državno prvenstvo v tej 
avtomobilistični panogi. Prav z  zmago 
na zadnji dirki sta naslov prvaka ubra-
nila Aleks Humar in Florjan Rus, letos 
za volanom renaulta clia. Pred zad-
njo dirko je bil v igri za naslov prvaka 
tudi Logatčan Rajko Žakelj, ki pa je 
zaradi spektakularne nesreče odstopil 
že na drugi hitrostni preizkušnji. S 
sovoznikom Jako Cevcem sta jo k sreči 
odnesla brez poškodb, kar pa ne velja za 
dirkalnik mitsubishi lancer. 
Žakelj je tako sezono končal kot skupno 
četrtouvrščeni. Tik za najboljšimi tremi 
sta idrijski reli zaključila Rok Turk in 
Enej Ložnar. S peugeotom 208 sta za 

tretjim mestom zaostala vsega sedem 
sekund,  s tem pa dokazala, da jima 
je letošnji dirkalnik pisan na kožo. 
V skupnem seštevku prvenstva je 
idrijsko-logaška posadka uvrščena na 
osmo mesto; brez dveh odstopov bi bila 
nedvomno višje.
 Z odstopom sta sezono zaključila tudi 
Grega Premrl in Gregor Brešer, a člana 
MGM Postojna sta kljub temu zadržala 
skupno drugo mesto v najšibkejši 
diviziji I, v generalni razvrstitvi sta bila 
11. Oba nestrpno pričakujeta novo sezo-
no, v kateri bosta nastopala z močnejšim 
dirkalnikom Citroën DS3. 
Nič bolje se na idrijskem reliju ni godilo 
Martinu in Miranu Mlinarju, ki sta prav 

tako odstopila zaradi tehnične okvare. 
Prvenstvo v diviziji I sta zaključila kot 
tretja, kar je tudi zanju lepa popotnica 
za prihodnjo sezono. 
Do cilja pa sta uspela pridirkati Rok 
Nartnik in Martina Lazar z Zastavinim 
yugom. S skupnim 32. mestom in 
četrtim v yugo pokalu sta osvojila naslov 
letošnjega zmagovalca yugo pokala, v 
kategoriji historik vozil pa sta sezono 
končala na drugem mestu. V yugo 
pokalu sta sezono na drugem mestu 
zaključila Simon Mlinar in Matic Peter-
nel, ki sta zadnji reli zaradi izključitve 
zaključila predčasno. Spremljevalna 
ekipa jima je namreč tehnično pomoč 
nudila izven za to določenega mesta. •el

Loška dolina – Letošnjega jubilejnega teka po 
polhovih stopinjah, ki šteje  za ELGONova Notranjski 
tekaški pokal, se je udeležilo nekaj več kot 160 tekačev. 
Prireditev že deseto leto zapored organizira Športno 
rekreativno društvo Snežnik Kozarišče. Start in cilj 
teka, ki je bil obenem tudi uvod v 32. Tradicionalno 
Polharsko noč,  sta bila kot vsa leta doslej na pri-
reditvenem prostoru na Zagradnih njivah za gradom 
Snežnik.
V teku na 600 in 1500 metrov so se pomerili 
osnovnošolci, tek na  14,6 km dolgi progi za EL-

GONova Notranjski tekaški pokal pa je potekal v več 
kategorijah. 7,7 km dolga proga je bila namenjena 
tistim, ki so se v teku preizkusili izven konkurence. 
Absolutni zmagovalec teka na 14,6 km pri moških 
je bil Andrej Trojer iz PD Domžale, drugi je bil Jože 
Petkovšek z Rakeka, tretji pa Andrej Lindic  tekac.si. 
Zmagovalni pokal je  med ženskami osvojila Polona 
Kopač, druga je bila Kristina Bele iz AK Pivka, tretjo 
stopničko pa je dosegla Slavka Drobnič iz ŠD Lončar. 
Rezultati vseh kategorij in tekmovalcev so objavljeni 
na spletni strani www.drustvo-sovica.si.•bok

Turk in Ložnar za zaključek tik pod vrhom

Enej Ložnar s pokali za dober nastop v Idriji.

FOTO: uROš MODLIc

Deseti tek po polhovih stopinjah
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“Dober je dan, če je tudi kruh zraven.” (ljudska modrost)
Minula sobota je bil dober dan z vonjem po kruhu in ostalih dobrotah, saj 

smo s humanitarno akcijo z namenom vsem učencem omogočiti udeležbo v 
šoli v naravi zbrali kar 752 evrov. Lep dan je bil tudi petek, 18. 10. 2013, ko se 
je na šoli zbiralo pecivo “Pekarne Žabica”, ki smo ga pripravile šolske delavke in 
katerega količina je bila več kot osupljiva. 

“Brez orača in pridnega kopača bi ne bilo ne kruha ne kolača.” (ljudska 
modrost.

Pomembno je izpostaviti, da Drobtinica ni le akcija, na kateri se je zbralo ve-
liko finančnih sredstev, s katerimi bomo nekaterim socialno šibkejšim učencem 
omogočili teden nabiranja izkušenj in doživetij v zimski šoli v naravi, pač pa 
je tudi akcija, za katero je zavihalo rokave in peklo pecivo kar 25 zaposlenih 
na OŠ Notranjski odred Cerknica, 2 učenki prostovoljki, 6 članic študentskega 
kluba in še nekaj dobrih prijateljev. Posebnost te akcije je tudi, da je povezala 
več organizacij, ki delujejo v lokalnem okolju. Tako smo se z dobrim namenom 
združili Rdeči Križ Cerknica, OŠ Notranjski odred Cerknica in Notranjski 
študentski klub. Akcijo je materialno močno podprl Mercator.

“Kdor rad kruh deli, se mu v rokah množi.” (ljudska modrost.
V avli Mercatorja v Ceknici smo prostovoljke (šolske prostovoljke ob podpori 

študentk, prostovoljk z Rdečega križa in vodstva šole), v soboto, 19. 10. 2013, 
od 8.00 do 12.00 menjale kruh in pecivo za 2 evra, delile ljudske modrosti o 
kruhu ter zbirale prostovoljne prispevke. Zamenjale smo skoraj 150 kg kruha in 
95 škatel peciva, kar predstavlja približno 40 kg. 

Prva cerkniška akcija Drobtinica je tako uspešno za nami in upamo, da se bo 
tovrstnih drobtinic nabralo za celo štuco kruha.

Hvala vsem, da ste bili “dobri kot kruh”, nas obiskali in na svoj način prispe-
vali! •Manca Farkaš

HUMANITARNA AKCIJA DROBTINICA 2013
ob svetovnem dnevu hrane

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/2010-

ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8),  župan 

objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 
OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

IZVEDBENEGA DELA 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA – 
spremembe št. 2 (krajše: SD OPN – št. 2)

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb 

in dopolnitev izvedbenega dela občinskega 
prostorskega načrta – spremembe št. 2. 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo le na 
del območja enote urejanja prostora CA 04 
v naselju Cajnarje, to je območje zemljišč s 

parcelnim številkami 31/5, 33/1, 33/2, 31/7, 
31/6, 28/1, 31/8, 31/4, 673/2, 31/10, 31/9, vse 

k.o. Kremenca.
II.

Javna razgrnitev bo trajala 15 dni in sicer od 
18. 11. 2013 do 2. 12. 2013.

III.
Gradivo bo javno razgrnjeno v sejni sobi v prvem 
nadstropju Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 
1380 Cerknica. Ogled je možen v času uradnih ur 

občinske uprave in na spletni strani 
http://www.cerknica.si/spremembe-

in-dopolnitve-obcinskega-prostorskega-
nacrta-skrajsani-postopek.

IV.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava or-
ganizirala javno obravnavo v torek 26. 11. 2013 

ob 16. uri, v sejni sobi v drugem nadstropju 
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 

Cerknica.
V.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico 
dajati pripombe in predloge na osnutek. 

Pripombe in predloge se lahko poda pisno na 
naslov Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 

1380 Cerknica, z oznako »Javna razgrnitev SD 
OPN – št. 2 - pripombe in predlogi«. Rok za 

podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu 
gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

5. 11. 2013                              Župan, Marko Rupar 

V torek, 15. 10. 2013, je na OŠ 
Notranjski odred Cerknica potekal tehnični 
dan z naslovom Moja energija.  Kot že 
ime samo pove, so se učenci s pomočjo 
učiteljev in zunanjih sodelavcev (občina 
Cerknica in podjetje Envirodual) ukvarjali z 
vprašanjem učinkovite rabe energije, en-
ergetskimi sanacijami posameznih stavb, 
s ponovno uporabo različnih materialov 
itd. Za izvedbo takšnega dneva smo se po 
besedah Marije Braniselj na šoli odločili na 
podlagi občinskega pripravnega gradiva 
za izvedbo energetskega varčevanja. Prav 
tako v okviru občine Cerknica že potekajo 
različne dejavnosti, kako bi občani na 
različne načine prišli do najbolj ugodnih 
virov ogrevanja in virov izrabe, ki je 
primeren tudi za naše okolje, seveda v skladu z varčevanjem, 
varovanjem okolja in tudi v skladu z možnostmi, ki jih Notran-
jska ima. Na šoli je potekalo več različnih delavnic (Ponovna 
uporaba tekstila, Ples, Hiša na OVE, Kreativno recikliranje, 
Izdelava energetske izkaznice šole,  Oblikovanje energetskega 
koncepta moje občine …). Učenci so ob novih znanjih 
raziskovali, kakšne so možnosti učinkovite rabe energije in 
varčevanja z njo v domačem kraju, na šoli in doma. Na sklepni 
prireditvi v telovadnici OŠ Notranjski odred Cerknica so se 
učencem naše šole pridružili tudi učenci OŠ heroja Janeza 
Hribarja Stari trg, OŠ Jožeta Krajca Rakek in podružnične šole 
11. maj Grahovo, župana občin Cerknica in Loška dolina ter 
ravnateljice vseh treh osnovnih šol. Župan Občine Cerknica je 
v intervjuju, ki sta ga z njim opravili učenki naše šole povedal 
naslednje:

»Predlogi, ki so jih učenci izpostavili danes (brezplačne 
kolesarnice, hidroelektrarne in bio plinarne …), bodo gotovo 
uporabni in če bodo finančne možnosti, jih bomo skušali tudi 
realizirati. To je bil tudi namen te delavnice, da vi, otroci  pred-
lagate stvari, daste pobude …« Na vprašanje »kje bi se lahko 
energetski koncept najlažje izboljšal,«  je odgovoril: »Zaenkrat 
na javnih objektih, to je naša primarna naloga, potem pa je 
potrebno spodbujati prebivalce, jih osveščati tudi o možnosti 
subvencioniranj preko sklada (na primer sanacija izolacije 
hiše, varčevanje z energijo, varčne žarnice …)« 

Na koncu je sledila sklepna prireditev, kjer smo videli vse, 
kar so učenci osnovnih šol v delavnicah spoznali in ustvarili. 
Vsi pa so se prav gotovo najbolj razveselili nastopa raperja 
Zlatka, ki je s svojo energijo popestril prireditev in na svoj 
način povedal sporočilo celotnega tehničnega dneva. Na 
vprašanje »kako varčujete vi,«  je odgovoril: »Varčujem vedno 
več, starejši, kot sem, bolj varčujem. Pazim, da mi voda ne 
teče v prazno, kadar polnilec po polnjenju telefona odrabim, 
ga vedno izklopim, na maram, da luči v sobi gorijo v prazno, 
strinjal bi se z ukinitvijo večine 
semaforjev po celi državi in naredil 
krožne toke in začel bi dajati kazni 
za vse, ki se ne znajo obnašati 
do okolja.« Meni, da ljudje, ki 
poslušajo njegovo glasbo, vidijo, 
da je neke vrste beli Indijanec, ker 
verjame v to, da je treba živeti v 
sožitju z naravo.

Po besedah ravnateljice Marije 
Braniselj je tehnični dan potekal 
tekoče, učenci so bili zelo aktivni 
in polni novih idej, kar je velika 
vzpodbuda za v prihodnje, saj vsi 
vemo, ‘’da na mladih svet stoji’’. 

•učenke OŠ Notranjski odred 
Cerknica

Vabljeni na
predavanje Nare Petroviča

     NAVADE - temelj zdravja ali bolezni
     

  sreda, 13. november 
2013, ob 19 uri

 v knjižnici na Rakeku

Nara je človek, ki si upa živeti drugače in 
na podlagi lastne izkušnje o tem tudi pisati. 

Znan je kot pisatelj in prevajalec, kot odličen 
vegetarijanski kuhar, maser, navdušenec nad 
permakulturo, divjimi rastlinami, ekološkimi 

naselji in pristno skupnostjo, pa tudi kot eden 
od koordinatorjev akcije Očistimo Slovenijo 

v enem dnevu! in akcije Očistimo svet 2012.

pesmi bo recitiral gledališki igralec 
Brane Grubar 

na prireditvi bodo spregovorili: 
Marko Rupar
Marija Hribar 

France Pibernik
Stane Okolišter 

predstavnika založb Družina ter ZRC - SAZU
prireditev bo povezoval Miha Razdrih  

Kulturna prireditev ob predstavitvi 
dokumentarne monografije France Balantič in ponatisa 

doponjenega Zbranega dela

Kulturni dom Cerknica
petek. 22. november 2013 ob 19. uri

Tehnični dan: MOJA ENERGIJA
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Nobena beseda nas ne more več združiti,
le misel, da je bilo z njim nekoč lepo,
naj pomaga tolažiti.
(Ignacija J. Fridl)

Od nas se je poslovil naš 
predragi

UGO  AVSEC                              
(1941–2013)
Hvala vsem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče ter 
vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo dr. 

Sonji Garmuš Bezek za zdravljenje v času njegove bolezni.
Vsi njegovi.

Zahvala

Pogoji objave: Male oglase lahko pošljete po pošti na naslov: Notranjsko-kraške novice, Mali oglasi, Obrtna cona Logatec 
22, 1370 Logatec ali po e-pošti: urednistvo@nkr-novice.si. Pripisati morate ime in priimek (naziv), naslov in telefonsko številko. 
Zagotavljamo objavo malih oglasov, ki prispejo do štiri dni pred izidom časopisa. Cenik malih oglasov: mali oglas (osnovni: 
do 110 znakov s presledki) je 6 eur, vsakih nadaljnjih 28 znakov je 1 eur. cena barvne slike (40 x 30 mm) je 15 eur, okvirčka 5 eur 
(DDV ni vključen v ceno). Za fizične osebe je objava enega osnovnega malega oglasa, do 110 znakov na številko brezplačna, 
dodatni oglas se zaračuna po ceniku. Oglasi pravnih oseb morajo biti v skladu z zakonodajo podpisani s polnim nazivom 
podjetja in naslovom. Naročnik malega oglasa odgovarja za vsebino oglasa. uredništvo si pridržuje pravico do urejanja in lek-
toriranja besedila v skladu z jezikovno politiko časopisa. Zagotavljamo tudi objavo zahval in voščil, ki prispejo v pisni obliki do 
štiri dni pred izidom časopisa. Tekst lahko oddate po faksu: 01 750 92 12, pošti: Notranjsko-kraške novice, Obrtna cona Logatec 
22, 1370 Logatec ali e-pošti: urednistvo@nkr-novice.si. uredništvo besedilo objavi v velikosti 83 x 98,5 mm ali 126 x 47,5 mm 
na željo naročnika. cenik zahval, voščil in čestitk je 42 eur. cena barvne slike (40 x 30 mm) je 15 eur. (DDV ni vključen v ceno)

Anine zvezde

OVEN
V novembru bo povečan obseg dela, vprašanje je, če imate 
dovolj energije za vse. Finančne težave bi vas lahko resno 
ogrožale v naslednjih mesecih, zato bodite pozorni, kam 

boste vlagali denar. V ljubezni boste razpeti med sodelavko iz službe in 
nekom, ki veliko potuje. 

BIK
Poslovno bo to zelo zahtevno obdobje, saj se boste morali 
poleg dela še dodatno izobraževati. Če niste bili preveč 
pridni, lahko pričakujete kritiko šefa. Uspelo vam bo 

vzpostaviti sodelovanje z ljudmi, s katerimi ste prekinili poslovni kon-
takt. Zares pazite na denar, saj vam bo polzel skozi prste. Ljubezensko 
življenje bo v središču pozornosti. 

DVOJČKA
Vstopate v obdobje povečanega dela. Imeli boste velike 
ambicije, a potrebovali boste pomoč starejših in bolj 
izkušenih. Nekdo bo želel obnoviti sodelovanje z vami. 

Proti koncu meseca pazite, da ne boste žrtev spletk. Mlajši bodo 
razmišljali o odhodu v tujino ali zaradi spremembe ali zaradi upanja na 
boljše plačilo. V ljubezni se vam bo zdelo, da vas nihče ne razume, sploh  
pa ne stalni partner. 

RAK
Čaka vas zelo naporno, a kreativno obdobje. Nekaj v zvezi 
s papirologijo ne bo šlo, kot bi moralo. Zmanjšajte fizične 
napore in tempo pri športu. Potrebovali boste nekoga, 

na katerega bi se naslonili. Obseg dela bo precej povečan, lahko pa 
bi začeli sodelovati s tujci. Ne morete se pritoževati, da nimate dovolj 
pozornosti v ljubezni, a muči vas vprašanje obstanka zveze. Okoli polne 
lune se lahko zaljubite v nekoga, ki vas že dolgo privlači. 

LEV
November bo naporen mesec za vas. Lahko bi dobili 
poslovno ponudbo, ki pa vam sploh ne bo ustrezala. 
Ugodno bo le za tiste, ki imajo privaten posel ali se ukvar-

jajo z ekonomijo. 

DEVICA
Poslovno se bo ponujalo več možnosti, vi pa ne boste 
pripravljeni na kompromise in dogovore. V ljubezni se 
boste spremenili, saj ste se do zdaj izogibali nevšečnostim. 

Nekdo iz preteklosti se bo poskušal vrniti k vam.

TEHTNICA
Potrebovali boste več energije, da boste opravljali posle kot 
v preteklosti. Ne delajte si nepotrebnih stroškov. V ljubezni 
boste vse bolj posestniški. Družabno življenje vam bo vse 

bolj pomembno, vaše misli pa zmedene. Po 10. je možna strastna zveza 
z umetniškimi, a praktičnimi osebami.  

ŠKORPIJON
Poslovno vam bo šlo  dobro, le ne zanašajte se preveč na 
prijateljske naveze. Če ste samski, ne pristajajte na to, kar 
vam bo predlagal lev ali kozorog. Očarljivo boste delovali 

na okolico, bolj komunikativni in odprti boste do tistih, ki se vam 
dopadejo. Konec meseca je možna nova ljubezen.

STRELEC
Če iščete delo, morate vložiti zares veliko truda, a naj vam 
ne bo žal, saj bi lahko dobili sanjsko zaposlitev. Ščitil vas 
bo nekdo na položaju. Če delate v zvezi s trgovino, bo to 

zelo uspešen čas. Sodelovanje s tujci ali prijatelji bo zelo uspešno. 

KOZOROG
Nikomur ne dovolite, da bi se vmešaval v vaše poslovne 
zadeve, saj imate sami zelo jasne ocene. Vse bo v redu, če 
izvzamem  malo naporen odnos z osebo, s katero ste se še 

pred kratkim dobro razumeli. V ljubezni bo precej naporno. Moški bodo 
hrepeneli po skriti avanturi.

VODNAR
Za večino vodnarjev to ni ugoden čas. Občutek imate, da 
so vsi bolj uspešni od vas in da jim bolje gre kot vam. Ko 
se vam bodo zaprla ena vrata, se bodo odprla druga, le 

situacijam morate slediti. Če delate s tujci, boste imeli veliko težav. 
V ljubezni je to ugoden čas, lahko pričakujete, da vas bodo osvajali v 
službi. Potrebovali boste prijatelje, ki jim boste vse zaupali.

RIBI
Poslovno bo dober čas, tudi če ste planirali posle z 
napornimi sodelavci. Dosti prijetneje bo po 10. novembru, 
lahko pričakujete prijetne spremembe. Ne razpravljajte 

s sodelavci o njihovih intimnih stvareh, naj sami rešijo svoje težave. 
Ljubezensko življenje je bilo v zadnjem času precej nemirno, zato zdaj 
mislite na svoje želje. Prek posla bi lahko spoznali nekoga, ki bo čisto 
drugačen od vas, vas bo pa zelo zanimal. 

MALI OGLASI
Sprejemamo jih po pošti na naslov: 

Notranjsko-kraške novice, Mali oglasi, 
Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec ali 

po e-pošti: urednistvo@nkr-novice.si. 

Prodam

Drugo

Suha bukova drva, rezana na 33 cm, na 
paleti 1 m x 1 m x 1,8 m. Cena: 120 eur, 
možen prevoz. Tel.: 031 857 652.

Žensko narodno nošo, novo z vsemi 
dodatki in pokrivalom zavijačka. Tel.: 040 
129 470.

Vsi so venci vejli, samo moj zeleni,
ar ga jez zalevlen s svojimi skuzami…

V tej lepi in barviti jeseni smo se 
na postojnskem pokopališču v ve-
likem številu poslovili od dragega
Ivana Ribnikarja 
(1929–2013)
Njegovi najdražji se zahvalju-
jejo vsem, ki so ga v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti 
do tihega domovanja. Posebna 

zahvala velja trem govornikom: županu Postojne Jerneju 
Verbiču, Janezu Posegi, ki se je od njega poslovil v imenu sode-
lavcev, in predsednici ZZB za vrednote NOB Postojna, Krajevne 
organizacije v Postojni Bruni Olenik.
Zahvala velja tudi Marjanu Batagelju, Ženskemu pevskemu 
zboru DU Postojna za zapete žalostinke, vsem sosedom Rožne 
ulice in nekdanjim sodelavkam in sodelavcem.  Hvala tudi 
vsem prijateljem in sorodnikom, ki so prišli od blizu in daleč.
Slava njegovemu spominu!
Žalujoči: žena Štefka, hčerke Alda, Olga in Karmen z družinami.
Postojna, 25. 10. 2013

Zahvala

»Kako je prazen dom, dvorišče, 
naše oko zaman te išče.
Le trud in delo tvojih rok 
za vedno nam ostaja in
čeprav ne vidi te oko,
se srce sprašuje zakaj tako…«

Življenjsko pot je sklenil naš 
predragi

FRANC KRNEL
(30. 7. 1948−5. 10. 
2013)

Iskrena hvala vsem, ki ste mu 
v življenju, predvsem pa v času 
bolezni stali ob strani ter ga 

pospremili k zasluženemu počitku.
Vsi njegovi
Sajevče, 10. oktobra 2013

Zbiram stare gramofonske plošče in kasete 
narodnozabavnih ansamblov in drugih 
izvajalcev. Kdor bi jih podaril ali prodal po 
simbolični ceni, naj pokliče na tel.: 041 321 
320. Pri večji količini dam v ceno računalnik 
ali računalniške komponente.

Oskrba malih živali. Nega, striženje, 
trimanje psov in mačk, masaža, aku-
presura, etologija, psihologija, socializacija, 
prevzgoja ... Naročanje na tel. št.: 041 626 
175 in 031 689 726. http://freeweb.siol.
net/vesbo. Bojan Kreft s.p., Veliko Ubeljsko 
34, Hruševje.

Je vaš odnos s partnerjem, z zakoncem 
v krizi? Ima vaš otrok učne, vedenjske 
težave? Imate težave z depresijo? Poiščite 
pomoč terapevta z več kot 30-letnimi 
izkušnjami. 
Pokličite  041 673 316 in obiščite spletno 
stran Društva za Radost: http://drustvora-
dost.wordpress.com/.

Zahvala

Kupim

Les, okrogli, za izdelavo palet. Plačilo takoj. 
Tel.: 051 257 812.

Nepremičnine

Oddam

Prodam

Dve njivi na območju Babnega polja, 
grajske njive, skupaj v izmeri 6243 m2. 
Tel.: 051 755 641.

Zazidljivo parcelo na Goričicah, 2.230 
m2, na sončni lokaciji blizu Cerkniškega 
jezera. Tel.: 041 293 847. 

Garsonjero v Postojni, 31 m2, v stanovan-
jski hiši, najemnina s stroški za eno 
osebo 250–270 eur, za dve osebi 270 
–300 eur. Tel.: 070 269 591.

2-sobno, delno opremljeno  stano-
vanje na Uncu, 200 metrov od Portusa, 
z velikim balkonom in teraso ter lastnim 
parkirnim prostorom. Najemnina 200 
eur/mesec, stroški od 40 do 80 eur/
mesec.  Tel.: 031 36 37 38.

2-sobno stanovanje v Cerknici, 
soseska Za vrtovi, zgrajeno l. 1981, prvo 
nadstropje, z vsemi priključki. Soseska 
je urejena in zelo mirna, vse storitve 
so dostopne peš ali s kolesom, bližnja 
okolica ponuja veliko možnosti za 
rekreacijo. Cena: 300 eur/mesec.

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pustil spomine.

Nepričakovano nas je zapustil 
JOŽE ULE iz Cerknice 
(1931–2013)
Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče 
in prispevke ter vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji 
poti.
Hvala tudi duhovniku mag. 

Krncu za lepo opravljen poslovilni obred, pevcem za zapete 
pesmi in pogrebnemu podjetju Pietas za vse opravljene 
storitve.
Hčerka Erna z družino.

Zahvala

090 44 28 
ŽELITE POGLEDATI V PRIHODNOST, REŠITI 
UGANKO S SLUŽBO, Z LJUBEZNIJO, SE IZOGNITI 
TEŽAVAM? POKLIČITE!
CENA: 1,49 eur/min (ddv je vštet v ceno) Naročnik: Britti d.o.o.
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20  Nagradna križanka  /  kupon 

Pravilno rešeno geslo prejšnje križanke: NOVA KOLEKCIJA 1. nagrada: damska majica: Dušanka Žižek, Selšček 30, 1382 Begunje pri 
Cerknici; 2. nagrada: komplet spodnjega preila: Damjana Gantar, Planina 187, 6230 Planina; 3. nagrada: damska torbica: Damijan 
Lukanc, Rovte 14, 1373 Rovte.
Obvestila o nagradah, ki jih podarja Emanuele d.o.o. Tržaška cesta 55, 6230 Postojna, bodo nagrajenci prejeli po pošti.

Tokratne nagrade podarja:  Manufaktura, d.d., Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica. 1. nagrada: darilni bon v vrednosti 30 eur; 2. 
nagrada: darilni bon v vrednosti 20 eur; 3. nagrada: darilni bon v vrednosti 10 eur 
Pri žrebanju bomo upoštevali kupone, ki bodo na naslov Notranjsko-kraške novice, Rešitev križanke, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec 
prispeli do petka, 15. novembra 2013. 

V prihodnji številki Notranjsko-kraških novic 
bomo objavili brezplačen napovednik 
dogodkov in prireditev, ki bodo od 22. 
novembra do 5. decembra. Če želite 

spomniti in povabiti prebivalce na dogodke, 
nam informacije pošljite do ponedeljka, 18. 

novembra, na e-naslov 
urednistvo@nkr-novice.si. Za spremembe 

programa uredništvo ne odgovarja.

Napovednik 
dogodkov in prireditev

8. 11. Literarni večer s pesnico Vando Šega ob izidu njene nove zbirke Poslušam tišino, ob 
18. uri v poročni dvorani gradu Snežnik v Loški dolini. 

9. 11. Otvoritev ob zaključku del na kozolcu toplar – Belsko, ob 14. uri pri kozolcu toplarju 
na Belskem.

12. 11. Predstavitev knjige avtorice Vlaste Nussdorfer Živi in pusti živeti. Pogovor bo 
vodila Irena Miš Svoljšak, založnica založbe Miš, kjer je knjiga izšla, ob 18. uri v čitalnici 
Knjižnice Bena Zupančiča Postojna.

12.11. Modrinovo predavanje Ali v dolini Pivke poznamo samonikle orhideje Slovenije 
(kukavičevke), ob 19. uri v Ekomuzeju PPJ, Slovenska vas. 

14. 11. Delavnice Kreativa, slikanje s suhim listjem, ob 17. uri v na Ljudski univerzi 
Postojna (Prijave zbira tajništvo univerze).

21. 11. Brezplačna rodoslovna delavnica, ob 16.30 na Ljudski univerzi Postojna.

Kultura

Prireditve, predavanja

Razstave

Ime:
Priimek:
Naslov:
Geslo:
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9. 11. Lutkovna predstava Trije prašički, ob 10. uri v Kulturnem domu Cerknica.

9. 11. Pozdrav jeseni, plesno-folklorna prireditev, ob 18. uri v Kulturnem domu Postojna.

9. 11. Koncert Gala in Severe Gjurin z gosti ter Simfoničnim orkestrom Cantabile, ob 
19.30 v Športni dvorani Logatec.

16. 11. Gledališka predstava za abonma in izven Moje pesmi, moje sanje, ob 19.30 v 
Kulturnem domu Postojna.

21. 11. Otroška gledališka predstava »Rdeča kapica za znoret!«, avtorja in igralca Miha 
Brajnik in Gorazd Žilavec, ob 17.30 v Kulturnem domu Postojna.

21. 11. Monodrama Deseti brat v izvedbi igralca Anatola Šterna, ob 18. uri v Knjižnici 
Bena Zupančiča Postojna.

21. 11. Blues festival Postojnska jama Eric Gales Band, ob 20.30 v Jamskem dvorcu pri 
Postojnski jami. 

Reklama skozi čas, razstava avtorja Vilija Gombača je v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna 
na ogled do 15. 11. 

Slikarska razstava Darje Štefančič Imaginarni vrtovi je v Galeriji 2, na Novem trgu 6 (PTC 
Primorka) v Postojni na ogled do 15. 11. 

14. 11. Otvoritev razstave člana Društva notranjskih kulturnikov Krpan Vida Sarka, 
akademskega oblikovalca, ob 18. uri v galeriji Krpan, na Čabranski 2 v Cerknici.
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TIM-IMPEX d.o.o., IOC Zapolje III 5, 1370 Logatec

Za pse igre, za vodnike način življenja

Postojnski klub je za iskalne akcije 
pogrešanih v naravi, kar je poleg 
iskanja v ruševinah in plazovih 
najpogostejša vrsta reševanja, aktiviran 
nekajkrat letno, njegovi člani pa sode-
lujejo tudi v reševalnih akcijah drugod 
po državi. Iščejo predvsem ljudi, ki so 
zašli ali obnemogli v gozdu oziroma se 
ponesrečili, v krizi pa se po Vekarjevih 
besedah povečuje število iskanj ljudi, 
ki gredo od doma, kar je povezano z 
različnimi psihičnimi stiskami. 
»Takšnih primerov je zelo veliko. Letos 
so bile praktično vse akcije namenjene 
iskanju ljudi,  ki se niso izgubili, ampak 
so odšli od doma, ali iz obupa ali z 
namenom, da končajo svoje življenje,« 
pravi Pungerčič Perkova. Pogoste so 
tudi iskalne akcije starejših, dement-
nih oseb, ki so se izgubile, in žal tudi 
samomorilcev. 
V nasprotju s predstavami v številnih 

akcijah ne najdejo nikogar. »Iščemo na 
območju, ki ga določi policija glede na 
verjetnost, da je oseba tam, ampak to še 
ne pomeni, da tam dejansko je,« pravi 
Pungerčič Perkova.  V vsaki akciji 
sodeluje več vodnikov s psi, ki preisku-
jejo vsak svoj koridor. Pungerčič 
Perkova je doslej samo enkrat 
sodelovala v akciji, ko so osebo, 
starejšega gospoda, ki je doživel srčno 
kap, našli. Če bo kdaj pogrešanega 
našel prav njen pes, bo to nekaj 
najlepšega, pravi lastnica dveh 
reševalnih psov, s katerima razbija 
stereotipne predstave o psih reševalcih, 
vrhunsko izurjene psice dober-
manke in psa argentinska doga, ki je 
največkrat prepovedana pasma po 
svetu. »Oba vzbujata veliko predsodkov 
in zanju ne bi nikoli rekli, da bosta 
reševalca, sploh pa ne tako dobra,« 
pripomni. 

Iščejo topel človeški vonj

Med reševalnimi psi po številnosti 
prednjačijo labradorci in zlati 
prinašalci, toda pravila glede pasme 
ni. Je pa pomemben značaj psa, da 
je stabilen, vztrajen, rad sodeluje 
s svojim vodnikom, je iznajdljiv, a 
poslušen. Hkrati mora biti tudi v dobri 
psihofizični kondiciji. Osnova pa je 
volja do dela.  Psi reševalci niso psi, 
ki bi imeli, kot bi kdo laično pomislil, 
za to poseben dar, ampak ker so za 
to izurjeni. »Gre za urjenje plenskega 
nagona, nagona po lovu, ki ga ima 
vsak pes, pri čemer namesto vonja po 
divjadi pes išče topel vonj po človeku, 
ki se giba po zraku,« razlaga Pungerčič 
Perkova. Iskanje toplega vonja je bolj 
učinkovito kot iskanje po sledi, ker 
se širi čez večje območje, psa pa tudi 

Matjaž Vekar in Brina Pungerčič Perko s svojima reševalcema na vseslovenski 
preizkušnji vodnikov reševalnih psov, ki jo je pred dnevi gostil Klub vodnikov 

reševalnih psov Postojna. Ta je eden od klubov v Zvezi klubov vodnikov reševalnih 
psov Slovenije, ki skupaj z Enoto reševalnih psov Slovenije pri Kinološki zvezi 

Slovenije šteje okrog 200 usposobljenih vodnikov reševalnih psov.  

Vse pogostejše so iskalne akcije pogrešanih, ki zaradi stisk odidejo od doma

manj utrudi, saj išče le, ko nekaj zavoha. 
»Pri reševanju izkoriščamo odlične vohalne 
sposobnost psov. Pes ima tako dober voh, 
da bi zavohal kapljico vaniljevega sladoleda 
v olimpijskem bazenu,« ponazori. Ko 
nekoga najdejo, vodniku to nakažejo z 
laježem, če najdejo mrtvega človeka, je 
njihov odziv manj odločen, lajež tišji.
Ko pes na treningih najde tako imeno-
vanega markerja ali pogrešano osebo v 

realni situaciji, za nagrado dobi igračo ali 
priboljšek. To ga motivira. »Iskanje je za 
psa igra, zabava, izziv, v katerem uživa,« 
pravi Vekar. Za vodnika pa skorajda  
garanje, za katero je po sogovornikovih 
besedah v prvi vrsti potrebno veliko 
potrpežljivosti in vztrajnosti. In priprav-
ljenosti za humanitaren namen prosto-
voljno žrtvovati svoj čas in denar.
•Veronika Rupnik Ženko

FOTO: VALTER LEBAN

»Reševanje ni hobi, je način življenja. Oba, vodnik in pes, morata biti v stalni 
pripravljenosti,« pravi Brina Pungerčič Perko, izkušena vodnica reševalnih psov in 
inštruktorica v Klubu vodnikov reševalnih psov Postojna. Klub, ki deluje na območju 
Notranjsko-kraške regije in ga vodi Majda Jesenko, šteje 20 članov, od tega sedem 
usposobljenih vodnikov in 13 članov podmladka. Svoje strokovno znanje in izkušnje 
– reševanje je najzahtevnejša kinološka disciplina – pa člani ne delijo le na tečajih za 
reševalne pse, temveč za vse, ki si želijo kakovostne vzgoje psa, organizirajo tudi malo 
pasjo šolo, izpostavlja član kluba Matjaž Vekar.


