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Novi bloški župNik 
  Simon virant

koleSarjenje 
  v DolenjSke toplice

Ob prazniku občine Bloke, ki ga Bločani že petnajsto leto zaporedoma 
praznujemo zadnji konec tedna v septembru, vsem Bločankam in Bločanom 
iskreno čestitam in želim še naprej zdrave in nadvse uspešne jesenske dni.

Jože Doles, župan
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Razvojna vizija občine Bloke ni bila narejena 
le za potrebe občinskih volitev, ampak je naš 

osnovni srednjeročni razvojni dokument
V lanski oktobrski izdaji bloškega koraka sem med drugim predstaVil tudi razVojno Vizijo občine bloke za nasled-
nja štiri leta. naVedena tema je bila takrat aktualna in zanimiVa, saj smo se nahajali V času pred lokalnimi Volit-
Vami. pogosto se toVrstne Vizije pišejo zgolj zaradi pridobiVanja podpore VoliVceV. Že beŽen pogled na trenutna 
inVesticijska dogajanja V občini bloke pa dokazuje, da V našem primeru ni bilo tako. takrat predstaVljena razVo-
jna Vizija je za našo občino pomemben dokument in podlaga za načrtoVanje razVojnih aktiVnosti občine za naslednje 
štiriletno obdobje.

Foto: Stane Jakopin

Nova vas bo dobila sodobno cestno povezavo z novo infrastrukturo.

V zgoraj omenjeni viziji sem napovedal, da 
bomo letos posodobili državno cesto skozi 
naselje Nova vas. Izvedba tega projekta se je 
začela že spomladi. V tem trenutku je oprav-
ljenih že več kot dve tretjini predvidenih del. 
Na že urejenem delu trase je zgrajena nova 
cesta, vključno z zamenjavo spodnjega ustro-
ja, na novo je umeščen in zgrajen hodnik za 
pešce, javna razsvetljava ter odvodnjavanje 
meteornih voda, občina Bloke pa je poskrbela 
tudi za zamenjavo cevi centralnega vodovoda. 
Če nam bo vreme naklonjeno, bo še pred zimo 
ta investicija skoraj v celoti zaključena. Tako 
bo občinsko središče Nove vasi dobilo novo, 
sodobno urejeno cesto in vso ostalo komunal-
no infrastrukturo. Bločani bomo na to prido-
bitev lahko upravičeno ponosni.

V skladu z lani predstavljeno vizijo se priprav-
ljamo tudi na izgradnjo kolesarske poveza-
ve Nova vas – Velike Bloke – Grahovo – 
Cerknica. Za ta namen trenutno skupaj z 
občino Cerknica pripravljamo projektno do-
kumentacijo. Njen sestavni del so tudi geo-
detske izmere, iz katerih bo razvidno, koliko 
zemljišč, ki so trenutno še v zasebni lasti, bo 
potrebno še odkupiti. Pričakujem in upam, 
da bodo lastniki prisluhnili našim potrebam 
ter soglašali z odprodajo potrebnih zemljišč. 
Predvidevam, da bo ponudba za odkup posre-
dovana še letos, sama izvedba projekta pa je 
načrtovana v letih 2020 do 2022. 

V skladu s pričakovanji poteka tudi izdela-
va novega prostorskega plana (OPN). Tre-
nutno je v teku usklajevanje z nosilci urejan-
ja prostora. Po tej uskladitvi bo predvidoma 
prej kot v enem letu pripravljen predlog, ki bo 
ob upoštevanju veljavne zakonodaje posre-
dovan v javno razgrnitev. Predlog prostor-
skega plana bo v tej fazi sprejemanja dosto-
pen vsem zainteresiranim posameznikom in 
podjetjem, ki bodo na javno razgrnjen pred-
log lahko posredovali tudi ustrezne pripombe, 
predloge in pobude. Po javni razgrnitvi pa naš 
čakajo le še zakonsko predpisani postopki za 
dokončni sprejem novega prostorskega plana 
za območje občine Bloke.
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Foto: Stane Jakopin

Pod Hudim Vrhom nastaja moderen in okolju prijazen zbirni center komunalnih odpadkov.

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko 
Bloškega koraka je ponedeljek, 2. december 2019.

V skladu s predstavljeno vizijo in povsem po 
načrtih poteka tudi izgradnja zbirnega cen-
tra za kosovne in določene vrste komu-
nalnih odpadkov Hudi Vrh. Gradbeni del te 
investicije je skoraj v celoti dokončan. V na-
daljevanju pa nas čaka še organizacijski del 
projekta ter zagotovitev potrebne opreme 
za delovanje tega centra. Predvidevamo, da 
bo zbirni center začel z delovanjem še letos. 
Na ta način bo našim občanom izboljšana 
in približana še ena pomembna komunalna 
storitev, ki bo zanesljivo pozitivno vplivala 
tudi na zmanjšanje nelegalno odloženih od-
padkov v naravi. Narava nam bo ob zaključku 
te investicije hvaležna. 

Kljub temu da je projekt okolju prijazen, pa 
smo se na Blokah prvič v obdobju našega delo-

menili tudi prostore v mansardi, kjer bo ure-
jena sejna soba ter prostori za potrebe arhi-
va. Novi prostori za potrebe občinske up-
rave bodo prostornejši, pa tudi dostopnejši 
starejšim in gibalno oviranim osebam, saj 
je dostop do njih možen tudi z osebnim dvi-
galom, ki je že zgrajeno in tudi v uporabi. Z 
zaključkom tega projekta bodo dokončana 
večletna prizadevanja pri preureditvi ob-
jekta stare telovadnice. V povsem na novo 
preurejenih prostorih so svoj prostor za delo-
vanje dobile številne dejavnosti in instituci-
je, od lekarne, pošte in javne knjižnice pa do 
vrtca, prostora za medgeneracijsko druženje 
in občine Bloke. Objekt bo na ta način lahko še 
dolgo služil svojemu namenu.

Pomembne investicije so bile izvedene tudi 
v obrtno-industrijski coni Velike Bloke. V 
sodelovanju z lastniki zemljišč in Elektro Lju-
bljana je bil letos položen visoko napetost-
ni zemeljski kablovod od daljnovoda do cen-
tra OIC, kjer je bila postavljena tudi nova trafo 
postaja. Z izvedbo te investicije je vsem last-
nikom v coni omogočen priklop na elektro 
omrežje. Svoj doprinos je v cono vložila tudi 
občina Bloke. Asfaltno prevleko je namreč do-
bila še ena cesta v coni, in sicer v dolžini 300 
m. Že spomladi pa so bila zaključena ureditve-
na dela, s katerimi smo vaške vodnjake v Ve-
likih Blokah priključili na nov vodni vir. Ves-
eli smo, da smo v relativno kratkem času ure-
dili vso energetsko in komunalno ureditev v 
coni ter s tem omogočili nadaljnji razvoj cone 
in bloškega gospodarstva.

Pomembne izboljšave se izvajajo tudi na seg-

mentu občinske komunalne infrastrukture. 
Že v uvodu tega prispevka sem omenil, da smo 
posodobili del glavnega vodovoda v naselju 
Nova vas. Investicija se je izvajala skupaj z 
ureditvijo ceste v naselju.

Intenzivno se pripravljamo tudi na gradnjo 
kanalizacijskega omrežja v naselju Ulaka, ki 
ga bomo priključili na ČN Velike Bloke. Za to 
investicijo izdelujemo projektno dokument-
acijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, in-
vesticija pa se bo verjetno izvajala naslednje 
leto.

Po vzoru iz preteklih let bomo tudi letos 
posodobili in preplastili dobre štiri kilometre 
občinskih cest. Novo asfaltno prevleko bodo 
dobile občinske ceste na relaciji Ravnik – Lepi 
Vrh, Javor – Hribarjevo – Sleme ter del ceste 
na trasi Velike Bloke – Za hribom.

Ugotovimo lahko, da se tudi letos spopadamo 
z izjemno razgibanim investicijskim dogajan-
jem, ki pa se izvaja v skladu z lani predstavlje-
no vizijo nadaljnjega razvoja občine Bloke. Že 
večkrat sem tudi poudaril, da občina Bloke vse 
investicija financira le iz rednih prihodkov 
brez nepotrebnega zadolževanja. Na tak način 
bomo razvoj občine peljali tudi v tekočem 
štiriletnem obdobju, ki se zaključi leta 2022. 
Prepričan namreč sem, da je ob dobrem gosp-
odarjenju z davkoplačevalskim denarjem raz-
voj občine možno zelo uspešno izvajati tudi 
na tak način. 

Župan, Jože Doles

vanja srečali tudi z nasprotovanjem gradnji 
zbirnega centra s strani nekaterih prebivalcev 
naše občine, ki so se organizirali v obliki civ-
ilne iniciative Bloke (CIB). Predstavniki te ini-
ciative naj bi gradnji zbirnega centra naspro-
tovali prav zaradi bojazni, da bo center okolju 
škodljiv. Prepričani smo, da temu ne bo tako 
ter da je ta bojazen nepotrebna, neutemeljena 
in povsem odveč. 

Letos končujemo z urejanjem še zadnjega 
dela stare telovadnice. Predmet investici-
je je ureditev zunanje okolice in vhoda ter 
preureditev notranjih prostorov, v katerih 
je do lani delovala javna knjižnica, ter pros-
torov nad lekarno. Te prostore bomo namenili 
občinski upravi. Za njeno delovanje bomo na-
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Župan Jože Doles je v svojem nagovoru poudaril, da ima občina Bloke 
veliko naravne in kulturne dediščine, kamor spada tudi Mihaelov 
sejem, ki je bil letos spet odlično organiziran. Zahvalil se je vsem, ki so 
sodelovali in organizirali prireditve ob občinskem prazniku, v nadalje-
vanju pa je še predstavil komunalne dosežke občine v preteklem letu.

Slovesna proslava 
ob občinskem prazniku občine Bloke

Vsako leto okoli praznika sV. mihaela občina bloke organizira proslaVo, saj je dan sV. mihaela tudi občinski 
praznik. letošnja proslaVa se je, kot se spodobi, začela z zdraVljico V izVedbi mešanega peVskega zbora bloke. po 
krajšem nagoVoru Voditeljice Vesne koVač so peVci nadaljeVali s programom in zapeli še tri narodne pesmi. 

Po županovem nagovoru so se predstavili petošolci osnovne šole Ton-
eta Šraja Aljoše, ki so pripravili dramatizacijo pesmi Žuželčji žur, ki jo 
je napisal Andrej Rozman – Roza.

Pevci MePz so ubrano zapeli.

Slavnostni govornik na proslavi je bil župan Jože Doles.

Učenci OŠ Nova vas so pod vodstvom Pavle Ponikvar pripravili prisrčen 
nastop.

Sledila je slavnostna podelitev priznanj občine Bloke. Letos sta bili 
podeljeni dve občinski priznanji. Nagrajena je bila gostilna Miklavčič, 
ki ima že dolgoletno tradicijo, saj uspešno obratuje že od leta 1954, ko 
je na tej lokaciji gostinsko dejavnost organiziral Ivan Miklavčič. Od 
ustanovitve dalje je bila gostilna Miklavčič osrednja točka druženja 
za prebivalce naselja Velike Bloke in okoliških krajev ter osebja in vo-
jakov iz vojašnice v Velikih Blokah, ki je delovala do osamosvojitve 
države Slovenije. Po zaprtju vojašnice je gostilna Miklavčič prilagodila 
in razširila gostinsko ponudbo ter na ta način v goste privabljala vse 
več obiskovalcev in turistov iz širše okolice, pa tudi iz tujine. Poleg 
urejenih prostorov, dobre postrežbe in prijaznega osebja so v tej gos-
tilni gostje vedno lahko naročili tudi odlične kulinarične dobrote iz 
doma pridelanih sestavin. Gostilna je bila v širšem prostoru poznana 
po suhomesnatih dobrotah in kolinah. Odlično gostinsko ponudbo še 
naprej ohranja tudi sedanji nosilec dejavnosti Ivan Miklavčič mlajši.

Ivan pa zgolj z gostinsko ponudbo ni bil v celoti zadovoljen. Že pred 
leti se je lotil razširitve svoje ponudbe ter uredil možnost nastanitve 
za goste, ki želijo na Blokah v neokrnjeni naravi preživeti več dni. V 
neposredni bližini gostilne je kupil star, propadajoč objekt. Začel ga je 
prenavljati in v njem uredil prenočišča. Prenočišča Miklavčič ponujajo 
udobno in sproščeno bivanje v novih in sodobno opremljenih sobah, ki 
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Drugi letošnji občinski nagrajenec pa je Vaški odbor Veliki Vrh, ki ak-
tivno deluje od ustanovitve leta 2000. Najprej so začeli z urejanjem 
poljskih poti. Sledila je ureditev središča vasi. Uredili so zelenico in 
postavili uto, kjer se lahko vaščani družijo.

Leta 2012 so začeli z gradnjo kapelice, ki je že dokončana. Z urejanjem 
zelenice in zasaditvijo rož skrbijo, da je središče naselja vedno urejeno 
in je prijeten kraj za druženje.

Aktivno so se vključili v iskanje soglasij pri izgradnji kanalizacijske-
ga sistema v naselju Veliki Vrh. Konstruktivno so sodelovali tako z 
občinskimi službami kot izvajalci in so dober zgled, kako se da tudi v 
manjšem naselju s sodelovanjem marsikaj narediti.

Po podelitvi priznanj je povezovalka programa Vesna Kovač skupaj 
s kitaristom Tonetom Rotom zapela še dve pesmi.

Za Vaški odbor Veliki Vrh je občinsko priznanje prevzela predsednica 
odbora Majda Debeljak.

Občinsko priznanje je prejela Gostilna Miklavčič. Prevzel ga je 
gostilničar Ivan Miklavčič.

Sledil je koncert domačega Ansambla Tomaža Rota z domačimi pesmi 
in napevi, ki je vse obiskovalce dodobra razveselil z lepo glasbo. Pod 
odrom so koncert s plesom spremljali člani plesnega društva Bloke.

Po proslavi pa je sledilo še veselo druženje. S tem je bilo slovesno in 
dostojno sklenjeno praznovanje občinskega praznika občine Bloke.

Matej Pakiž 
Foto: Stane Jakopin

jih najdemo v samem središču vasi Velike Bloke. S širjenjem ponudbe 
in vztrajnim delom pripomore k širitvi turistične ponudbe Blok in pre-
poznavnosti le-te v širšem slovenskem prostoru.
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Letošnji Mihaelov sejem je v or-
ganizaciji Turističnega društva 
Bloke potekal 15. septembra. 
Že v zgodnjih jutranjih urah so 
se začeli zbirati stojničarji, ki 
so s seboj pripeljali vsakovrst-
no blago za prodajo. Na rondo-
ju pred knjižnico smo postavili 
skoraj petdeset stojnic, ki so bile 
namenjene kmetom, obrtnikom, 
društvom in ostalim neprofit-
nim organizacijam. Ob desetih 
dopoldan je na prizorišče pripel-
jala povorka, na čelu katere so bili 
konjeniki iz društva Divji konji. 
Za njimi sta se na zapravljivčku 
pripeljala župan Jože Doles in 
predsednik Turistične zveze 
Slovenije Pavle Hevka. Sledi-
li so še bloški mešetar, bloški 
starosvetni smučarji, folklorna 
skupina Bloke, šolska folklorna 
skupina, krošnjarja iz Sodražice, 
Šedržanke iz TD Sodražica ter 
članice TD Sodražica v narodnih 
nošah. Po kulturnem programu 
in pozdravnih govorih župana 
in predsednika Turistične zveze 
Slovenije se je začela proda-
ja na stojnicah, ki je potekala do 
večernih ur.

V maneži ranča Bloke je Jure 
Ponikvar organiziral tekmo 
državnega prvenstva SIQHA, na 
kateri se je v štirih disciplinah 
v različnih kategorijah pomeri-
lo več kot trideset konjenikov. V 
začetni disciplini Walk & Trot je 
zmagala Bločanka Sara Pavčič s 
konjem RB Dream as Seco.

Na prostoru pred občinsko stav-
bo so gasilci PGD Nova vas or-
ganizirali zabavno prireditev 
z ansamblom Franca Miheliča. 
Tudi za hrano in pijačo so skr-
beli domači gasilci, kar je bil 
zelo zahteven zalogaj, saj se je 
na sejmu zbralo ogromno število 
obiskovalcev, ki so v lepem, 
sončnem vremenu jedli, pili in 
plesali vse do večernih ur.

Matej Pakiž 
Foto: Stane Jakopin

Mihaelov sejem na Blokah



oktober 2019 7naša občina

Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

Narava okoli nas se počasi 
preoblači v prečudovite jesen-
ske barve. S polja pospravlja-

mo poljske pridelke, lovimo še zadnje 
močnejše sončne žarke in vsak po svoje 
uživamo v čudovitem jesenskem času. Ja, 
tudi jesen zna biti zelo lepa.

Kot je že v navadi, je tudi letošnji sep-
tember minil v praznovanju občinskega 
praznika, ki ga vsako leto praznujemo 
na Mihaelovo nedeljo. V počastitev tega 
za Bločane že od nekdaj pomembnega 
praznika so bile tudi letos organizirane 
številne prireditve. Zelo živahno je bilo 
tudi na dobro obiskanem Mihaelovem 
sejmu. To je bil po navedbah predsednika 
Turistične zveze Slovenije, ki je bil tudi 
gost sejma, že 590. sejem oz. 12. sejem 
novejšega štetja. Človek skoraj ne more 
verjeti, da ima Mihaelov sejem že tako 
dolgo tradicijo, kar nesporno dokazuje, 
da smo Bločani neverjetno vztrajni, mar-
ljivi in vzdržljivi.

Praznovanje pa smo tako kot vsako leto 
zaključili z osrednjo občinsko proslavo, 
z bogatim kulturnim programom, dodat-
no pa jo je popestril koncert domačega 
Ansambla Tomaža Rota. Na proslavi sta 
bili podeljeni tudi dve občinski priznanji. 
Obema dobitnikoma iskreno čestitamo. 

Najbrž nam bodo letošnji poletni mese-
ci ostali v spominu po tem, da je celotno 
občinsko središče eno samo gradbišče. 
Skozi Novo vas se prebijamo med težkimi 
gradbenimi stroji, ki neutrudno iz-
kopavajo in ponovno zasipajo našo glav-
no prometnico, ki preko Blok povezuje 
cerkniško in ribniško dolino. Po zago-
tovilih gradbincev naj bi bila dela na tem 
cestnem odseku predvidoma zaključena 
še letos.

Z obeh bloških župnij se je poslovil dose-
danji župnik Anton Marinko, nasledil pa 
ga je njegov mlajši kolega Simon Virant, 
ki je poleg obeh bloških župnij v uprav-
ljanje prevzel še sosednjo župnijo Sveti 
Vid. O vsem tem in še marsičem si lahko 
preberete v tem Bloškem koraku.

Spoštovane bralke in bralci, ob 
občinskem prazniku vam iskreno 
čestitam in želim, da preživite lepo jesen 
v vsej njeni barvni razkošnosti.

Nasvidenje!

Mihaelov sejem na Blokah
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Obeležili smo letošnji dan državnosti
28. obletnice sprejetja Temeljne ustavne list-
ine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, 
Deklaracije o neodvisnosti Slovenije in vojne 
za neodvisnost, ki je sledila, smo se na Blokah 
tudi letos spomnili s ponosom in priložnostno 
prireditvijo, ki so jo oblikovali domači kul-
turniki in učenci OŠ Toneta Šraja Aljoše. 

Foto: Stane Jakopin

Učenci osnovne šole so voščili domovini.
Foto: Stane Jakopin

Odprtje razstave del Franca Modica so popestrile pevke VS Diva.

Foto: arhiv JUB

Prijetno druženje s pogostitvijo gostov

Jub v Novi vasi slovesno odprl nove skladiščne prostore

Foto: arhiv JUB

Ogled skladišča

Podjetje JUB se je s prevzemom proizvodnih 
prostorov in programa v občini Bloke pred 
nekaj leti obvezalo, da bo v Novi vasi nadalje-
valo z dolgoletno tradicijo proizvodnje izol-
acijskih materialov. Letos svojo obljubo tudi 
v celoti izpolnjuje, saj je v zadnjih nekaj letih 
intenzivno investiralo v povečanje proizvod-
nih kapacitet in ureditev lokacije. Slovesne-
ga odprtja so se v družbi vodstva družbe JUB 
udeležili tudi najbolj vidni predstavniki loka-
lne skupnosti, povabilu k udeležbi pa so se 
odzvali tudi občani, ki stanujejo v neposred-
ni bližini tega JUB-ovega novega skladiščnega 
obrata. 

Tako so v petek, 6. septembra 2019, v upora-
bo slovesno predali novozgrajeno skladišče 

rantno omrežje in prostore opremili s sodob-
nimi požarnimi javljalniki.

Skladišče polizdelkov je v družbi Jožeta Dole-
sa, župana občine Bloke, in najbližjih sose-
dov proizvodnega obrata v uporabo slavnost-
no predal Sašo Kokalj, predsednik uprave 
družbe JUB. V svojem kratkem nagovoru ob 
odprtju je opozoril na velik pomen tega obra-
ta za samo družbo JUB, pri tem pa poudar-
il, da bo podjetje tudi v prihodnje vlagalo v 
modernizacijo, avtomatizacijo in digitalizaci-
jo obrata, saj je to edina pot za dolgoročno 
konkurenčnost proizvodnih podjetij. Ob tej 
priložnosti se je zahvalil tudi predstavnikom 
občine in upravne enote za korektno sodelo-
vanje, najbližjim sosedom proizvodnega obra-

Prireditev je odprl domači Mešani pevski 
zbor, ki je uspešno sezono 2018/19 zaključil s 
celovečernim junijskim nastopom v izolskem 
Hotelu Delfin. Kulturno društvo Bloke so zas-
topale tudi pevke Vokalne skupine Diva. Pred-
stavile so del svojega programa s čudovitega 
junijskega nastopa v zelški cerkvi, kjer so tako 
kot vedno številnemu občinstvu predstavile 

vso kakovost in širino svojega poustvarjanja. 

Učenke OŠ, ki obiskujejo tudi glasbeno šolo, 
so letos na mednarodnih tekmovanjih dosegle 
lepe uspehe. Na prireditvi so se predstavile 
flavtistka Petra Zabukovec, pianistka Neža 
Milavec in kitaristka Eva Ambrožič Deleja.

Plesalci domače Folklorne skupine KD Bloke 

za skladiščenje polizdelkov. Skladiščni ob-
jekt, ki se razteza na površini skoraj 3.000 
m², je le ena izmed investicij, ki so jih v pod-
jetju JUB realizirali v zadnjem obdobju. Poleg 
skladišča so zgradili še novo transformator-
sko postajo, da bi si izboljšali zanesljivost os-
krbe z električno energijo, ter vgradili še vrsto 
drugih tehnoloških naprav, s katerimi so dvi-
gnili kapaciteto obrata za 30 %. Posebno pozo-
rnost so posvetili tudi ureditvi okolice. Tako 
so na zemljišču v celoti zamenjali staro in 
dotrajano ograjo, uredili vhod v podjetje ter 
preplastili dobršen del proizvodnega obrata. 

Veliko pozornost posvečajo tudi varnosti pri 
delu in varnosti pred požarom, zato so v sklo-
pu ureditve lokacije zamenjali še celotno hid-
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Foto: arhiv JUB

Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB, 
in Jože Doles, župan občine Bloke, na odprtju 
novozgrajenega skladišča v Novi vasi

Jub v Novi vasi slovesno odprl nove skladiščne prostore

so se ravno na dan prireditve odpravili v Sev-
erno Makedonijo, kjer so sodelovali na pri-
reditvi Slovenija na Ohridu. Kljub temu tudi 
tokratna prireditev na Blokah ni minila brez 
plesalcev. Šest najmlajših plesalk, ki so letos 
pričele z vadbo prvih korakov pod vodstvom 
Ive Ambrožič Deleja – nadele so si ime Ivine 
baletke – so več kot uspešno odplesale svoj 
prvi javni ples. 

Učenci 8. razreda OŠ so pod vodstvom men-
torice Alme Kandare domovini ob prazniku 
pripravili lepo voščilo, ki so ga poimenova-
li Moja domovina Slovenija. Spremljal jih je 
sedmošolec harmonikar Jan Zgonc. Njihova 
točka in izvedba Avsenikove Na Golici je pri-
reditvi dala prav posebno obeležje. 

Župan Jože Doles in napovedovalka Zora 
Obreza sta številne udeležence prireditve 
ob zaključku povabila še na odprtje razstave 
umetniških del Franca Modica, ki je potekala 
v knjižnici Ivana Čampe. 

Nevihta, ki se je razvila med prireditvijo, se je 
unesla in po odprtju razstave smo se že lahko 
družili na prostoru pred knjižnico.

Zapisal: Lojze Mazij

ta pa za veliko mero potrpežljivosti v času 
gradnje.

Uradnemu slovesnemu odprtju je sledil še 
podrobnejši ogled samega obrata, ob zaključku 
pa še pogostitev ob prijetnem druženju, ko so 
udeleženci dobili priložnost, da se spoznajo z 
dejavnostjo in sproščeno poklepetajo z vodst-
vom podjetja.

JUB d.o.o.

Tudi letos smo ob prazniku občine Bloke 
ogranizirali turnir v balinanju. Od dvanajstih 
povabljenih ekip se jih je povabilu odzva-
lo osem. Tekmovale so ekipe društev upoko-
jencev Vrhnika, Logatec, Cerknica, Loška do-
lina in Martin Krpan Bloke. Zaradi velike-
ga števila prijavljenih ekip sta bili balinar-
ski stezi v Novi vasi premalo, zato nam je na 
pomoč priskočilo DU Loška dolina. Po jutranji 
pogostitvi in pozdravnem nagovoru predsed-
nika DU Martin Krpan Bloke Antona Perčiča 
so se moške ekipe odpeljale na balinišče v 
Loško dolino, ženske ekipe pa smo se borile na 
balinišču v Novi vasi.

Balinarski turnir društva upokojencev 
Martin Krpan Bloke

 Po končanih tekmah smo se ponovno zbrali 
na balinišču v Novi vasi na zaključku turnirja. 
Župan občine Bloke Jože Doles je pozdravil vse 
tekmovalce in podelil pokale. Najbolj pa smo 
se razveselili naših rezultatov, saj je ženska 
ekipa zmagala, moška ekipa pa je bila tretja. 
Obe ekipi sta tako prejeli zaslužena pokala. 
Prijetno druženje ekip je trajalo do popoldan-
skih ur ob slastni pici iz pečice Okrepčevalnice 
Lovec. Ob odhodu smo sklenili, da se prihodn-
je leto zopet srečamo, saj je ta turnir že postal 
tradicionalen.

Slavka Zakrajšek

Prvo mesto

Letošnji tradicionalni pohod na Blošček je potekal v čudovitem poznopoletnem vremenu. 
Udeležilo se ga je lepo število pohodnikov, ki so se po koncu poti še sproščeno družili ob tabor-
nem ognju.

Tretje mesto

Pohod na Blošček 2019
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Kot ste napisali že v župnijskih 
oznanilih, ste se za poklic 
duhovnika odločili dokaj 
pozno, ko ste bili stari že 30 let. 
Zanima me, kdaj ste zaslišali 
božji klic.

Kot otroka me je privlačil lik 
duhovnika. Imel sem tudi stri-
ca, ki je bil duhovnik, in je ve-
likokrat, ko je prišel na obisk, s 
seboj pripeljal druge duhovnike. 
Tudi k sosedovim sta redno pri-
hajala dva duhovnika, ki sta tam 
imela čebele. Kadar so imeli mašo 
na Sedlu (naša podružna cerkev), 
sem šel z veseljem ministrirat. 
Kasneje sem bil ministrant tudi v 
Sodražici, pomagal sem tudi pri 
oratorijih, vodil birmansko sku-
pino, bral berila, bil sem izred-
ni delivec obhajila in včasih sem 
razmišljal, da bi postal duhovnik. 
Vendar ta želja ni bila dovolj 
močna, da bi se odločil za to. Vle-
klo me je, čutil sem se nagovor-
jenega, vendar nisem imel takoj 
poguma odgovoriti na ta notran-
ji glas.

Po srednji geodetski šoli sem 
poskusil tudi s študijem geodezi-

je, vendar sem hitro ugotovil, da 
ta poklic ni zame. Zaposlil sem se 
pri sosedu, ki ima lesarsko pod-
jetje. Tam sem delal kar nekaj 
let, nato pa sem, ko sem se začel 
spraševati, kako naprej, zopet 
bolj začutil, da me Bog kliče, naj 
postanem duhovnik. Tako sem 
se leta 2010 vpisal na teološko 
fakulteto in v ljubljansko bo-
goslovno semenišče (lemenat).

Kako ste doživeli to spremem-
bo okolja, ko ste začeli živeti v 
semenišču?

Ko sem prvič prišel v semenišče, 
sem bil zelo fasciniran nad samo 
stavbo. Ta tristoletna stavba je 
sama po sebi zelo veličastna. Vi-
soki stropi, debeli zidovi so name 
naredili precejšen vtis. Tudi ljudje 
v semenišču so imeli zelo različne 
karakterje. Vendar sem se kmalu 
navadil na novo življenje in nik-
dar mi ni bilo žal, da sem se 
tako odločil. Malo me je bilo 
strah, kako se bom privadil na 
semeniško življenje, saj sem prej 
veliko kolesaril in bil v naravi. Ko 
sem prvič šel v semenišče, sem 
s seboj vzel kolo, čeprav ga tam 

Novi bloški župnik Simon Virant
na blokah smo letos dobili noVega Župnika. prejšnji Župnik anton marinko je odšel za duhoVnega pomočnika V 
Župnijo jesenice, k nam pa je prišel simon Virant, ki je doma iz sodraške doline, natančneje iz Vasi globel. rade 
volje se je odzval na naše povabilo za predstavitev v bloškem koraku.

Foto: Arhiv Simon Virant

Mali Simon Virant z družino

Foto: Arhiv Simon Virant

Duhovniki iz Globeli Miro Virant, Simon Virant in Bogdan Oražem

jatelja in sva skupaj prekolesari-
la veliko kilometrov, včasih tudi 
takrat, ko bi se morala učiti in 
pripravljati na izpite. Takrat sta 
bila v bogoslovnem semenišču 
tudi dva Bločana, Blaž Dobravec 
in Aljaž Kraševec. Predavanja na 
fakulteti pa sem obiskoval tudi z 
redovnikom br. Lukom Modicem.

Kdaj ste imeli novo mašo in kam 
so vas potem poslali službovat?

Novo mašo sem imel leta 2016, 
nato pa so me za kaplana po-
slali v Šentvid nad Ljubljano, 
to je na koncu Šiške. Tam sem 
preživel eno leto in se privajal na 
življenje duhovnika. Zanimivo 
je, da je del župnije v Ljubljani, 
ostalo pa je podeželje. Župnija 
Šentvid nad Ljubljano je tudi zelo 
stara fara, razvila se je kot prva 
iz pražupnije sv. Petra v Ljublja-
ni v sredini 13. stoletja. Poleg 
viške župnije je največja fara po 
površini in številu prebivalcev na 
ljubljanskem območju.

Kam pa vas je potem vodila 
pot?

Po enem letu službovanja v 
Šentvidu nad Ljubljano so me 
premestili za kaplana v župnijo 
Ig. Ta župnija je bila od leta 1971 

ne potrebuješ. Dobil sem sobo in 
sostanovalca. Ko sva kramljala, 
sem ga vprašal, s čim se je ukvar-
jal v prostem času. Odvrnil mi je, 
da najraje kolesari, meni pa se je 
odvalil kamen od srca, ker sem 
imel za sostanovalca sorodno 
dušo. Postala sva zelo dobra pri-
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v upravljanju reda salezijancev, 
ki so se ji odpovedali. Z župnikom 
Janezom Avsenikom sva kot 
škofijska duhovnika prevzela to 
župnijo. Oba sva bila malce v skr-
beh, kako se bova ujela z župljani. 
V prvih dneh najinega bivanja na 
Igu nama je voda zvečer zalila 

Foto: Arhiv Simon Virant

Dirka okoli Slovenije, kjer je nastopil sošolec Bernard Rožman, v ekipi 
smo bili nekateri sošolci, med njimi tudi br. Luka Modic.

Foto: Arhiv Simon Virant

Novomašnik Simon Virant
Foto: Arhiv Simon Virant

Mašniško posvečenje

prostore, midva pa sva imela od 
vseh župljanov le eno telefonsko 
številko, osebno pa nisva nikogar 
poznala. Poklicala sva to številko 
in povedala, kaj se je zgodilo, in 
v pol ure je prišla skupina far-
anov, ki so nama vse uredili. 
Sčasoma se je oblikovala skupi-
na faranov, s katerimi smo zelo 
dobro sodelovali in skupaj hodili 
na božje poti. Tam sem preživel 

dve čudoviti leti.

Kaplan po določenem času 
napreduje in dobi v upravljan-
je svojo župnijo. Vi pa niste do-
bili samo ene, ampak kar tri.

Duhovnikov je čedalje manj, saj 
so največje generacije zdaj stare 

preko šestdeset let, tako da bo 
čedalje več župnikov, ki bodo 
imeli v upravljanju dve ali več 
župnij. Sem pa eden prvih, ki up-
ravlja tri župnije. Letos me je k 
sebi poklical arhidiakon msgr. 
mag. Franci Petrič. Takoj sem 
vedel, da bom postal župnik, 
malo pa sem tudi sumil, da mi 
bodo dodelili župnijo Bloke, 
saj sem vedel, da bo dotedanji 

župnik odšel drugam. Dejal mi je, 
da mi bodo dodelili bolj športno 
župnijo, saj je vedel, da rad kole-
sarim, hodim v hribe. Na koncu 
je povedal, da bom šel za župnika 
na Bloke, zraven pa bom v uprav-
ljanje dobil še župniji Sveta Tro-
jica in Sveti Vid.

Kako pa se počutite na Blokah?

Zaenkrat še spoznavam farane 
in župnijo, saj sem zelo zapos-
len, kajti upravljanje treh župnij 
ni mačji kašelj. Upam, da mi bo 
lažje, ko bodo nekatere stvari 
v zvezi s pisarno in upravljan-
jem premoženja postale rutina. 
Vse tri fare obsegajo kar veliko 
področje. Do najbolj oddaljene 
cerkve v Gorenjih Otavah potre-
bujem z avtomobilom slabe pol 
ure. Vendar so me domačini lepo 
sprejeli. Tudi ko sem jih prosil za 
pomoč pri pripravljanju kurjave 
za zimo, so se odzvali v lepem 
številu. Sedaj smo začeli z ver-
oukom.

Nekaj nejevolje je bilo zara-
di žegnanjskih maš na 
podružnicah, saj so ljudje nav-
ajeni, da je maša ob desetih, vi 
pa ste jo imeli ob pol dvana-
jstih.

Ker imam v upravljanju tri 
župnije, ne morem imeti v vsaki 
župniji toliko maš kot poprej. 
Ker v nedeljo ni jutranje maše 
pri Fari, sem zaradi starejših far-
anov dal mašo ob desetih, mašo 
na podružnici pa kasneje, ven-
dar sem odprt za predloge, kako 
bi to čim bolj elegantno rešili, da 

naslednje leto ne bo nejevolje na 
žegnanjih na podružnicah.

Vsekakor pa so posebno 
žegnanjske maše priložnost, da 
se ljudje med seboj srečajo, se 
družijo, ohranjajo stike, kar je 
zlasti pomembno v današnjem 
času individualizma, hitenja in 
zato tudi osamljenosti in praz-
nine. Želim si, da bi bilo med 
nami veliko pozitivne naravna-
nosti, odprtosti, dobrohotnosti, 
da ne bi živeli drug mimo dru-
gega, ampak bili med seboj pov-
ezani. Kajti v tem je naša moč, 
tako znotraj družin kot tudi 
širše. Ko pa živimo vsak zase, 
postajamo ranljivi, brez prave 
prihodnosti. Zato naša družba 
postaja krhka.

Za človeka je pomembno 
samospraševanje, ki pa se mu 
današnja kultura hitenja in 
zasičenosti z vsem mogočim 
izogiba. Pomembno je, da se 
sprašujem in skušam uvideti, kaj 
je tisto temeljno gibalo, ki us-
merja moja dejanja, ki obliku-
je moja prepričanja, moj odnos 
do sebe, do drugega in do sveta. 
Ali drugače: v kaj v resnici veru-
jem, kaj je moje upanje, kaj je cilj 
mojega življenja … Verjamem, da 
nam na takšna vprašanja lahko 
pomaga odgovoriti krščanstvo. 
Se je pa za to, da pridemo do 
nekih odgovorov, potrebno in 
vredno potruditi.

Lepo se vam zahvaljujem za 
pogovor.

Matej Pakiž
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So Metuljci leta 1971 kegljali …

akole so se Metuljci iz »kota« (vzhodni del Metulj - Met-

lan) in nekaj drugih z vasi neke poletne nedelje družili 

in kegljali pa tudi navijali. Keglje smo izdelali iz smreko-

vih sušic, kroglo pa so izdelali kolegi posnetega kegljača v 

Ljubljani, in sicer iz navzkriž lepljenega hruškovega lesa 

(še danes je ohranjena). 

Na sliki od leve proti desni stojijo: naslonjen na vogal 
domače hiše stoji Janez Vintar, deklica v belem je sosedo-
va Lajnčkava Magda (Šraj, danes Ivančič), poleg nje njen 
nasmejani bratec Miran, zadnja trojka pa so bratranci, ki 
izhajajo iz Krašovče hiše – večji je Franci Žgajnar, poleg 
pa njegova bratranca, brata Sandi in Peter Metlika, sino-
va Francijeve tete Malči.

Sedijo pa N‘drajčkov Stane (Širaj), Lojze Šraj (Lajnčkov) –
oče Magde in Mirana), na istem stolu sedita brat in sestra 
Marija in Marjan Modic (Joškova), poleg je (žal, že poko-
jni) Rajko Palčič (Dub‘č), v ozadju na klopi pred svojo 
(Joškovo) hišo pa sedita Mici in France Modic – starša 
Marije in Marjana. Kroglo (kuglo) je ravnokar vrgel Lojze 
Vintar, ki je fotografijo tudi posnel (s samosprožilcem zr-
calno-refleksnega fotoaparata Zenit E).

Besedilo in fotografijo, s soglasjem na fotografiji 
posnetih, prispeval Lojze Vintar

T
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Glasbena pravljica Dogodivščina 
Medka, medvedka in šolski 

muzikal Pismo
na oš toneta šraja aljoše je bil V šolskem letu 2018/19 učencem ii. triade 
prVič ponujen neobVezni izbirni predmet umetnost. V prVi konferenci je bilo ena-
jst učenceV postaVljenih pred izziV, da sami napišejo, pripraVijo in izVedejo glas-
beno praVljico. učenci so si s pomočjo različnih literarnih predlog izbrali sVoje 
Vloge in skupaj z mentorico oblikoVali noVo zgodbo z nasloVom dogodiVščina 
medka, medvedka.

Pripravili so si rekvizite, se pravlji-
co naučili in jo predstavili na treh 
nastopih. Na Orffovih glasbilih so 
pravljico glasbeno spremljali člani 
šolskega ansambla Ksilobend. 
Učenci so bili povabljeni, da prav-
ljico odigrajo v decembrskem času 
na javni prireditvi za predšolske 
otroke, ki je bila 20. 12. 2018 v 
dobro obiskani dvorani Bloški 
smučar. Za tehnični del te izved-
be sta poskrbela Vinko Otoničar in 
zunanji sodelavec Tone Centa. Za 
koreografijo, kostume in masko so 
priskočile na pomoč vzgojiteljice 
Martina Ivančič, Lara Marković in 
Tinca Rupar. Glasbeno pravljico 
so 17. 1. 2019 učenci še enkrat od-
igrali v novi dvorani MEDGEN, in 
sicer za učence I. in II. triade. Ob 
tej priložnosti so učenci krožka 
Multimedije pravljico posneli in 
jo z mentorico Almo Kandare pri-
pravili za ogled na šolski spletni 
strani. 

Pri istem predmetu so se v II. kon-
ferenci učenci soočili še z večjim 
izzivom, z muzikalom. Mentorica 
je za že uigrano skupino napisala 
igro enodejanko v sedmih prizor-
ih z naslovom Pismo. V muzikalu 
so zavzeto sodelovali tudi šolski 
ansambel Ksilobend ter združena 
OPZ in MPZ. Pri izvedbi muzi-
kala, 6. 6. 2019, v dvorani Bloški 
smučar, je sodelovalo točno 50 
nastopajočih. V zgodbi muzikala 
Pismo spoznamo močno poveza-
ni sestrici Aljo in Ano ter njune 
sošolce in prijateljice. Zaradi 
odhoda starejše sestre Alje na 
šolanje v Ljubljano je mlajša ses-
trica Ana zelo žalostna, v šoli je ne 
more razvedriti niti igra s sošolci. 
Tudi Alja se v dijaškem domu ne 
počuti prijetno, odveč ji je učenje, 

Del nastopajočih v muzikalu

moti jo celo kislo vreme. A vse se 
lepo razreši, v šoli Ano razvedri 
sodelovanje pri šolskem muzika-
lu, najbolj pa se razveseli sestrin-
ega pisma. Zgodba se zaključi na 
šolskem igrišču ob prijateljih in 
sladoledu. V muzikalu smo slišali 
pesmi Halleluiah (L. Cohen), 
Vsi ljudje hitijo (A. Šifrer), Le 
ljubezen (M. Bajagić) ter plese 
na glasbo Pirati s Karibov in Sofi-
ja. Sceno za muzikal sta pripravi-
la 8. in 9. razred pri pouku GUM, 
tehnično pomoč ob izvedbi je 
zagotovil hišnik Vinko Otoničar. 
Muzikal so posneli učenci Medi-
jskega krožka pod mentorstvom 

Alme Kandare. Za muzikal je 
učenka Eva Jernejčič narisala za-
nimiv scenarij v slikah, takoj po 
odigrani predstavi je pri pred-
metu sledil pogovor o občutjih in 
doživetjih. Ustvarjanje kot tudi 
igranje obeh predstav je vsem 
nastopajočim učencem predstav-
ljalo izjemen užitek, ob tem so se 
srečali z mnogimi novimi znanji 
in veščinami. Izkazali so se tudi 
kot zaupanja vredni in odgovorni 
soustvarjalci.

Posnetek muzikala si lahko ogle-
date na šolski spletni strani.

Irena Cundrič Iskra

Matej Drobnič

Po uspešnem zaključku univer-
zitetnega študijskega programa 
1. bolonjske stopnje Strojništvo 
se je Matej Drobnič iz Velikih 
Blok vpisal na magistrski študij 
strojništva. Nadaljevanje študija 
po prvi stopnji je bilo neka-
ko samoumevno, saj je to izbra-
ni študijski program predvide-
val že na začetku. Svoje znanje 
iz dodiplomskega programa je 
želel nadgraditi in se usmeriti v 
področje proizvodnih tehnologij.

Mateju se je po končanem prvem 
letniku ponudila možnost študija 
v Angliji, kjer se je usmeril v 
področje nanotehnologij in 
tamkajšnji študij tudi uspešno 
zaključil z magistrsko nalogo 
SnSe Thermoelectric Materials 
Prepared by a Flox Solid-state 
Reaction Method ter junija 
letos prejel diplomo. V Angliji je 
študiral na Cranfield University; 
smer študija MSc Applied 
Nanotechnology (Aplikativne 
nanotehnologije).

29. 8. 2019 je zaključil tudi mag-
istrski program na Fakulteti za 
strojništvo Univerze v Ljublja-
ni, smer Proizvodne tehnologi-
je in sistemi. Naslov njegove 
magistrske naloge je Analiza 
površinskih tekstur pri aditivnih 
tehnologijah. 

Matej se bo oktobra zaposlil kot 
mladi raziskovalec na Institu-
tu ˝Jožef Stefan˝ v Ljubljani. Na-
daljeval bo tudi s študijem na 
Fakulteti za strojništvo. Glavno 
področje njegovih raziskav bodo 
trde prevleke za rezilna orodja.

Iskrene čestitke!

Alenka P. Gornik
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Prvič v šolo

Konec avgusta smo v poštnih nabiralnikih našli veliko pismo. Odprli 
smo ga in iz njega je poletel lep, pisan metulj. Spomnil nas je, da bomo 
kmalu postali prvošolci. Povabil nas je v šolo. 

Ko smo se 2. septembra lepo oblečeni in z novo šolsko torbico odprav-
ljali v šolo, smo tudi v trebuščkih čutili metuljčke. Take prijetne; 
žgečkali so nas in božali. 

Pri vratih prvega razreda sta naju čakali učiteljica Petja in vzgojiteljica 
Eva. Pozdravili sta nas in nam okrog vratu nadeli rumene rutice.

Tokrat so z nami v razred lahko vstopili tudi starši. 

Posedli smo se na stole in poslušali pozdrav gospoda župana Jožeta 
Dolesa in gospe ravnateljice Milene Mišič. Vsak od njiju je imel priprav-
ljena tudi darila za nas.

Učiteljica Petja in vzgojiteljica Eva sta nam nato zaigrali simpatično ig-
rico o kresnički, ki je iskala prijatelje. Iskala jih je in iskala, na koncu 
pa jih je vendarle našla. Našla jih je, kot smo jih našli mi – kar dvajset 
prijateljev se nas druži in uči v prvem razredu: Brin, Lovro, Eva, Jakob, 
Tone, Izak, Tian, Domen, Matej, Lian, Dorian, Jaš, Aleks, Kevin, Ina Ka-
tarina, Timotej, Martin, Mia, Jasmina in Luka.

Vsako jutro veselo prihitimo v razred, ker že komaj čakamo, da pišemo v 
zvezke in se družimo s prijatelji. In tako naj bo tudi naslednjih devet let.

Prvošolci ter učiteljica Petja Ilejšič in vzgojiteljica Eva Klančar

Slovesen prvi šolski dan

Najmlajši bloški šolarji

Ladov memorial v 
malem nogometu
športno društvo studenec na blokah je 17. 8. 2019 
organiziralo  2. ladov memorial v malem nogometu 
na travi.

Na letošnjem turnirju je sodelova-
lo deset ekip.

Na nogometni zelenici na Stu-
dencu smo lahko ves čas turnir-
ja spremljali napete nogometne 
dvoboje. 

Preko polfinala sta se v fina-
le turnirja prebili ekipi Dimni-
karstva Okić in Pošta Bloke. Fi-
nalna tekma je postregla z obil-
ico pravih nogometnih vragolij, 
končala pa se je v prid ekipe Dim-
nikarstva Okić. 

Za tretje mesto sta se v izvajanju 
6-metrovk pomerili ekipi VATA 
Cajnarje in GP Dulić. Več sreče 
in znanja je tokrat imela ekipa 
VATA Cajnarje.
1. mesto: Dimnikarstvo Okić
2. mesto: Pošta Bloke
3. mesto: VATA Cajnarje
4. mesto: GP Dulić
Naj vratar: Mitja Mohar
Naj igralec: Jure Kordiš

Poleg turnirja pa je potekal 
tudi strelski turnir v streljanju 
6-metrovk v tarče. Prijavilo se je 
preko 100 strelcev. Na  koncu je 
zmaga pripadla Mateju Gregoriču, 
ki je bil najbolj natančen. 

Hvala vsem, ki ste se kot igralci 
ali navijači udeležili 2. Ladovega 
memoriala. 

Posebna zahvala tudi vsem spon-
zorjem in donatorjem:
Občina Bloke, 
Okrepčevalnica LOVEC, 
Bija transport, Bojan Milavec s.p., 
Stane M. d.o.o., 
R-transport, Rudi Zakrajšek s.p.,
Govednik elektrostoritve d.o.o.,
Korida d.o.o.,
Anis trend d.o.o.,
Ebm-papst Slovenija d.o.o.,
Demira d.o.o.

Se vidimo naslednje leto v še 
večjem številu!

Tomaž Rot
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Na Studenem novi zmagovalci
prireditelji studenega so VnoVič pripraVili in izpeljali preko občinskih meja poznani turnir V malem nogometu. ob 
organizaciji na visokem nivoju zmaga novincev, nogometašev ekipe matex.

Foto: Jože Avsec ml. 

Najuspešnejše na zelenici so čakale lepe nagrade.

S Studenega niso odšli lačni.

Matex. Finale je potekal v precej izenačenem 
boju. Oboji so se trudili, da ne bi prejeli gola, z 
napadalnimi akcijami pa dosegli zadetek. Ekipa 
Matex je prešla v vodstvo. Izenačujoči gol grad-
bincev bi vrnil srečanje na začetek, a so vodilni 
uspeli tekmo rutinirano pripeljati do zadnjega 
sodniškega žvižga in tako s končnih 1 : 0 osvo-
jiti prvo mesto.

Po ustaljenem protokolu so pokale prejele 
štiri najbolje uvrščene ekipe in prav tako tudi 
najboljši posamezniki turnirja.

Občinstvo je ogled tradicionalnega tekmovan-
ja združilo s prijetnim druženjem. Športni park 
poleg nogometa namreč nudi tudi druge oblike 
športnega udejstvovanja. Tako so si nekateri 
čas popestrili z balinanjem, spet drugi z nam-
iznim tenisom, medtem ko so se otroci igrali 
na igralih. Združitev nogometnega turnirja in 
športnega druženja navzočih je namreč pri-
rediteljev namen. To jim je s prostovoljnem 
delom in podporo sponzorjev uspelo tudi letos.

končni Vrstni red 2019:
1. Matex
2. GP Dulič
3. KMN Sodražica
4. Dimnikarstvo Okič.

Nastopale so še ekipe: Kava bar Tanja, Iga vas 
Gušt Bar, Zakrajški, Gramat, RC Studeno No-
vohlad, Okrepčevalnica pri Dominu, Studenec.

najboljši posamezniki:
· vratar: Haxhi Kajtajzaj (Matex),
· strelec: David Stojiljkovič (Matex),
· igralec: Matej Čož (GP Dulič).

Za RC Studeno Jože Avsec ml.

Rekreacijski center nad vasjo Studeno na Blok-
ah je letos gostil enajst ekip. Obiskovalci so na 
zelo dobro pripravljeni igralni površini videli 
zanimiva nogometna srečanja že v skupinskem 
delu tekmovanja. Nastopajoči so se eni bolj, eni 
manj atraktivno, a vsak po svojih močeh, trudi-
li ohranjati svojo mrežo nedotaknjeno, hkrati 
pa dosegati gole.

Četrtfinalom sta sledila polfinala. V prvem so 
imeli žogobrcarji GP Dulič več športne sreče 
od ekipe KMN Sodražica. Po neodločenem 
izidu 3 : 3 v rednem delu so finalista namreč 
določili kazenski streli. V drugem pa je bila 
ekipa Matex močnejša od Dimnikarstva Okič. 
Dvoboj za tretje mesto je pripadel igralcem 
KMN Sodražica, nato je sledila le še tekma za 
prvo mesto.

Nasproti so si stali nogometaši GP Dulič in 
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V ŠD Extrem smo pričeli 
s pripravami na novo sezono

člani

Članska ekipa ŠD Extrem, ki bo tudi letos zas-
topala barve kluba v 2. Slovenski futsal ligi, 
je začela s pripravami v drugi polovici av-
gusta. Kondicijske priprave so vsakodnev-
no potekale na stadionu Ugar v Ribnici pod 
taktirko glavnega trenerja Mitje Miheliča in 

selekciji u19 in u17
Selekciji U19 in U17 sta se pridružili članom 
pri kondicijskih pripravah in se s septem-
brom preselili na treninge v dvorano. V ned-
eljo, 8. septembra 2019, sta se na poti s priprav 
v Podčetrtku na prijateljskih tekmah ustavi-
li selekciji Bronxov (FC Bronx) U17 in U19. 

tatom 4 : 3, selekcija ŠD Extrem U19 pa je kljub 
dobri igri in borbenosti klonila proti prvakom 
iz pretekle sezone z rezultatom 1 : 5. Igra, želja 
in borbenost obeh selekcij obetata in že sedaj 
vas vabimo, da spremljate njihove tekme!

mlajše selekcije

Mlajše selekcije so po razporedu začele s tren-
ingi v prvem oziroma drugem tednu septem-
bra. Veseli nas, da imamo tudi letos skupino 
mladih igralcev na Blokah. Selekciji U13 in 
U15 začneta s tekmovanji v mesecu oktobru, 
za mlajše selekcije pa organiziramo medsebo-
jne turnirje med ekipami Ribnice, Sodražice, 
Blok, Loške doline in Loškega Potoka, kjer 
najmlajši preizkusijo svoje znanje, se družijo 
in predvsem spoznavajo pravila igre z žogo in 
obnašanja na igrišču. 

dan sloVenskega futsala 
V soboto, 31. 8. 2019, je bil na Vrhniki obeležen 
dan slovenskega futsala, kjer je sodelovalo 
tudi naše društvo. Čez cel dan so se v Športni 
dvorani na Vrhniki vrstila predavanja in us-
posabljanja trenerjev, sodnikov, časomerilcev 
in delegatov. 

Naš Trener Mitja Mihelič je bil eden izmed 
predavateljev celodnevnega programa. 
Zbranim trenerjem je s skupino 15 igralcev ŠD 
Extrem in pomočnikom Blažem Rotom prika-
zal tematiko tehnike vodenja žoge pri mlajših 
selekcijah. Delo so Mitja, Blaž in igralci zelo 
dobro opravili in prejeli številne pohvale z 

Kondicijske priprave pod vodstvom Marjana Oražma

Predavanje gospoda Dušana Razborška

kondicijskega trenerja Marjana Oražma iz 
Kočevja. V društvu smo zelo veseli, da se je 
g. Oražem odzval našemu povabilu, saj gre 
za človeka z bogato kariero, zelo širokim 
znanjem na področju kondicijske priprave, 
psihologije in anatomije. Deloval je po Evropi 
in pustil velik pečat na športnem področju v 
Sloveniji in tujini. Z njim je bilo v času priprav 
narejeno veliko delo na psihološki, strokovni 
in sami telesni pripravljenosti igralcev. Ekipa 
članov bo letos nastopila v dopolnjeni sesta-
vi s petimi novimi člani. Pridružili so se nam 
Jutre Vetrih, Andraž Derganc, Miha Matić, 
Jaka Milavec in Matija Klun.

Svojo pripravljenost so člani preizkusili na 
prijateljski tekmi s prvoligašem, ekipo FC 
Bronx s Škofij, ki se je odzvala našemu pov-
abilu in tako sodelovala pri oblikovanju vs-
ebine našega letošnjega Extremovega dne v 
petek, 6. septembra 2019. Na tekmi se je zbra-
lo lepo število igralcev, za popestritev pa so 
poskrbele sodraške mažoretke. Končni rezul-
tat 1 : 7 je bil sicer v korist gostov, vendar so 
naši fantje pokazali pravo igro in borbenost za 
začetek sezone. 

V Športnem centru v Ribnici sta bili odigra-
ni dve prijateljski tekmi. Selekcija ŠD Extrem 
U17 je premagala gostujočo ekipo z rezul-
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vseh strani.

Vsi Extremovi udeleženci smo si na koncu dne 
ogledali tekmo Superpokala Slovenije v futsa-
lu, kjer sta si nasproti stala dva bivša igralca 
ŠD Extrem: Teo Turk (FK Dobovec) in Maxi 
Vesel (FC Siliko). 

extremov dan 
V mesecu juniju odpadli Extremov dan smo na-
domestili v petek, 6. septembra 2019. V svojo 
družbo smo povabili g. Dušana Razborška, 
prvega selektorja slovenske futsal reprezent-
ance in aktualnega trenerja FK Klagenfurt iz 
Avstrije. S svojim bogatim znanjem in zan-
imivim predavanjem je zbranim udeležencem 
predstavil, kakšen je njegov pogled na vlogo 
igralca, trenerja in staršev pri športu oziroma 
futsalu. Predavanja se je udeležil tudi g. An-
drej Pogorelec, podžupan občine Sodražica, in 
zbranim na koncu namenil nekaj vzpodbud-

Prijateljska tekma ŠD EXTREM – FC BRONX člani

Jože Žurga pred vitrino

Predstavitev vitrine 
na čast Jožetu Žurgi

Blokah, a se je kmalu preselil v Argentino. V 
Miramaru ga je čedalje bolj navduševalo morje 
in valovi in tako se je začela njegova uspešna 
surferska zgodba. Velja za pionirja argentin-
skega in slovenskega deskanja. Udeležil se je 
več tekmovanj, na mednarodnem prvenstvu je 
leta 1974 dosegel 1. mesto, bil pa je tudi sedem-
kratni zmagovalec na lokalnih tekmovanjih. 
Ponosen je tudi na ime območja, ki se po nje-
govi zaslugi imenuje El Pomol. Zaradi Jožeta je 
tisto območje za deskanje ena najbolj prilju-
bljenih točk v Argentini in zaradi njega nosi 
uradno slovensko ime. 

Vaščani Studenca smo zelo ponosni na Jožeta 
in si želimo, da se čim večkrat vrne na Stu-
denec.

Tekst in foto: Alenka Pavčič

V soboto 8. 6. 2019 smo člani ŠD Studenec na 
Blokah pripravili predstavitev vitrine v čast 
prvemu slovenskemu deskarju Jožetu Žurgi. 
Povabili smo župana g. Jožeta Dolesa, vaščane 
in Jožetove prijatelje. Ob brunarici smo post-
avili vitrino, v kateri je postavljena replika 
Jožetove prve deske. Ob tem smo nanizali nekaj 
fotografij in informacij iz Jožetovega življenja. 
Jože Žurga se je rodil leta 1942 na Studencu na 

nih besed. 

Vse starše, igralce in občane obveščamo, da 
bomo s predavanji, okroglimi mizami in os-
talimi izobraževalnimi vsebinami, ki zadeva-
jo udejstvovanje otrok v športu, predstavitev 
športa in srečanja z znanimi igralci iz športa 
nadaljevali tudi v prihodnje, zato vas že letos 
vabimo na naš Extremov dan v naslednjem 
letu!

Vpis V nogometno/futsal šolo šd 
extrem

Vse informacije o vpisu dobite v oglasu. 
Obveščamo vas tudi, da treningi potekajo 
nemoteno tudi v Novi vasi na Blokah in vas 
vabimo, da vpišete otroke in postanete del 
naše ekipe!

ŠD Extrem 
Foto: M. Klevže
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Tek po Blokah

v nedeljo, 8. septembra 2019, je na 
blokah potekala tekma notranjskega 
tekaškega pokala ebm-papst 2019.

Kljub neobetavni vremenski napovedi se je 
ob Bloškem jezeru zbralo več kot 150 tekačev. 
Na najdaljši 7,1 km progi, ki je bila letos zara-
di blata še poseben izziv, se je pomerilo 25 
tekačic in 60 tekačev. Absolutni zmagovalec 
je po letu 2016 ponovno postal Borut Albreht. 
Drugi je bil Jaka Grže, tretji pa Davor Krašovec. 
Oba sta enako uvrstitev dosegla že lansko 
leto. Pri dekletih je tako kot lansko leto slavila 
Mateja Ožanič. Za njo sta se uvrstili Zoja Levec 
in Kristina Bele. Treh tekov v otroških kate-
gorijah se je udeležilo 52 osnovnošolcev, od 
tega skoraj polovica domačinov, ki so si pri-
borili tudi štiri medalje. Najbolj sta se izkazali 
Tija Primožič in Anja Milavec, ki sta vsaka v 
svoji kategoriji osvojili prvo mesto. Prireditev 
so začeli najmlajši tekači s CICI tekom, ki se ga 
je udeležilo 15 predšolskih otrok. V cilju so vsi 
prejeli medalje.

rezultati osnoVnošolskih tekoV:
600 m

Dekleta 
1. TIJA PRIMOŽIČ, OŠ NOVA VAS
2. AJDA MILAVEC, OŠ NOVA VAS
3. TINEA DOLGAN, OŠ KOŠANA

Fantje
1. AMBROŽ ČEČEK, OŠ CERKNICA
2. FILIP KOMIDAR, OŠ BEGUNJE
3. JAKOB KOMIDAR, OŠ BEGUNJE

1000 m

Dekleta
1. ANJA MILAVEC, OŠ NOVA VAS
2. NIKA PELAN, SK LOŠKA DOLINA
3. EMA KOGOVŠEK, ŠD TEK JE LEK

Fantje
1. TINE ZABUKOVEC, OŠ STARI TRG
2. VID BAJEC, OŠ CERKNICA
3. VAL STERLE, OŠ CERKNICA

1600 m

Dekleta
1. NIKITA FUNDA, OŠ STARI TRG 
2. TEJA MIŠIČ, ŠD TEK JE LEK, 
3. TJAŠA MIŠIČ, SK LOŠKA DOLINA

Fantje
1. TANEJ FATUR, OŠ RIBNICA 
2. PATRIK KORENJAK, OŠ NOVA VAS
3. JURE MLAKAR, OŠ STARI TRG

Vse rezultate in več fotografij najdete na 
spletni strani: www.sd-bloke.si.

Prireditev sta organizirala Športno društvo 
Bloke in OŠ Nova vas. Za hrano je poskrbela 
okrepčevalnica Brunarica ob Bloškem jeze-
ru, denarno in s praktičnimi nagradami pa so 
tek podprli Občina Bloke in lokalna podjetja 
ter posamezniki. Pri organizaciji prireditve 
je sodelovalo veliko prostovoljcev, ki se jim 
iskreno zahvaljujemo.

Mojca Milavec, ŠD Bloke 
Foto: Jani Mišič

Na štartu osnovnošolskega teka

Kljub neobetavni vremenski napovedi se je zbralo veliko tekaških navdušencev.
Najboljša dekleta, ki so tekla na 
1000 m.
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6. tekmovanje 
s starimi črpalkami

V nedeljo, 21. julija, je PGD Nova vas organ-
iziralo že tradicionalno tekmovanje s stari-
mi gasilskimi črpalkami in kot že vrsto let 
poprej veliko vrtno veselico. V šesti izvedbi 
je tekmovalo 12 ekip v treh starostnih kat-
egorijah. V mladinski konkurenci so 1. in 2. 
mesto osvojili domači mladi gasilci in gasil-
ke. V kategoriji članic so 1. mesto osvo-
jile Postojnčanke, za njimi so bile uvrščene 
novaške gasilke. V najštevilčnejši in hkra-
ti najmočnejši kategoriji članov so 3. mesto 
osvojili gasilci iz Ivanjega sela, vključno z 
desetarjem, ki je imel na dan tekmovanja 
spoštovanja vrednih 90 let. Drugo mesto so 
zasedli »veterani« s Pijave Gorice. Letošnjo 

zmago so odnesli večkratni zmagovalci in 
lastniki prehodnega pokala iz PGD Bezuljak. 
Za ples in zabavo so letos poskrbele Kumske 
punce in kot že vrsto let Ansambel Saša Avs-
enika. To je bil tudi vzrok za odlično obiskan 
šotor, prizorišče je namreč pokalo po šivih, 
vključno s polnimi mizami in plesiščem.

Vsem članom in članicam se zahvaljujemo za 
pomoč pri organizaciji, ravno tako vsem spon-
zorjem in donatorjem, vsem udeležencem ter 
obiskovalcem veselice.

Organizacijski odbor PGD Nova vas na Blokah

Fotografiral in zapisal: Andrej Tratnik

Mize ne smejo biti prazne.

Tržnica 
NVO PO-stoj 

na ulici v 
Postojni

zavod vrabec bloke je tudi letos 
izkoristil moŽnosti sVoje pred-
staVitVe izVen občine.
Prvo nedeljo v septembru smo se udeležili 
Tržnice nevladnih organizacij v Postojni, ki je 
zaključek sklopa prireditev PO-stoj na živi ulici.

Z letaki in osebno smo predstavljali naš 
skrbno izbran program dela in prireditve za 
ohranjanje letalske, kulinarične in kulturne 
dediščine, izobraževanja za osebno rast in 
povezovanje socialnih akterjev z družbenim 
učinkom. Z zanimanjem so poslušali predvi-
deni program jesenskega pogovornega večera 
in spomladanske dobrodelne prireditve z na-
slovom Je Lesarjov maln … kadeja ka do. 

Tudi letos sta se pri naši stojnici ustavila pivški 
Martin Krpan in domačinka, ga. Jelka Verbič, 
upokojena psihologinja in požrtvovalna pros-
tovoljka. Oba sta pohvalila naša prizadevanja 
za povezovanje ranljivih skupin naše občine 
in izbiro gostov za pogovorne večere. Od njiju 
smo dobili veliko koristnih nasvetov za naše 
nadaljnje delovanje. 

Kot vedno pa je vse, ki smo sodelovali, prišel 
osebno pozdravit tudi župan Igor Marentič s 
povabilom, da se vidimo naslednje leto.

Martina Hribar

Predstavitev v Postojni
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Aktivnosti bloških upokojencev 
Bloški upokojenci smo bili dejavni tudi v 
poletnih mesecih. Med 10 in 15 udeležencev 
se ob sredah redno udeleži tedenskih poho-
dov. Ne zmoti jih niti slabo vreme niti polet-
na vročina. Daljših pohodov, kot so pohod po 
Krpanovi poti, pohoda na Slivnico in pohoda 
ob proslavi Evropskih pešpoti, ki poteka-
jo v Sloveniji, ali dela teh poti, ki potekajo 
po občini Bloke, se je tudi v letošnjem letu 
udeležilo veliko naših članov.

Sekcija za družabne plese je svoje aktivnos-
ti zaključila v začetku junija z gala plesom v 
Jamarskem domu v Gorjuši pri Domžalah. 
Enkrat mesečno smo imeli medgeneracijska 
srečanja s plesom v medgeneracijski dvorani. 

V začetku aprila je 23 upokojencev letovalo in 
se kopalo v Hotelu Delfin v Izoli, v drugi polo-
vici oktobra pa se bomo še enkrat odpravili 
na petdnevno letovanje. Enodnevnih kopanj 
v bazenih in v morju ob Hotelu Delfin konec 
junija, julija, avgusta in septembra pa se je 
udeleževalo veliko število udeležencev, tako 
da je bil avtobus skoraj vedno zaseden do zad-
njega sedeža. 

Prvo soboto v juniju smo se odpravili na izlet 
v Ljubljano. Najprej smo se z vzpenjačo popel-
jali na grad, kjer smo si ogledali njegove pro-
store in imeli zelo lep razgled na prestolnico 
ter njeno okolico. V mesto smo se vrnili peš 
in se nato z ladjico dobro uro vozili po Lju-
bljanici. Po končani vožnji smo se sprehodi-
li preko Tromostovja do gostilne Šestica, 
kjer smo imeli kosilo. Po kosilu smo se z dvi-
galom popeljali na kavo v kavarno na vrh 
nebotičnika. Po kavi smo si ogledali še bližnje 
kulturne znamenitosti in se nato odpeljali do 
Rudnika, kjer smo opravili še manjše nakupe. 
Vsi udeleženci izleta se ob tej priliki zah-
valjujemo naši članici Martini Škrabec za zelo 
dobro vodenje na izletu. Upamo, da bo mesto 
vodnice prevzela še kdaj.

Prvo soboto v septembru se je preko 60 
udeležencev zgodaj zjutraj odpravilo na izlet v 
Berchtesgaden in na Orlovo gnezdo v Nemčiji. 
Iz kraja Obersalzberga smo z nemškimi avto-
busi opravili 7 km dolgo vožnjo do predora in 
s tem premagali kar 8oo metrov nadmorske 
višine in se nato z dvigalom povzpeli na Or-
lovo gnezdo na višini 1827 m. Orlovo gnezdo 
slovi po enkratni legi, čudovitem razgledu in 
zgodovinskem pomenu. Vremenske razmere 
nam sicer tega pogleda niso omogočale, smo 
se pa seznanili z zgodovinskim pomenom tega 
kraja in njegove lege. Po vrnitvi v Obersalz-
berg smo se po vožnji skozi Berchtesgaden 
pripeljali do slikovitega bavarskega jezera – 
Kraljevega jezera. Z ladjo smo se popeljali po 
jezeru med čudovitimi vrhovi do polotoka in 
cerkve svetega Bartolomeja. Ogledali smo si 
cerkev in se odpeljali z ladjo nazaj. Po povrat-

ku smo se odpravili proti domu, kamor smo 
prišli malo pred polnočjo. 

Ženska in moška balinarska ekipa sta takoj, ko 
je vreme dopuščalo, začeli s tedenskimi tren-
ingi. Sodelovali sta na turnirju ob občinskem 
prazniku občine Logatec, društvo pa je v sk-
lopu prireditev ob prazniku občine Bloke 
organiziralo turnir v balinanju ženskih in 
moških ekip, na katerem so poleg domačih 
ekip sodelovale ekipe iz šestih društev upoko-
jencev.

Ljubiteljice ročnih spretnosti se že od začetka 
leta vsak torek v mesecu zbirajo v medgener-
acijski dvorani v Novi vasi in bodo s tem na-
daljevale tudi v jeseni. Spomladi so napletle 
skoraj 100 parov nogavic in 50 parov copatk za 
dojenčke. Nogavice bomo podarili starejšim 
občanom, ki so člani našega društva, copatke 
pa bodo ob rojstvu prejeli bloški novorojenčki. 

V jesenskem času bo društvo sodelovalo z 
VGC pri aktivnostih »Rožnati oktober«. 

Rožnati oktober je mesec osveščanja o raku 
dojk. Ljubiteljice ročnih spretnosti bodo za 
ta dogodek izdelovale pletenine za ovija-
nje dreves, nekateri člani društva pa bodo 
sodelovali tudi pri organizaciji spremljajočih 
dogodkov v mesecu oktobru.

Skupaj z občino Bloke in Rdečim križem smo 
konec junija organizirali srečanje jubilantov 
celotne občine, in sicer tistih, ki v letošnjem 
letu praznujejo sedemdeseti, osemdeseti oz-
iroma devetdeseti rojstni dan. Srečanja se je 
udeležilo več kot dve tretjini vabljenih jubi-
lantov, ki jih je uvodoma pozdravil in nago-
voril tudi župan g. Jože Doles. Jubilantom smo 
pripravili polurni kulturni program s petjem 

starejših hudomušnih pesmi in recitiranjem 
recitatorja Antona Intiharja.

V pomladnih mesecih smo se udeleževali 
brezplačnih delavnic, ki jih je organiziral 
Zdravstveni dom Cerknica. Prva delavnica 
z naslovom Zdravo jem je bila v štirih delih, 
druga je bila Tehnike sproščanja, tretja pa 
zopet v več delih, in sicer spoprijemanje z 
depresijo, spoprijemanje s tesnobo in spopri-
jemanje s stresom. S podobnimi delavnicami 
bomo nadaljevali tudi v jesenskem času. Sku-
paj z VGC-jem pa bi radi v jesenskem času 
izvedli dve zanimivi predavanji s temama: 
»Premagaj stres in izgorelost« ter »Sprejmi 
se: samopodoba in samozavest«.

Telekom nam je podaril pet osebnih 
računalnikov, ki so postavljeni v medgen-
eracijski dvorani. Namenjeni naj bi bili 
izobraževanju naših članov, zato vabimo vse, 

ki bi se radi še kaj naučili, naj pokličejo našo 
tajnico. 

Poskrbeli smo tudi za kulturo. V Cankarjevem 
domu na Vrhniki smo si ogledali komedijo 
Menopavza, v poletnem gledališču Studenec 
pri Domžalah pa predstavo Lepo je biti muzi-
kant – drugi del.

V soboto 10. avgusta smo imeli na športnem 
igrišču Studenec na Blokah piknik za članice in 
člane društva. Udeležilo se ga je 125 članic in 
članov, ki so lahko uživali ob okusno priprav-
ljeni obari, specialitetah z žara ter ustrezno 
ohlajeni pijači. Poskrbeli smo tudi za plesalce, 
ki so lahko zaplesali ob zelo dobri glasbi, za 
katero je poskrbel Ivan Karošec. 

Anton Perčič

Foto: Igor Vidrih 

Izlet Orlovo gnezdo

društvene strani
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Ali je na Blokah še eno društvo? 
Kakšno? Plesno. S čim se bo ukvarjalo? S plesom!

lahko se sliši neresno, ampak 17. julija 2019 smo resno ustanovili novo društvo, ki se imenuje plesno rekreacijsko 
društVo bloški plesalci. ali skrajšano: društVo bloški plesalci.

V novo sezono torej stopamo samos-
tojno z lastim društvom in novim 
zagonom.

Nadaljevali pa bomo tam, kjer smo v 
začetku poletja končali. To je učenje 
plesov v paru in skupinskih plesov z 
novimi slikami in novimi kombinaci-
jami.

Z organiziranjem v društvo želimo 
omogočiti učenje plesa tudi mlajšim 
Bločanom in plesalcem iz sosednjih 
občin. Do sedaj smo bili v plesno rek-
reacijo vključeni večinoma upokojen-
ci, pa tudi tisti, ki še nimajo pogojev, 
da bi bili člani upokojenskega društva.

V okviru plesnega društva smo 
pripravljeni organizirati kakršno 
koli vadbo plesov; od modernih, kot 
so salsa, barčata, sving za mlade, 
do otroških in standardnih ter 
latinskoameriških za starejše. Vse 
je odvisno od interesa udeležencev. 
Za vsako skupino posebej bomo 
angažirali strokovne vaditelje plesa.

Skratka, zagotoviti želimo visok 
nivo strokovnosti, tako da bi imeli 
mladi možnost tudi do intenzivnejše 
vadbe, če bi se pojavil kakšen posebej 
talentiran posameznik.

Na Blokah se torej odpirajo nove 
možnosti za novo področje udejstvo-
vanja: izpopolnjevanje v družabnem 
plesu, v športnem plesu, učenje 
skupinskih plesov (ki so skoraj poza-
bljeni), mogoče celo trening za tek-
movanja ...

Društvo bloški plesalci organizira 
dan odprtih vrat v soboto 12. 10. 2019 
ob 19. uri v dvorani nad knjižnico v 
Novi vasi. Vabljeni vsi z veliko en-
ergije, mladi in mladi po srcu, pari, 
moški in ženske, fantje in dekleta 
posamezno. Prepričan sem, da bomo 
s skupnimi močmi uspeli poiska-
ti primerne plesne partnerje za vsa-
kogar. Osivela glava ali pametno čelo 
ni ovira, pomembna je volja!

V soboto se torej dobimo vsi z viškom 
energije in dobre volje … staro in 
mlado!

Bojan Kraševec
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Moje plesne ure

Ples je zame postal najlepši hobi, po katerem 
sem mnoga leta hrepenela. V mladih letih se 
mu žal nisem mogla posvečati, saj so najprej 
prišle na vrsto gradnja hiše, otroci in družina 
ter služba in študij ob delu. Tako sem željo po 
plesu nenehno odlagala na prihodnost. Ne 
morem reči, da se nisva z možem Francetom 
kdaj pa kdaj zavrtela na veselici. Tudi plesne-
ga tečaja sva se udeležila pred leti, vendar to 
ni bilo tako doživeto, da bi naju ples zasvojil.

Moja velika želja po lepem plesnem gibanju in 
izbrani glasbi se je uresničila, ko se je na pobu-
do Ivana Korelca in Irene Elsner pod okriljem 
Društva upokojencev Bloke oblikovala skupi-
na za plesno rekreacijo. Priznati moram, da 
sem imela na začetku tremo, saj nisem več 
najmlajša, pa tudi France je imel gibalne ovire 
kot posledico nesreče, ampak je bil strah čisto 
odveč. Izkazalo se je, da je to zelo prijetna 
skupina seniorjev, ki želijo tako kot jaz stor-
iti nekaj zase in pestro preživljati jesen svo-
jega življenja. Ni mi žal, kajti ta način plesne 
rekreacije, kjer se poleg druženja nenehno iz-
popolnjujemo tudi v lepoti gibanja, mi zelo us-
treza. Vodja plesne rekreacije Ivan Korelc daje 
estetiki gibanja velik pomen. Še posebno vel-
javo daje kultiviranemu druženju in razvijan-
ju prijateljskih odnosov v skupini. 

Zelo mi je všeč njegov izvirni pristop učenja in 
njegov moto: raje preproste stvari odlično kot 
komplicirane povprečno. Plešemo zanimive 
skupinske plese, v katerih zelo uživamo. So ve-
seli, razgibani in našim letom primerni, saj niso 
ne prehitri ne prezahtevni, nam pa nudijo ve-
liko življenjske radosti. Naučili smo se tudi Jen-
kove četvorke, ki smo jo z velikim navdušenjem 
plesali na koncu vsake plesne rekreacije.

Posebno zadovoljstvo občutim v plesu z 
možem Francetom predvsem zato, ker pri 
plesu vidno gibalno napreduje in oba jemlje-
va ples ne samo kot priložnost za kvalitetno 
preživljanje prostega časa, ampak tudi kot 
gibalno terapijo. Ples nama veliko pomeni, saj 
poboža dušo in telo. 

Naj omenim, da je Francetu po nesreči grozilo, 
da bo pristal na invalidskem vozičku. Le naji-
ni vztrajnosti pri rednem izvajanju terapije se 
imava zahvaliti, da ni ostal nebogljen, ampak 
je ponovno shodil. Redna plesna rekreacija 
pa je pripomogla k tolikšnemu izboljšanju gi-
bljivosti, da danes ne samo hodi, ampak lahko 
skupaj pleševa tudi zahtevnejše plese, ki se jih 
učimo.

Vsi v skupini smo v zrelih letih, vsi imamo 
radi glasbo in ples, veselimo se življenja, zato 
je tudi naš slogan S plesom večno mladi.

Anica Žnidaršič

Zadovoljni obrazi Div po odličnem koncertu v Zelšah

Utrinek s koncerta v Šempetru pri Gorici

Dive v nove glasbene zapise
poletni dnevi so mimo in ponovno je potrebno vnesti v koledar sobotne 
Vaje. diVe smo počitnice preŽiVele Vsaka V sVojem krogu domačih in nabi-
rale moči za noVo peVsko sezono. nekatere smo občasno prezračile glasil-
ke V hribih, druge na morju in tretje na domači terasi V dobri druŽbi. 

Rade se spominjamo delovnega junija, ki smo 
ga začele s samostojnim koncertom v zelški 
cerkvi. Sledil je koncert v Šempetru pri Gor-
ici, kjer smo bile del njihovega tradicionalne-
ga praznika sv. Petra oz. šagre. Domačini so 
nas zelo lepo sprejeli in prejele smo kar nekaj 
pohval s strani organizatorjev ter obiskoval-
cev. Zapele smo veliko poletnih napevov in 
venček ljudskih pesmi, pri katerih nas je na vi-
olinske citre spremljala Veronika Zajc. Poleg 
Veronike so nas instrumentalno spremljale 
še Karmen Zabukovec na klavirju, Zarja Telič 
Kovač s flavto in naša zborovodkinja Irena 
Cundrič Iskra, ki nas je premierno spremljala 
na bisernici. Skoraj nobeno oko ni ostalo čisto 
suho. Vsem iskrena hvala.

Posebno zahvalo namenjamo Jerici Turk, ki se 
je obrnila na nas in nas povabila na gostovan-
je. Dive smo skozi celotno prireditev občutile 
gostoljubnost, sproščenost in obiskovalcem 
pripravile lep začetek poletnih dnih, obarvan s 
petjem, smehom in dobro voljo. Dobro vzdušje 
se je nadaljevalo tudi po koncertu, ko smo ob 
polno obloženi mizi in s kozarčkom v roki sku-
paj zapeli še nekaj znanih melodij in se polni 
čudovitih napevov razšli pozno zvečer.

V domači občini ste nas lahko slišali na pri-
reditvi ob dnevu državnosti, kjer smo vam 
zapele samo majhen košček tistega, kar smo 

pripravile za samostojni koncert v Zelšah in 
Šempetru.

Junij se je končal in s tem so se končale ob-
veznosti vokalne skupine Diva. Polne vtisov 
in navdihujočih besed obiskovalcev po kon-
certih smo se za kratek čas razšle in sobotne 
večere preživele po svojih željah, vendar še 
vedno v mislih na Dive. Čas teče hitro in s tem 
je na vrata potrkala že 9. sezona in začetek 
rednih sobotnih vaj. Polne novih idej in en-
ergije smo se že zbrale na prvi vaji in povem 
vam lahko, da se med poletjem kar malo 
pogrešamo. Lepo je priti spet skupaj in komaj 
čakamo, da zagrizemo v novo notno gradivo 
in vam pripravimo še kakšno čudovito pevsko 
presenečenje.

Kaja Kraševec
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MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke

Letovanje na otoku Brač
24. aVgusta, malo po polnoči, smo se cerkniški inValidi odpeljali z aVtobusom na sedemdneVno letoVanje V mesto 
supetar. potovanje s postanki do splita je bilo udobno. v luki smo se vkrcali na trajekt za supetar in se odpeljali 
do hn Waterman sVpetrVs resort, kjer sta nas prijazno sprejela Vodička miša mlakar, predstaVnica relaxa, in 
glasbenik sandi petrej.

izlet na vidovo goro in bol

28. 8. 2019 Vidova gora (778 m) ponuja lep 
razgled na Bol, priljubljeno plažo Zlatni rat in 
otok Hvar ter lepo priložnost za fotografiran-
je. Nahaja se na južnem delu otoka Brač, nad 
Bolom. Ime je dobila po Svantevidu, slovan-
skem božanstvu, po pokristjanjevanju Hrva-
tov pa je ime pripadlo svetemu Vidu.

Z razgledne Vidove gore smo se odpeljali še do 
slavnega braškega naselja Bol in tamkajšnje 
plaže Zlatni rat, ki je ime kraja ponesla 
širom po svetu. Peščena plaža je dolga okrog 
450 m. Ob plimi in oseki spreminja podo-

bo in velja za eno najlepših plaž na Jadranu. 
Danes je Bol s svojo prelepo naravo, z očitnim 
dalmatinskim šarmom, z vrvežem mondene-
ga letovišča postal pravo surfersko zatočišče.

Obiskali smo še kmetijsko zadrugo »Postira« 
in spoznali njihovo delo – predelavo in proiz-
vodnjo oljčnega olja. Med delovno sezono ol-
jarne v najbolj aktivnih mesecih (oktober, no-
vember in december) poleg 6 redno zaposlen-
ih v treh izmenah delajo tudi sezonski delavci. 
Po vodenem ogledu oljarne, ki se nahaja v 
zadružni zgradbi v središču mesta Pastira na 
otoku Brač, smo lahko okušali olje, oljčne lik-
erje in kupili nekaj izdelkov oljarne v trgovini 

s spominki.

športne aktiVnosti: pikado, bali-
nanje, lokostrelstvo ...
Za aktivnosti in veselo razpoloženje med 
našim dopustovanjem sta skrbela animator-
ka Miša Mlakar in glasbenik Sandi Petrej. Or-
ganizirala sta športne igre – pomerili smo se 
lahko v balinanju in lokostrelstvu. Najboljši 
so bili nagrajeni z Relaxovimi simboličnimi 
darilci. Tako kot doma smo tudi na dopus-
tu skrbeli za svoje zdravje in dobro počutje, 
saj smo vsako jutro pod vodstvom Miše tel-

ovadili in se razgibavali, zvečer pa je Sandi 
poskrbel, da smo ob spremljavi harmonike 
tudi zaplesali.

zaključni Večer

Zadnji dan smo izkoristili še zadnje minute za 
uživanje v vodi in sončenje na plaži. Zvečer 
je potekala podelitev priznanj za tekmov-
alce v balinanju in lokostrelstvu ter poseb-
na tombola. Večer se je zaključili s plesom. 
Naslednji dan smo krenili na pot proti domu, 
po glavi pa so se nam že snovali načrti, kam se 
bomo odpravili prihodnje leto.

Besedilo in foto: Mario Žnidaršič
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Folklorniki FS KD BLOKE smo se na razpis pri-
javili marca letos in bili izbrani.

Skupaj s folklorno skupino Grmada z Velikih 
Poljan – občina Ribnica, in žensko vokalno 
skupino Konca vas – občina Kočevje, smo or-
ganizirali avtobusni prevoz.

Na pot smo se odpravili 21. junija iz Nove 
vasi, Ribnice, Kočevja, preko Hrvaške, Srbi-
je do Makedonije. V mesto Struge ob Ohrid-
skem jezeru, kjer smo imeli nastanitev in je 

Folklorna skupina Kulturnega društva Bloke 
na festivalu Slovenija na Ohridu

festiVal »sloVenija na ohridu« je eden izmed festiValoV, ki se odVija V okViru prestiŽnih prirediteV pod skup-
nim imenom ohridski festiVal. namen festiVala je V čim boljši luči predstaViti sloVenijo in na kulturen način 
prikazati našo umetnost, naVade in običaje. k sodeloVanju so poVabljene sloVenske skupine, ki lahko s sVojim pro-
gramom sredi ohrida, t.i. balkanskega bisera, pričarajo čarobno sloVensko Vzdušje in prikaŽejo delček naše bogate 
kulturne umetnosti. 

od mesta Ohrid oddaljeno nekaj kilometrov, 
smo prispeli 22. 6. po 10. uri dopoldne. Po ko-
silu smo imeli čas za počitek, sprehod ali ko-
panje. Po večerji smo se odpeljali na spoznav-
ni večer, kjer smo prejeli festivalske table in 
izmenjali simbolična darila s predsednikom in 
direktorjem festivala.

Naslednje dopoldne smo se sprehodi-
li v družbi lokalnega turističnega vodiča po 
sončnem Ohridu, muzeju na prostem z zan-

imivo in bogato kulturno dediščino, ki se je 
ohranila vse od prazgodovine. Tu sta sv. Kli-
ment in sv. Naum osnovala prvo vseslovan-
sko univerzo. Ogledali smo si cerkev sv. Sofije, 
antični amfiteater, galerijo ikon, cerkev sv. Jo-
vana Kanea, Klimentovo univerzo in Samue-
lovo trdnjavo. Ohridsko jezero in mesto Ohrid 
sta zahvaljujoč bogati kulturi skozi zgodovino 
od leta 1980 pod zaščito UNESCA.

Po vodenem ogledu mesta je sledilo kosi-
lo in prosto popoldne, ki smo ga izkoristili 
za kopanje v toplem Ohridskem jezeru. Ob 
18.30 sta se po dva predstavnika sodelujočih 
skupin udeležila sprejema v občinski stav-
bi občine Ohrid. Navzoče je pozdravil vele-
poslanik RS v Severni Makedoniji prof. dr. 
Milan Jazbec, predstavnica občine Ohrid in 
direktor festivala. Izmenjali smo simbolična 
darila. Za nas je bila zanimiva novica, da je 
prof. dr. Milan Jazbec za to priložnost pred-
stavil makedonski prevod knjige MARTIN 
KRPAN – diplomat in vojščak. Iz pogovo-
ra z njim smo zvedeli, da načrtuje omenje-
no knjigo prevesti še v nekaj tujih jezikov. 
Predlagali smo mu, da bi vključil v nasled-
nje prevode ilustracije našega akademske-
ga slikarja B. Strmana. Janez, predstavnik 
Društva ljubiteljev Martina Krpana, je prof. 
dr. Jazbecu na tem sprejemu izročil grafiko 
s podobo Martina Krpana, avtorja akadem-
skega slikarja B. Strmana.

Ob 20. uri je sledilo uradno odprtje festivala, 
ki je potekalo na letni sceni Dolni Saraj v ob-
liki koncerta v okviru prireditve v čast dneva 
državnosti Republike Slovenje, kjer smo bili 
prisotni vsi udeleženci festivala, predsed-
nik in direktor festivala, častni konzul, župan 
mesta Ohrid, predstavnik JSKD RS in ostali 
gostje. Pozno v noč so s svojo glasbo, pesmijo 
in plesom naše, slovenske, skupine ustvarile 
nepozabno doživetje in vzdušje.

Tretji dan smo se dopoldne z ladjo odpeljali 
po Ohridskem jezeru (dolžina jezera je 30 km, 
širina 15 km, največja globina pa kar 280 m) 
na SVETI NAUM, kjer smo si ogledali staro-
davni samostan in številne male prodajalne 
s spominki, znamenitimi ohridskimi biseri in 
nakitom iz srebra.

Po poznem kosilu smo začeli s pripravami za 
odhod na povorko in nastop v mesto Ohrid. 

Na ohridskem odru
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Sreda, 26. junij 2019. Po zajtrku smo se 
polni novih doživetij in spoznanj odpelja-
li nazaj proti Sloveniji. Vožnja je trajala kar 
23 ur, ampak če bi bilo potrebno odplesati še 
kakšen štajeriš, zibenšrit ali pa polko, bi še 
zmogli!!

Viktor Jerič, naš harmonikar, je takole 
zapisal: »Odločitev, da gremo na festival, je 
bil za našo folklorno skupino velik izziv, pa 
tudi potrditev, da smo v osmih letih delo-
vanja dosegli zavidljivo raven znanja, s ka-
terim lahko uspešno prikažemo plese iz 
različnih pokrajin naše domovine.« Hvala 
Roku Petriču, našemu umetniškemu vodji, da 
nam podaja znanje, nas spodbuja in trenira. 
Hvala harmonikarju Ivanu Karošcu, da se je v 
kratkem času uspel naučiti glasbeno spreml-
javo plesov, ki sva jo skupaj uspešno izvajala.

Majda Zakrajšek: »Čeprav v zrelih letih, smo 
bili bloški folklorniki s svojim energičnim 
nastopom med boljšimi in smo zelo navdušili 
gledalce. Na Ohridu smo bili zelo lepo spre-
jeti, preživeli smo štiri prijetne dneve, ki 
nam bodo ostali v trajnem in lepem spom-

inu. Posebno doživetje je bilo potovanje. 
Navajeni prostih prehodov znotraj EU smo 
se na mejah ponovno srečali s čakanjem in 
kontrolami, tako da se nam je potovalni čas 
zelo podaljšal.«

Za zaključek pa še NAŠA VELIKA ZAHVALA 
donatorjem, ki so nam omogočili znižanje 
cene za avtobusni prevoz naših članov: 
OBČINA BLOKE, TURISTIČNA KMETIJA Z 
NASTANITVIJO KNAVS, Runarsko, DEMIRA, 
d.o.o. Ravne, ZAMET, d.o.o. Nova vas, FRAG-
MAT, d.o.o. Sodražica, Gostilna MIKLAVČIČ, 
Velike Bloke in HIJA d.o.o. Andrejčje.

Hvala tudi tovarni JUB in Turističnemu 
društvu Bloke za majice. Modre kape z napi-
som Slovenija pa nam je podarila firma Vrata 
in okna NAGODE. 

IN ŠE POVABILO: Vabimo pare, ki radi plešejo 
in pojejo, da se nam pridružijo na vajah ob 
četrtkih od 19. do 21. ure v medgeneracijski 
dvorani v Novi vasi. 

Za FS KD BLOKE: Sonja Drobnič 
Foto: Rado Ponikvar

Ob 17. uri je bila organizirana povorka skozi 
mestno čaršijo do odra MALA PLOŠČAD TC 
AMAM V NOVI ČARŠIJI, kjer so se odvijali nas-
topi tja do 22. ure. 

Naša folklorna skupina je bila od 15 skupin 
peta na vrsti. Deset parov je ob spremljavi dveh 
harmonikarjev, Viktorja in Ivana, predstavilo 
oz. odplesalo dva spleta, in sicer koroške plese 
in plese iz Prekmurja. Za nastop smo bili na-
grajeni z navdušenim vriskanjem in ploskan-
jem ostalih nastopajočih in prebivalcev Ohri-
da. Tistega večera smo v malem, lepo urejen-
em hotelu SOLFERINO v Strugah še kar plesali 
in peli. Posebno družabni so bili člani FS Kal 
nad Kanalom.

V torek, 25. junija, smo prosto dopoldne iz-
koristili za kopanje, nakup spominkov in 
sproščeno posedanje po bližnjih lokalih. Po 
kosilu smo se odpeljali v mesto Ohrid na kon-
cert pevskih skupin v katoliško cerkev Cirila 
in Metoda. Po koncertu pa je sledilo zaključno 
druženje na plaži hotela MAKOTEX z zaba-
vo, roštiljado in podelitvijo certifikatov za 
sodelovanje.

Dobre volje nam ni manjkalo.

FS Bloke
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V juniju smo postali Demenci prijazna točka 
in v sodelovanju s Spominčica – Alzheimer 
Slovenija v občini Bloke vzpostavili osem de-
menci prijaznih točk – Večgeneracijski center 
Bloke, Okrepčevalnica Domin, Kava bar Tanja, 
Zdravstveni dom Cerknica – enota Nova vas, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Enota Ivana Čampa 
Nova Vas, Hija Glamping Lake Bloke, KZ Ve-
like Lašče PE Market Nova vas, Osnovna šola 
Toneta Šraja Aljoše Nova vas.

Točka moči

Večgeneracijski center Bloke
junija smo se preselili V noVo medgeneracijsko dVorano, kjer nas najdete ob četrtkih in petkih med 10. in 14. uro.

Za vzpodbuden začetek šolskega leta pa smo 
v sodelovanju z osnovno šolo za osnovnošolce 
pripravili presenečenje. Šolsko stopnišče smo 
opremili z dobrimi mislimi, ki jih bodo skozi 
šolsko leto bodrile skozi izzive, ki jih čakajo na 
njihovi poti. 

pogumno stopamo v jesen in za vas 
pripravljamo zanimive dogodke, ki 
so brezplačni

V okviru centra ob četrtkih med 10. in 12. 
uro deluje skupina za ročna dela, v katero vas 
prijazno vabimo. Med prijetnim druženjem 
nastajajo čudoviti izdelki, hkrati pa se 
naučimo kaj novega in obudimo marsikatero 
znanje.

Ob četrtkih je v centru od 12.30 dalje na voljo 
učna pomoč. Otroci lahko pridejo po pomoč 
pri nalogah, učenju, seminarskih nalogah ipd. 
Zaželjena je predhodna prijava na sanja.vgc@
gmail.com.

Ob petkih bo med 10. in 12. uro delovala skupi-
na za osebno rast. Vodila jo bom strokovna 
sodelavka centra in hkrati študentka psiho-
terapevtske modalitete realitetna terapija. V 
skupini bo glavno vodilo spoznavanje sebe in 
našega delovanja. Zaželjena je predhodna pri-
java na sanja.vgc@gmail.com.

enkratni dogodki to jesen

30. 9. 2019 Gong zvočna meditacija ob 18.00

Sproščujočo zvočno meditacijo vodi ga. Drag-
ica Zupančič. Ob prijetnih zvokih pojočih 
posod in gonga se boste zagotovo sprostili in 
osvobodili stresa.

3. 10. 2019 Šiviljski tečaj od 10.00 do 12.00

Tečaj je primeren za popolne začetnike in 
tiste, ki že imajo nekaj osnovnega znanja. S 
seboj prinesite šivalni stroj ter blago. Če stroja 
nimate, bo možna izposoja. Za izvedbo tečaja 
je potrebno minimalno šest prijav. Delavni-
ca obsega štiri zaporedna srečanja. OBVEZNA 
prehodna prijava: sanja.vgc@gmail.com.

18. 10. 2019 ob 10.00 Rožnati oktober in 
preizkus telesne zmogljivosti ALI SEM FIT?

Pletenine, ki jih bomo izdelali v septembru, 
bomo v četrtek 18. 10. 2019 ob 10. uri ovili 
okoli drevesa. Od 10. do 13. ure pa bo v sodelo-
vanju z ZD Cerknica postavljena stojnica, na 
kateri si boste lahko ogledali, kako izgledajo 
rakave spremembe na modelu, hkrati pa boste 
lahko opravili test Ali sem fit in preverili svojo 
telesno zmogljivost.

21. 10. 2019 ob 17.00 ABC demence – dr. 
Šejla Gazibara, vodja zdravstvene nege in 
oskrbe centra

V predavanju bodo predstavili pojma spomin 
in demenca, razložili, kako prepoznamo de-
menco in koga prizadene. Odgovorili bodo 
na vprašanje, ali je upad spomina s starostjo 
neizogiben, in predstavili vrste demence. Pred-
stavili bodo načine zdravljenja demence in 
pristope, ki so ustrezni za obravnavo teh bol-
nikov. Odgovorili bodo na vprašanje, ali lahko 
demenco preprečimo, in predstavili preven-
tivne ukrepe. Poslušalce bodo seznanili z in-
formacijami kam in na koga se lahko obrnejo v 
primeru, če bodo zaradi demence potrebovali 
pomoč sami, njihovi svojci, znanci …

28. 10. 2019 ob 17.00 Premagaj stres in 
izgorelost (Andrej Pešec) 

Vabljeni na predavanje Andreja Pešca. Izve-
deli boste, kako najti pravo ravnovesje med 
delom, počitkom, odnosi, zabavo, kako so 

Demenci prijazne točke (DPT) so namen-
jene vsem v lokalni skupnosti, saj je pomem-
bno, da tudi sosedje, sorodniki in zaposleni v 
lokalni skupnosti prepoznajo osebe z demen-
co ali njihovega svojca in jim znajo pomaga-
ti. Koordinatorji in strokovni delavci na DPT 
vedo, kako pristopiti do osebe z demenco, 
poznajo osnove komunikacije z njimi, zago-
tavljajo uporabniku varen prostor ter znajo 
ustrezno podati informacije. Z vzpostavljan-
jem demenci prijaznih točk se bo še povečala 
ozaveščenost javnosti o demenci, premagova-
la stigma in neutemeljeni predsodki o bolez-
ni, omogočeno bo aktivno vključevanje oseb z 
demenco v skupnost. 

Poletje v centru je minilo v znamenju sno-
vanja novih idej in aktivnosti. V sodelovanju s 
Hija glamping lake smo izvajali počitniški pro-
gram. Otroci so izdelovali okraske iz školjk, 
zmaje, zapestnice prijateljstva ipd.



oktober 2019 27društvene strani

Vabljeni v šiviljski tečaj!

povezane bolezni in čustva in še marsikaj. 
Vstop je prost.

11. 11. 2019 ob 17.00 Odhod starostnika iz 
domačega okolja v dom starejših – Janja 
Rupar univ. dipl. soc. delavka, socialna de-
lavka centra DEOS

V predavanju bodo predstavili staranje 
prebivalstva, ki je problem današnje družbe, 

saj število starostnikov intenzivno narašča, 
problemi, ki so povezani s staranjem, pa 
so čedalje bolj prisotni in očitni. Predstavi-
li bodo, kako  takrat, ko oskrba starejšega v 
ožjem družinskem krogu ni več mogoča, in 
kako se soočiti z vprašanjem, ko mora sta-
rostnik zapusti domače okolje in nadaljevati 
svoje  življenje  v domu starejših, saj  prehod 
iz domačega okolja v dom starejših v glavnem 
predstavlja veliko spremembo pri starejših na 
vseh področjih, tako na čustvenem, psihičnem 
kot tudi fizičnem.

18. 11. 2019 ob 17.00 Življenjski slog (v 
sodelovanju z ZD Cerknica)

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu 
zdravega življenjskega sloga (zdrave preh-
rane, telesne dejavnosti, nekajenja, opuščanja 

Poletno ustvarjanje v naravi

tveganega/škodljivega pitja alkohola, obv-
ladovanja stresa, spanja ipd.) za ohranjanje 
in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka 
kroničnih bolezni oziroma za kakovostnejše 
življenje s kronično boleznijo. OBVEZNA pri-
java: sanja.vgc@gmail.com. 

TD Bloke na bogračijadi
Že stoletja med prebivalci Prekmurja poteka 
neizprosen boj, kdo zna bolje skuhati bograč. 
Da bi razrešili to uganko, v Lendavi vsako 
leto zadnjo soboto v avgustu organizirajo 
Bogračfest, na katerem tekmuje več kot sto 
ekip, ki se pomerijo za naziv kralja bograča. 
Letos se je v ta boj smelo podala tudi ekipa 
Turističnega društva Bloke. Matej je »zri-
htal« prijavo in vse potrebno. Kuhalnice 
pa so vihteli Robi, Danica in Stane. Čeprav 
niso zmagali, so skuhali odličen bograč. To 
so priznali tudi člani gasilskega društva 
Nova vas, ki so bili ta dan na strokovni ek-
skurziji na Štajerskem in v Prekmurju. Ker 
je bilo bograča premalo, so lahko le »poglo-
dali« kotel. Nastop v Lendavi je bil vsekakor 
uspešen in lepa promocija Blok. Dogovorje-
no je, da gremo tudi prihodnje leto. Pa ne le 
sodelovati, ampak zmagati.

Stane Korenjak 
Foto: Bogračfest
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Bogata vsebina ekskurzije ni nobenega 
udeleženca pustila ravnodušnega. Čeprav je 
bil vroč poletni dan, sta hladna Krka in prijet-
na senca dreves ob njej naredili oglede zna-
menitosti še bolj prijetne. 

Najprej smo se torej ustavili na Muljavi, kjer 
smo si ogledali Jurčičevo domačijo – muzej 
na prostem. Sprehodili smo se po rojst-
ni hiši pisatelja Josipa Jurčiča, videli pa smo 
tudi domovanje njegovega junaka Krjav-
lja iz romana Deseti brat, ki prikazuje bival-
no kulturo bajtarjev ali kajžarjev, takratnega 
najrevnejšega sloja prebivalstva brez zemlje. 
Za hišo je tudi zanimiv prostor – naravni am-
fiteater, kjer vsako leto uprizarjajo Jurčičeva 
dela. Kot članom Društva Voda se nam je zdel 
posebej zanimiv tudi večji vodnjak na vrtu, ki 
ga je postavil že pisateljev ded, zgrajen pa ima 
poseben sistem zajemanja vode.

Pot smo nadaljevali do bližnje vasi Krka, kjer 
smo se sprehodili mimo izvira potoka Poltar-
ica do izvira reke Krke, kjer smo imeli pred-
stavitev same Krke, njenega izvira in se poučili 
o vseh značilnostih ene najpočasnejših rek v 
Sloveniji, ki od izvira pot nadaljuje s številni 
meandri. Izvedeli smo veliko o življenju v reki 
in ob njej, o ribah, vodnih pticah, pa tudi o 
domačinih, ki skozi stoletja živijo ob Krki in z 
njo. Za tem smo si ogledali še čudovito Krško 
jamo, izpod katere reka Krka prihaja na plano 
in nato nadaljuje pot proti izlivu v Savo v 
Brežicah. 

Pot smo nadaljevali skozi vasi ob reki, spoznav-
ali, kako je pomagala preživeti domačinom, 
čeprav ni bila uporabna za resno plovbo. 
Krka je pomagala, da se je v teh krajih razvi-
lo tudi železarstvo, pot nas je namreč vodi-
la tudi mimo fužin v Dvoru pri Žužemberku. 
Spotoma smo naredili krajši postanek ob 
Krki v Žužemberku, kjer se pod krasno kuliso 
žužemberskega gradu voda preliva po lehn-
jakovih pragovih. Krka je namreč naša edina 
večja reka, ki odlaga lehnjak. Izvedeli smo, da 
je lehnjak iz kalcijevega karbonata (CaCO3).
Ker pa se odlaga na mahovih in drugem vod-
nem rastlinju, je zelo luknjičast in lahek ter 
razmeroma mehak. Nekoč so ga uporabljali 
tudi kot gradbeni kamen, iz njega pa je zgraje-
na marsikatera znana fasada. Ob lehnjakovih 
pragovih so nekoč delovali številni mlini in 
žage. Danes so vsi, razen enega, opuščeni. Ko 
teče Krka mimo Dolenjskih Toplic, je skorajda 

Po dolini reke Krke
na zadnjo aVgustoVsko soboto smo se člani društVa Voda odpraVili na strokoVno ekskurzijo po dolini reke krke. 
pot nas je iz noVe Vasi Vodila na dolenjsko, in sicer proti izViru krke V bliŽini Vasi krka. V deŽeli josipa jurčiča 
seveda ne gre, da se ne bi pred tem ustavili tudi na muljavi, kjer smo si ogledali pisateljevo rojstno hišo, muzejsko 
etnografsko zbirko in ob tem tudi Velik Vodnjak ob domačiji, ki se je napajal s kapnico s strehe domačije. Vodnjak je 
zgradil Že pisateljeV ded. ob samem izViru krke pa smo si ogledali tudi bliŽnjo krško jamo. pot naprej ob meandr-
ih in pragoVih slikoVite krke nas je Vodila Vse do otočca in noVega mesta, kjer reka Že dobi sVojo mogočno podobo. 
spotoma smo se ustaVili še V destilarni in čokoladnici berryshka, se na kratko sprehodili okrog gradu na otočcu 
in spoznali staro mestno jedro novega mesta.

Foto: Julian Nyča - Own work, CC BY-SA 4.0

Del Novega mesta – Breg

Foto: Društvo Voda 

Izvir reke Krke

Foto: Društvo Voda 

Skupinska slika pri Kettejevem vodnjaku na trgu

v zraku čutiti vonj po mamljivi čokoladi, zato 
smo zavili še proti čokoladnici in destilarni 
Berryshka. 

V drugi polovici ekskurzije je sledil krajši 
sprehod okrog gradu Otočec, ki pri nas velja 
za edini rečni grad na otoku. Spoznavanje 
Krke smo zaključili v Novem mestu. Vožnja ob 
zeleni reki in s pogledom na znameniti Breg 
nas je pripeljala do centra mesta. Sprehodi-
li smo se po več kot 650 let starem mestnem 
jedru do enega od sedmih novomeških gričev. 
Obiskali smo največji kulturno-zgodovins-
ki spomenik mesta – kapiteljsko cerkev, se 
ustavili na slikovitem novomeškem Bregu in 
sveže obnovljenem Glavnem trgu. Med spre-
hodom smo »odstrinjali« zavese znamenitih 
stavb in spoznali znane novomeške osebnos-
ti: Leon Štukelj, telovadec; Pia in Pino Mlakar, 
baletnika; Dragotin Kette, pesnik; Julija Prim-
ic, Prešernova muza; Slavko Grum, pisatelj; 
Janez Trdina, pisatelj; Božidar Jakac, slikar; 
Jurij Levičnik in Boris Andrijanič, gospodarst-
venika; Matjaž Smodiš, košarkar; Dan D, glas-
beniki in še mnogi drugi.

Malce utrujeni, a polni novega znanja in lepih 
vtisov smo se vrnili proti Blokam. Slikovita in 
zelena Dolenjska nam je dala še veliko novih 
idej za spoznavanje slovenskih (vodnih) nar-
avnih in kulturnih lepot, zato se bomo z ves-
eljem spet vrnili v ta prelep konec Slovenije

Erna Anzeljc 
Društvo Voda
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Upravni odbor LAS Notranjska

Na ogled se je postavilo 60 traktorjev.

Sedanji predsednik LAS, Bogdan Zevnik, je 
ob tej priložnosti izpostavil najpomembnejše 
dosežke dosedanjega štiriletnega delovanja 
LAS Notranjska.

Do sedaj so bili objavljeni trije javni pozi-
vi za pripravo projektov; po dva iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in dva iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESRR). Trenutno je odprt nov 
rok za oddajo vlog. Od 25 oddanih projektnih 

EUR iz obeh skladov.

LAS je bila aktivna tudi na področju sodelo-
vanja med slovenskimi LAS-i, saj smo bili 
uspešni s štirimi projekti od petih oddanih. Na 
ta način smo pridobili skoraj 250.000 EUR do-
datnih sredstev.

Če smo ob ustanovitvi LAS Notranjska imeli 
na voljo 976.290 EUR, smo jih do sedaj ople-
menitili z dodatnimi skoraj 670.000 EUR iz na-
slova uspešnosti dela in potrditvi projektov 
na dodatnih razpisih Ministrstva za kmetijst-
vo, gozdarstvo in prehrano.

Upravni odbor LAS Notranjska v obdobju  
2019–2023 sestavljajo naslednji člani:

jaVni sektor:
Jože Doles, Občina Bloke
Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik
Marko Rupar, Občina Cerknica
Bogdan Zevnik, Občina Loška dolina

ekonomski sektor:
Janez Sterle, Zavod Oron
Benjamin Žnidaršič, Lesista d.o.o.
Janja Urbiha s.p.
Martina Hiti, Hija d.o.o.

zasebni sektor:
Matej Kržič, Zveza društev MCP, enota Boreo
Matej Pakiž, TD Bloke
Kristina Kebe, Zavod Jezerski hram
Urša Telič Miler, Zavod Ars viva

LAS Notranjska z novimi 
člani upravnega odbora

člani las notranjska so na seji skupščine, ki je potekala 17. 9. 2019, 
izVolili noVe člane upraVnega odbora (uo). njihoV mandat traja štiri 
leta. med sVojimi člani bodo predlagali kandidate za predsednika uo, ki 
je hkrati tudi predsednik las. izvoljen oz. potrjen bo na decembrski seji 
skupščine.

Za popestritev letošnjih praznovanj ob občinskem prazniku občine 
Bloke smo se v ŠD Studenec na Blokah odločili za organizacijo 1. traktor 
zbora na Studencu. V nedeljo 22. 9. okrog 14. ure so se začeli traktoristi 
z različnimi traktorji – od najnovejših do skoraj že starodobnikov – zbi-
rati na križišču pod Hudim Vrhom. Nato so se odpravili na panoramsko 
vožnjo skozi naselji Fara in Nova vas in se napotili proti Studencu. Ob 15. 
uri je gospod župnik Simon Virant blagoslovil traktorje in traktoriste ter 
vse prisotne, ki delajo s kmečkimi stroji in orodji. Na 1. traktor zbor so 
lastniki pripeljali 60 traktorjev z Blok in sosednjih krajev. Po blagoslovu 
je sledilo druženje ob spremljavi ansambla Bloški odmev.

Prijetno smo bili presenečeni nad odzivom.To nam je dalo spodbudo, 
da prihodnje leto organiziramo 2. traktor zbor. Zahvaljujemo se vsem 
udeležencem za prihod na to prireditev in vas ob tej priložnosti vabimo 
na srečanje prihodnje leto.

ŠD Studenec na Blokah, tekst in foto: Alenka Pavčič

predlogov jih je UO LAS potrdil 18, na državni 
ravni so jih odobrili 14, dve odločbi še čakamo. 

Od 976.290 EUR, kolikor jih je prejel LAS za iz-
vajanje projektov, je angažiranih 560.655 EUR. 
Na osnovi doseganja vmesnih kazalnikov je 
LAS pridobila dodatna finančna sredstav na 
kmetijskem skladu v višini skoraj 420.000 EUR, 
kar je bil najvišji možni znesek. Po potrditvi 
spremembe Strategije lokalnega razvoja bo za 
izvajanje projektov na voljo še dobrih 834.000 

Traktor zbor na Studencu
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Konec nadaljevanj.
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TRISAT predstavlja pomemben korak inter-
nacionalizacije slovenske vesoljske industrije 
z ovrednotenjem njene tehnologije, promocijo 
vesoljskega inženirstva in spodbujanja medn-
arodnega sodelovanja. Inovativna minimizaci-
ja sistemov in tehnološka demonstracija TRI-
SAT misije bo zagotovila kompetenco trga za 
slovenske vesoljske proizvode.

Po standardih Evropske vesoljske agencije 
(ESA) velja TRISAT za nano satelit. Kljub temu 
njegov tehnološki vidik potrjuje koncept min-
imizacije tehnologije z zadovoljivim aplika-
tivnim rezultatom v obliki multi-spektralnega 
slikanja zemeljskega površja v kratkovalovnem 
področju. 

Minituariuzirana tehnologija na krovu sateli-
ta TRISAT je pomembna za različne programe 
Evropske vesoljske agencije, ki se ukvarjajo z 
oddaljenim opazovanjem zemeljskega površja 
in telekomunikacijami.

Misijo vodi ekipa OBDH (On-Board Data Han-
dling), ki je nastala v času sodelovanja z Evrop-
sko vesoljsko agencijo pri misiji ESMO (Europe-
an student Moon Orbiter).

Ekipo danes sestavljajo študenti različnih 
študijskih smeri, ki bodo v sklopu misije do-
bili edinstveno priložnost, da si pridobijo 
dragocene in zahtevne izkušnje na področju 

vesoljskih tehnologij. Znižanje vstopnega nivo-
ja vesoljskega raziskovanja in tehnologij bo pr-
ipomoglo univerzi, da v prihodnje izvede še več 
različnih vesoljskih misij in s tem prenese pri-
dobljeno znanje na nove generacije študentov.

Ob izobraževanju ima TRISAT tudi tehnološko-
demonstracijski vidik, znotraj katerega bodo 
študentje razvili minimizirano vgrajeno stroj-
no in programsko opremo: električni napajal-
ni sistem (EPS), komunikacijski modul (COMM) 
in računalnik na krovu (OBC). Vgrajena stroj-
na in programska oprema sestavlja osnovno 
platformo za rokovanje s podatki na satelitu, 
ki omogoča delovanje različnih znanstvenih in 
demonstracijskih instrumentov v orbiti.

Ob osnovni platformi za rokovanje s podatki 
na satelitu bo Univerza v Mariboru zagotovi-
la tudi celoten zemeljski segment misije, ki je 
potreben za upravljanje in vodenje satelita v 
obliki programsko definirane zemeljske post-
aje (SDGS), ki se nahaja na strehi Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 
Zemeljska postaja je nastala v sodelovanju z 
Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) in se bo up-
orabljala za sprejem in obdelavo podatkov. S 
pomočjo postaje bomo testirali komunikaci-
jska modula in demonstrirali komunikacijo, 
najprej na Zemlji in nato v vesolju. Postaja bo 
omogočala študentom, da se naučijo upravljan-

ja satelita in da testirajo nove načine komuni-
kacij, predvsem različne vrste modulacij.

TRISAT je nano satelit z zmerno sposobnost-
jo oddaljenega opazovanja Zemlje na osnovi 
multi-spektralnega zajema slik v kratkovalov-
nem infrardečem spektru. Podatki pridobljeni 
s tovrstnim oddaljenim opazovanjem Zemlje 
in nadaljnjo obdelavo omogočajo pridobivanje 
naslednjih informacij:
· zaznavanje različnih vegetacijskih vzorcev (kot 
so zelene površine),
· beleženje posledic naravnih nesrečah (suša, 
potresi, poplave …),
· zaznavanje požarov,
· zaznavanje višje ležečih oblakov (pridobivanje in-
formacij o gibanju zraka v višjih zračnih plasteh),
· zaznavanje vulkanskega prahu (letalski promet).

Podatki, pridobljeni v času misije, bodo 
hranjeni na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Univerze v Mar-
iboru in se bodo uporabljali za akademske in 
raziskovalne namene, prav tako pa bodo dosto-
pni potencialnim uporabnikom.

Satelit TRISAT bo v uporabi minimalno dve 
leti v nočno-dnevni sončno sinhroni orbiti na 
višini 700 km.

Več informacij dobite na https://www.trisat.
um.si 

Mali slovenski satelit z velikim potencialom
trisat je izobraŽeValna Vesoljska misija uniVerze V mariboru, ki cilja na medsebojno sodeloVanje med sloVen-
skimi univerzitetnimi študenti in slovensko vesoljsko industrijo, pri tem pa temelji na prenosu znanja in tehnologij 
med univerzitetnim in gospodarskim okoljem z vzpodbujanjem vzajemnega sodelovanja.

pri projektu trisat sodeluje 
tudi bločan jernej škrabec

Začetki zgodbe segajo v moja študijska leta 
na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko (FERI) v Mariboru. Med 
študijem sem bil povabljen v mariborsko 
ekipo OBDH (on board data handling) evrop-
skega študentskega projekta ESMO (euro-
pean student moon orbiter), kjer naj bi raz-
vili glavni računalnik in nadzorni modul za 
sondo, ki bi krožila okoli lune. Projekt je fi-
nancirala ESA (Evropska vesoljska agenci-
ja), vodilo ga je britansko podjetje SSTL. Na 
žalost projekt ni bil izpeljan do konca; če se 
prav spomnim zaradi pomanjkanja denarja 
in zamud drugih ekip. Jaz sem se nato malo 
pred koncem študija zaposlil na fakulteti 
kot raziskovalec na projektu. Malo pred 
koncem projekta sem dal odpoved in se za-
poslil v novoustanovljeni podružnici avstri-
jske firme Logicdata v Mariboru. Na začetku 
smo bili skoraj vsi zaposleni v tej podružnici, 

vključno z direktorjem, nekdanji člani OBDH 
ekipe.

Glavni krivec za pridobitev projekta ESMO na 
FERIju, doc. dr. Iztok Kramberger, pa ni hotel 
vreči puške v koruzo in je sčasoma uspel do-
biti projekt na ESI, v sklopu katerega je bil raz-
vit satelit Trisat. Po nekaj letih dela v Logicdata 
je moj takratni šef dal odpoved in skupaj z dr. 
Krambergerjem in drugimi ustanovil podjetje 
Skylabs (https://www.skylabs.si/), ki se ukvar-
ja z vesoljskimi tehnologijami. Kmalu za njim 
smo dali odpoved tudi ostali bivši člani ekipe 
OBDH in se pridružili Skylabsu. Čeprav je pro-
jekt Trisat pridobila fakulteta, je tudi naše pod-
jetje sodelovalo pri njem. Naša glavna naloga je 
bila razvoj SWIR (short-wave infrared) kamere, 
pri kateri sem sodeloval samo posredno. Kasne-
je se je izkazalo, da bo potrebno spremeniti zas-
novo modula AIM (ADCS interface module), ki 
skrbi za komunikacijo med ADCSom (attitude 
determination and control subsystem) in preo-
stalimi moduli na satelitu. ADCS je edini modul 
na satelitu, ki ni bil razvit na fakulteti ali Sky-

labsu in je odgovoren za stabilizacijo satelita 
(de-tumbling), zasuka satelita v željeno smer 
slikanja, spremljanje in usmeritev sateli-
ta v sonce (za polnjenje baterij) in spreml-
janje zvezd za določitev pozicije (star track-
er). Firma, ki je ta modul izdelala, je pogos-
to spreminjala komunikacijski protokol in 
tako smo se odločili, da se izdela fleksibilen 
vmesnik med njim in ostalim satelitom, ki se 
lahko enostavno prilagodi samo s posodobit-
vijo programske opreme. Za razvoj program-
ske opreme tega vmesnika so nato zadolžili 
mene. Testiranje tega modula je bilo precej 
zanimivo, saj smo med drugim satelit obesili 
na tanko vrvico (laks) in ga osvetlili z močno 
lučjo, ki smo jo premikali. Satelit je lepo 
sledil tej luči in se vedno usmeril direktno 
proti njej (simulacija sledenja soncu).

Izstrelitev satelita bo verjetno v prvi četrtini 
leta 2020. Še zanimivost, ista raketa bo poleg 
Trisata v vesolje ponesla še en slovenski 
satelit, Nemo-HD, ki pa je plod sodelovanja 
ljubljanske ekipe s kanadsko.

svet in ljudje
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Zadnjo majsko soboto letošnjega leta sta se 
poročila Janja Levar z Dolenjega Jezera in 
Dejan Urbas z Volčjega. 

Janja in Dejan sta se spoznala v službi, iskrica 
pa je med njima preskočila na sejmu, kjer se je 
predstavljalo podjetje, v katerem sta zaposle-
na. Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. Ne-
mara bo temu res tako, saj se je njuna ljubezen-
ska pravljica začela z Dejanovim predlogom, 
da skupaj odideta na kosilo. 

Že po nekaj mesecih zveze sta vedela, da 
sta drug v drugem našla ljubezen svojega 
življenja. Odločitev za poroko ni bila težka, 
ker sta oba mnenja, da s sklenitvijo zakon-
ske zveze postaviš dober temelj za skupno 
življenje ter tako s svojimi otroki ustvariš 
družino z veliko začetnico. 

Povesta, da sta sorodnike in prijatelje z novi-
co, da bodo svatje, pozitivno presenetila, saj 
so vsi opazili, da ko sta skupaj, kar žarita. 
Presrečna sta, da sta se spoznala in bosta sku-
paj uživala življenje. Drug drugega spoštujeta, 
si izkazujeta drobne pozornosti in verjameta, 
da si je potrebno ljubezen večkrat izpoveda-

ti, saj je nekaj najlepšega, ko od ljubljenega 
človeka slišiš čarobni besedi ˝ljubim te˝. 

Janja in Dejan sta se cerkveno poročila v 
cerkvi sv. Petra na Dolenjem Jezeru, civilni 
obred pa je potekal kar na Janjinem domačem 
dvorišču na Kmetiji odprtih vrat Levar, saj je 
zelo navezana na svoje domače in dom. Njeni 
domači so ji bili v veliko pomoč pri organizaci-
ji poročnega dne, za kar jim je zelo hvaležna. 
Janjin oče je mladoporočenca popeljal s kočijo, 
brat ji je bil priča, sestra je poskrbela za sladke 
dobrote in odlično poročno torto, njena mami 
pa za vse preostale stvari. Čeprav je bilo za 
tisti dan napovedano bolj kislo vreme, pa na 
srečo ni bilo tako. Nekaj dežja je bilo le med 
cerkvenim in civilnim obredom, ravno dovolj, 
da jima, upata, blaginja ne uide.

Janja se pošali, da očitno brez jezera ne more. 
Sedaj je Cerkniško jezero zamenjala z Bloškim, 
saj z Dejanom začasno bivata na Volčjem, v 
Zelšah pa že gradita hišo, ki bo postala topel 
dom za družino.

Srečno!

Alenka P. Gornik

svet in ljudje

Janja in DejanTečaj v 
frizerskem 

salonu Jožica

V ponedeljek 19. avgusta je potekal tečaj s 
produkti Wella v salonu Jožica. Sodelovali 
smo Suzana iz Sodražice in Mark iz Velikih 
Lašč ter predstavnica Welle. Na modelih smo 
preizkušali modne sivo-blond nianse.
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določili smo dan odhoda

Ko je Vladka dobila dopust in je Andrej 
Velkavrh napovedal ugodno vreme, smo 
določili dan odhoda. Zjutraj nas je mama 
pocrkljala s toplim kakavom. Malce nervozni 
smo še zadnjič pregledali prtljago in kolesa in 
ob osmi uri smo krenili od doma. S cmokom 
v grlu sem zakričal: »Adijo, Glina!« Vsi živčni 
smo se peljali pred teto Vladko, ki je bila naš 
kolovodja in je izdajala ukaze: »Vozi po desni, 
počakajte se …« V nahrbtniku dobri sendviči, 
od Runarskega naprej dolg klanec in do Rib-
nice sama ravnina – kaj bi človek želel lepšega! 
Kar nekaj časa smo občudovali dva imenit-
na zvonika ribniške cerkve, ki ju je oblikov-
al znameniti Jože Plečnik in nasproti katerih 
danes prodajajo imeniten sladoled. Ob hla-
jenju s sladoledom smo občudovali arhitek-
turno veličino in premišljali, kje se bo pojavil 
kakšen klanec, ki bo narobe obrnjen. Vlad-
ka nas je potolažila, da so klanci do Dolen-
jskih Toplic prijazni in obrnjeni v pravo smer. 
Edino, kar nas je motilo od Gline naprej, je bil 

Kolesarjenje 
v Dolenjske Toplice

starejši nam Vedno goVorijo, kaj Vse so napraVili nekoč: eden se hVali 
s tem, drugi z drugim, jaz in moji bratje ter sestre pa smo deleŽni samo 
ugodnosti in vsi samo lepo skrbijo za nas, mi pa smo majhni razvajeni 
otroci. po nekem takem pogoVoru poVeličeVanja spominoV sem teti rekel: 
»tudi jaz bi to opraVil, pa sem mladoleten in me Vsi zatirate in me ome-
jujete, kaj lahko naredim in kaj je neVarno zame.« teta Vladka je bila 
takoj pripravljena, da bo z nami še enkrat odkolesarila pot do dolen-
jskih toplic in tam utrujene mišice in kosti razvajala v topli vodi. dnevi 
so tekli, Vsak dan smo premleVali, kaj potrebujemo na poti in česa ne, 
razglabljali o opremi in udeleŽencih odpraVe in končno sestaVili ekipo: 
Vladka, nik, jan in ema, Vsak dVa litra Vode, nekaj sendVičeV, nahrbtnik 
in mnogo dobre volje. nik kot serviser je imel tudi nekaj orodja in tel-
efon, da bi dobiVal inštrukcije za popraVila. Vse sorodstVo je bilo nekaj 
dni pred napoVedanim datumom zaskrbljeno, še najbolj sproščeni smo bili 
mi štirje, ki smo imeli V garaŽi pripraVljena kolesa. 

veter, ki nam je hladil potno čelo od spredaj, 
vsi bi raje videli, da bi ga čutili v hrbet. Iz Rib-
nice smo nadaljevali proti Kočevju, kjer nas 
je pozdravila tabla o deželi medvedov. Tam v 
bližini smo se ustavili, odprli svoje nahrbtnike 
in si privoščili malico v obliki sendvičev. Jaz 
sem žalostno ugotovil, da so moji ostali doma 
in sem bil za okrepčilo primoran prositi svoja 
mlajša sorojenca. Med žvečenjem smo izmen-
javali svoje vtise prvih treh ur in ugotovili, da 
je naš največji sovražnik veter, ki s precejšno 
silo pritiska od Dolenjskih Toplic proti Glini. 

od kočeVja do doline krke

Od Kočevja naprej nas je na levi in na desni 
strani spremljal gozd s številnimi pašniki in 
le redkimi naselji in tablami, ki so opozarjale, 
da se vozimo po področju, kjer so šeststo let 
v neprijaznem okolju živeli nemški naseljen-
ci in so ves čas ohranjali svoj jezik in kulturo. 
Ideje nekaj norih ljudi pa so jih v času druge 
svetovne vojne odtrgale od domačih ognjišč 
in razteple po celem svetu. In kaj je ostalo 

za njimi? Z gozdom preraščene ruševine nji-
hovih vasi, panoji, ki predstavijo opuščene 
vasi, in kamniti vodnjaki, ki jih še ni načel 
zob časa. Te zgodovinske postaje, sendviči in 
voda so nam vračali moč, želja po ugodju v 
topli vodi in možnost poležavanja pa nas je 
vlekla naprej. Ko smo prišli do vasi Lašče, nam 
je dolgi klanec povedal, da se bližamo Dolen-
jski lepotici Krki. Čeprav je bil klanec dolg 
in strm, nam je veter toliko nagajal, da smo 
morali vseeno pritiskati na pedala. V hudem 
ovinku je visoko nad cesto sameval partizan-
ski top, ki nas je opozarjal na hude čase, ko 
niti poti, niti življenja nikjer v naši domovini 
niso bila varna. Po prehodu čez most smo se 
znašli pred ogromnim spomenikom tehnične 
kulture, pred plavžem dvorske železarne, ki 
je v devetnajstem stoletju dajala kruh stoti-
nam ljudi, njeni izdelki pa so sloveli po celi 
Avstro-Ogrski. Na Dvoru pa je tudi gostilna, 
kjer so se Bločani, ki so se vračali z živinskih 
sejmov, ustavili in okrepčali. Mi smo nadalje-
vali pot nad dolino Krke, ki nas je spremljala 
na desni strani, na pobočjih leve strani pa so 

svet in ljudje

Pred odhodom
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nas pozdravljali številni vinogradi in zidan-
ice, ki so prilepljeni na strme griče nad dolino 
Krke. Družno smo vsi skupaj ugotovili, da so 
kilometri po štirih urah kolesarjenja postali 
daljši, pa tudi minute so tekle počasneje kot 
na poti do Ribnice. Z bršljanom poraščene 
ruševine gradu Soteska so nam sporočile, da 
smo že skoraj na našem cilju. Ponovno čez 
Krko, pod obronki mogočnega Kočevskega 
roga smo sopihali še zadnje kilometre proti 
Dolenjskim Toplicam.

končno V dolenjskih toplicah

Ker ura še ni bila niti dve, naš apartma pa 
je bil izpraznjen šele ob štirih, smo bili 
»prisiljeni«, da smo odšli namakat utru-
jene noge in boleče sedalne površine v 
toplo vodo bazenov. Iz vode nas je priklical 
le Vladkin glas, ko nas je povabila na težko 
pričakovano kosilo v kopališko restavracijo. 
Kopanje v bazenih in zabava na številnih ig-
ralih je tako hitro premaknilo urine kazal-
ce, da smo prišli v apartma šele ob sedmi 
uri. Apartma je bil prijeten, urejen v hiši, ki 
je stara več kot 150 let. Fanta sva se čutila 
zmagovalca, ker sva morala punci večkrat 
čakati, in mislim, da sva tudi zaspala prva. 
Postelja je bila tako prijetna, da smo jo greli 
kar 12 ur.

po dooolgem spancu nazaj na bloke

Po zajtrku pa smo se odločili, da zajahamo 
svoje dvokolesne konjičke in krenemo proti 
domu. Vedeli smo, da so klanci postavljeni 
narobe, da bomo kolesarili navzgor, nismo pa 
vedeli, kam bo pihal veter. Že po nekaj kilo-
metrih smo ugotovili, da je veter naš zaveznik 
in nam s svojo močjo močno pomaga prema-
govati klance. Veliko novih stvari smo vide-
li, se pogovarjali in sklenili, da si bomo ogle-
dali ostanke vasi Stari Log, ki je bila nekoč 
sedež občine in je imela več sto prebivalcev. 
Mi smo od vse njene velikosti videli le nekaj 
ruševin, dobro ohranjene vodnjake in samo 
nekaj naseljenih hiš, v katerih pa danes živijo 
prebivalci, ki so se tu naselili po drugi svetovni 
vojni. Obiskali smo tudi pokopališče, eno red-
kih, ki se je na Kočevskem ohranilo in je sedaj 
kot neke vrste spomenik izseljenim prebival-
cem. Tam so skupaj spomeniki Kočevarjem, 
padlim partizanom in pesniku Miranu Jarcu, 
ki so ga ubili italijanski okupatorji. V opazo-
vanju okolice je pot do Kočevja prav lepo mi-
nevala. V Kočevju pa je veter postal spet naš 
sovražnik in nam oteževal pot.

smo Že V ribnici

V Ribnici smo se ohladili s sladoledom – in 

ugotovili, zakaj je naša Ema tako rdečelična 
– samo ona od vseh štirih se je mučila z gro-
bim gorskim kolesom. Žal je sladoleda kmalu 
zmanjkalo, poti pa, žal, še ne, zato smo mor-
ali napeti svojo zadnjo moč in se podati proti 
Podklancu, kjer je potekal zadnji mučni 
vzpon. Tako kot za dežjem vedno posije sonce, 
tudi po vzponu sledi spust. Tega smo dočakali 
nad Runarskim. Prekolesarili še zadnje kil-
ometre in ponosno prikolesarili na domače 
dvorišče. Mojega klica: »Zmagali smo, Glina!« 
ni slišal nihče, saj so vsi mlajši bratci in ses-
trice pritekli in nas dušili z objemi. Zbrali smo 
še toliko moči, da smo se fotografirali in po-
slali našemu trenerju Frenku fotografijo vseh 
udeležencev. Ko sem legel v svojo posteljo, 
sem ugotovil: povsod je lepo, a v moji postelji 
je najlepše. Ko smo vse skupaj prespali, so nas 
nekateri hvalili, nekateri zmajevali z glava-
mi, spet tretji so bili prepričani, da smo nori, 
jaz pa sem se spomnil na pripovedovanje o 
bloških sejmarjih, ki so v čisto drugačnih časih 
obiskovali sejme v Šentjerneju, Metliki in celo 
hrvaškem Karlovcu, tam barantali in kupljene 
vole gnali na Bloke. Pa niso imeli nahrbtnikov 
z okusnimi sendviči, niti ne koles, ampak so 
vse to premerili peš.

Nik in Jan Premerl 
Foto: Ema Premerl
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Izobraževanje

Predelava mleka na kmetiji
V mesecu juniju je kgzs-zaVod ljubljana, kmetijsko sVetoValna sluŽba organizirala tečaj 
– delaVnico o predelaVi mleka na kmetiji. poVabili smo rejce kraV in rejce drobnice. tečaj je 
vodila sara ketiš, specialistka za predelavo mleka iz kgzs zavoda ptuj.

svet in ljudje

Tečaj smo izvedli na kmetiji Vanje in Mar-
jana Knapa v Cerknici. Kmetija Knapovih je 
ekološka, redijo krave molznice in prideluje-
jo žita, poljščine. Ukvarjajo se s predelavo žit, s 
peko peciva in prodajo na kmetiji. Gostoljubje 
kmetije, ki so nam ga izkazali, ni prav pogosto na 
naših kmetijah, ki imajo tudi omejene prostor-
ske možnosti za tovrstne delavnice. Za pomoč 
pri izvedbi tečaja se jim lepo zahvaljujemo.

analiza stanja ŽiVali – kraV in pri-
reje mleka na našem območju 
Mleko na našem območju tako kot v Sloveniji 
pridelujemo na manjših družinskih kmetijah.

Imamo ugodne naravne pogoje – prevlado 
travinja, kar ni konkurenčno pridelavi mleka 
na njivah, ki prevladuje v intenzivnih rejah 
krav. Prevladujejo kombinirane pasme gove-
di, ki dajo mleko in vzrejajo teleta za pitan-
je. Po rezultatih strokovnih analiz vsebuje 
mleko kombiniranih pasem več beljakovin in 
maščob ter so manj problematične s somatski-
mi celicami kot mlečne pasme govedi (črno-
bele). Ker je v obroku velik delež travniške 
krme, se to odraža v sestavi mleka, ki vsebu-
je več za zdravje ugodnih večkrat nenasičenih 
maščobnih kislin. V Sloveniji redijo za prirejo 
mleka povprečno 12 krav na kmetiji. Na našem 
območju je povprečno stanje krav molznic v 
občini Bloke 17 krav na kmetijo, v Cerknici 11 
krav in v Loški dolini 24. Kmetij, ki redijo več 
kot 50 molznic, je v Sloveniji le 3 %, pri nas teh 
kmetij nimamo. Z ekološko prirejo mleka se v 
Sloveniji ukvarja manj kot 2 % kmetij. 

splošno o mleku 
Na našem območju je tehnološko in gosp-

odarsko najpomembnejša surovina kravje 
mleko. Imamo tudi že rejce s pridelavo kozje-
ga mleka. Vrste mleka različnih živali se med 
seboj razlikujejo predvsem po vsebnosti v 
kemijski sestavi (beljakovine, maščobe, lakto-
za in minerali). To vpliva na hranilno in ener-
gijsko vrednost (vonj, okus, barvo, teksturo), 
na fizikalno-kemijske lastnosti (kislost, gosto-
to, zmrziščno točko) ter tehnološko vrednost 
za predelavo.

Kakovostne mlečne izdelke lahko izdelamo le 
iz mleka z ustrezno kemijsko sestavo, z ustrez-
no mikrobiološko sestavo, kjer prevladujejo 
mlečnokislinske bakterije z nizko vsebnostjo 
škodljivih bakterij, plesni in kvasovk. Mleko 
mora biti pridobljeno od zdravih in pravilno 
krmljenih živali. Kemijska sestava mleka niha 
in je odvisna od mnogih dejavnikov: od vrste 
krme ali paše, od pasme, genetskih lastnosti 
živali (mlečne pasme), starosti, zdravstvene-
ga stanja, laktacijskega obdobja živali, letnega 
časa in/ali tudi vremena. Ustrezna reja živali 
je pogoj za pridelavo kakovostnega mleka za 
predelavo. 

predelava mleka v izdelke

Vsak predelovalec mleka, ki izdelke proiz-
vaja za prodajo, je zakonsko odgovoren za 
neoporečnost in varnost izdelkov do prodaje. 
Proizvodnja mora biti priglašena na UVHVVR 
(Uprava za varno hrano, veterinarstvo in var-
stvo rastlin). 

Varnost mlečnih izdelkov je osnova za ponud-
bo na trgu. Mlečni izdelki morajo biti proizve-
deni v skladu z načeli dobre higienske prakse, 
ki so opredeljeni v načrtu DOBRE HIGIENSKE 
PRAKSE ZA PROIZVODNJO MLEČNIH IZDELK-
OV NA KMETIJI, kar je potrebno tudi dejansko 

izvajati. Kmetija s predelavo mleka mora upo-
rabljati neoporečno vodo; oseba, ki dela v pre-
delavi, mora biti zdrava, mleko in mlečni izdel-
ki morajo biti varni iz vidika mikrobiološke 
sestave (analize, dokazila), meritve in nadzor 
je potrebno izvajati pri hlajenju, v hladilnih 
napravah ter v tehnoloških postopkih pre-
delave. Pomembno je tudi redno izvajan-
je čiščenja in razkuževanja, preprečevanje 
okužb z mrčesom in/ali glodalci. Priporoča se 
tudi redno usposabljanje in izobraževanje.

Varni izdelki so tisti, ki niso ne kemijsko, ne 
biološko in ne fizikalno onesnaženi. 

preVladujoče tehnologije na kmetiji

Na tečaju smo se seznanili s tehnologijo izde-
lave fermentiranih mlečnih izdelkov (za jogurt, 
kislo smetano, kislo mleko) ter tehnologijo 
izdelave svežih sirov (za skuto, mladi mehki 
sir). Zelo priljubljeni fermentirani izdelki so 
še: kefir, probiotično fermentirano mleko, kisli 
pinjenec in fermentirana sirotka.

Nekatere izdelke smo tudi degustirali in jim 
dodajali različne sadne in zeliščne dodatke.

Več o mleku in mlečnih izdelkih najdete na 
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo:

http://www.mkgp.gov.s i/si/delovna_
podrocja/kmetijstvo/kakovost_pridelkov_
in_zivil/mleko_in_mlecni_izdelki/

zahteve in pogoji za dejavnost

Mleko in mlečni izdelki so zelo občutljiva živila 
za mikrobiološko okužbo. Zato je pomembna 
skrb za higieno oseb, ki delajo z mlekom ali 
izdelki; skrb za higieno delovnih pripomočkov 
in opreme ter delovnih prostorov. Izvajanje 
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načel higiene se začne že v hlevu s higieno pri 
molži živali in takojšnim postopkom hlajenja 
pred samo predelavo mleka. Odgovorna oseba 
mora imeti pri delu ustrezno delovno zaščitno 
obleko in primerne prostore za dejavnost. Pri 
načrtovanju mlekarske delavnice se mora 
upoštevati zunanjo in notranjo ureditev pros-
torov. Zunanja ureditev naj upošteva lokaci-
jo brez emisij, utrjene naj bodo dovozne poti, 
urejen vir vode, elektrike, možnost ločenega 
zbiranja odpadkov in priključek za pravil-
no odvajanje odpadnih in tehnoloških voda. 
Pri notranji ureditvi delovnih prostorov je 
pomembno, da so prostori dovolj veliki, tla iz 
nedrsnih materialov, ki omogočajo temeljito 
čiščenje in razkuževanje, z odtokom v jašek 
(nagib). Vsi odtoki morajo imeti zaščito, stene 
primerne za čiščenje in v stičiščih s tlemi za-
obljene, stropi morajo biti izdelani tako, da 
ne pride do kondenza vlage (plesni), zračnost 
prostora, ustrezna osvetlitev, okna in vrata 
morajo imeti mreže za preprečevanje vdora 
mrčesa, napeljana mora biti tekoča voda z 
umivalniki, pomivalnimi koriti in ustrezno 
opremo, ki mora biti razporejena tako, da 
prepreči križanje čistih in nečistih poti. Zago-
toviti je potrebno tudi garderobo in sanitarne 
prostore. 

prodaja in trŽenje mlečnih izdelkoV

Mlečni izdelki za prodajo morajo vsebova-
ti deklaracijo, ki vsebuje podatke o nosil-
cu živilske dejavnosti, ime živila, vsebnosti 
surovin, datumu uporabe (Porabiti do …), po-
datke o neto količini izdelka, pogojih hranjen-
ja do uporabe (Hraniti pri temperaturi +4 °C 
do +8 °C). Podatki morajo potrošnika seznan-
iti z vrsto izdelka in najpomembnejšimi last-
nostmi in ne smejo biti zavajajoči. Pri trženju 
mlečnih izdelkov je potrebno upoštevati še 
davčno zakonodajo in ostale zakonske pred-
pise. 

Danes je ponudba mlečnih izdelkov s kmetij 
v porastu, kar od proizvajalca zahteva stalno 
kvaliteto, dobro blagovno znamko in ustrezno 
promocijo.

Za namen večje prepoznavnosti lokalnih ka-
kovostnih proizvodov je kot posebnost pri 
trženju na Ministrstvu za kmetijstvo izdelana 
blagovna znamka: »Izbrana kakovost kmečki«. 
Prodaja mleka in mlečnih izdelkov pod to 
znamko je skupinska shema kmetij, ki pride-
lujejo ali predelujejo mleko iz lastne kmetije 
in/ali dokupijo mleko od drugih kmetij. Poleg 
kontrole standardnih parametrov kakovosti 
se izdelki izdelujejo po tradicionalnih postop-
kih iz surovega nehomogeniziranega mleka. 
Pri trženju v tej shemi je pomembna inova-
tivnost pri izdelkih, kot je npr. izdelek članice 
Združenja malih sirarjev »jogurtova strnjenka 
z medom«.

Pripravila: Terenska kmetijska 
svetovalka Milka Mele Petrič

Rožnati mesec 
v ZD Cerknica

roŽnati oktober je mednarodni mesec osVeščanja o raku dojk, ki je 
najpogostejša oblika raka pri Ženskah. V sloVeniji za rakom dojk letno 
zboli Več kot 1300 Žensk, Večinoma po 50. letu, in okoli deset moških. 
Vedeti oz. zaVedati se moramo, da je rak dojk dobro ozdraVljiV, če je od-
krit dovolj zgodaj. zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvs-
em osVeščanje, zgodnje odkriVanje in takojšnje učinkoVito zdraVljenje. 

Združenje Europa Donna je 15. oktober pro-
glasilo za dan zdravih dojk in ga posveti-
lo širjenju informacij. Že vrsto let v mesecu 
oktobru pripravljajo številne aktivnosti po 
Sloveniji, s katerimi želijo obeležiti rožnati 
oktober, osveščati širšo javnost o raku dojk 
in opozoriti na sam pomen zdravega načina 
življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni.

Rak dojke je visoko ozdravljiv, če je odkrit do-
volj zgodaj. Pri raku je predvsem preventiva 
tista, ki lahko naredi veliko. 

Za razvoj rakavih obolenj je sicer v določeni 
meri kriv tudi naš dedni zapis, vendar pa 
ima veliko težo oz. izreden pomen naš način 
življenja. Od tega kaj jemo, do tega, kaj 
počnemo s svojim telesom. Uravnotežena 
prehrana in redna telesna aktivnost sta zelo 
zaželjeni, prav tako tudi opuščanje različnih 
slabih navad oz. razvad.

Ženske se moramo zavedati, da na tem 
področju lahko veliko naredimo same. Pred-
vsem z rednim mesečnim samopregledovan-
jem dojk, ki pripomore k zgodnjemu odkri-
vanju raka. Vsaka ženska bi morala že v mla-
dosti začeti s samopregledovanjem in tako 
spoznati svoje dojke.

Pri samopregledovanju dojk je treba skrbno 
pregledati in pretipati obe dojki in biti po-
zoren na zatrdline, spremembe v velikosti 
in obliki dojk ter barvi kože, uvlečenost bra-

davice ali izcedek iz nje ali zatrdline. Pri spre-
membah se morate posvetovati z izbranim 
zdravnikom.

Poznamo tudi zgodnje odkrivanje raka s 
pomočjo mamografije (t.j. rentgensko 
slikanje dojk), ki večinoma odkriva majhne 
rakave spremembe. Na to preiskavo so va-
bljene le ženske med 50. in 69. letom staros-
ti. Pri mlajših od 50 let, kjer so dojke še pod 
vplivom spolnih hormonov in zato gostejše 
in manj pregledne, se mamografijo priporoča 
le, če so bolj ogrožene. To so ženske, ki so se 
že zdravile zaradi raka dojk; ženske, katerih 
mati, sestra ali hči je že bila zdravljena zaradi 
raka dojk; ženske, ki so prvič rodile po 30. letu; 
ženske, ki imajo benigne spremembe dojk, ki 
pomenijo večjo ogroženost za raka dojk.

Skrbite za svoje zdravje in se udeležujte pro-
gramov za zgodnje odkrivanje predrakavih 
sprememb.

Vljudno vas vabimo, da se nam 15. oktobra 
pridružite od 12. do 14. ure v Zdravstvenem 
domu Cerknica – glavni vhod, kjer bomo imeli 
preventivno stojnico osveščanja o raku dojk.

17. oktobra od 9.00 dalje nas lahko obiščete na 
stojnici v Novi vasi, kjer bomo sodelovali sku-
paj s Točko moči Večgeneracijskega centra.

Irena Svet 
Foto: Irena Svet
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Nepozaben teden oratorija
poletje je čas za Vročino, prijatelje, morje, sladoled. čas, ki nam napolni baterije za leto, ki je pred nami. pa Ven-
dar nihče od nas ni posumil, da najboljše skriVa praV za konec …

V predzadnjem tednu poletnih počitnic je pri sV. Vidu potekal oratorij za Župnije bloke, sV. trojica in sV. Vid. 
ekipa osemnajstih animatorjeV je s plesom, bansi in petjem pričakala skupino petdesetih nasmejanih otrok. 

Dan smo animatorji začeli že 
zelo zgodaj, saj so nas pred pri-
hodom otrok čakala še krajša 
opravila in manjši popravki pro-
grama. Manj izkušene animator-
je sta obiskala tudi občutek nego-
tovosti in strahu, ki pa smo ju z 
besedo spodbude uspešno preg-
nali. Prav kmalu pa sta bila strah 
in dvom preteklost, saj so že 
prispeli prvi otroci. Skupne igre, 
plesi in petje v krogu so v trenut-
ku razbili začetno sramežljivost 
in zadržanost ter tako omogočili 
prosto pot mnogim nasmehom, 
ki so se skrivaj prikradli na naša 
usta. 

Zbiranju je sledil uraden pričetek 
z dvigom zastave, oratorijsko 
himno in skupno molitvijo v cerk-
vi. Nato smo z navdušenjem stek-
li v najvišje nadstropje župnišča, 
kjer nas je v dvorani pričakala 
prava gledališka predstava. 
Spoznali smo zgodbo Petra Klep-

ca, ki je bil na začetku povsem 
preprost in šibak pastir, večkrat 
zaničevan od svojih sovrstnik-
ov. Potem pa mu je nekega dne 
Bog dal fizično moč in Klepec je 
v duhu odpuščanja sklenil, da 
jo bo uporabljal zgolj za dobro. 
Vseeno pa vsi v življenju niso 
tako pošteni, zato Petra v zgod-
bi pričaka še veliko preizkušenj, 
skozi katere gradi svojo osebno 
rast in pridobiva pravo, notran-
jo moč. Po zgodbi nas je nagovor-
il gospod župnik Simon, ki nam 
je na preprost in zanimiv način 
še približal Petrovo doživljanje, 
da smo se ob premlevanju o nje-
govih življenjskih preizkušnjah 
tudi mi veliko naučili. Uvodni 
predstavitvi gospoda župnika pa 
so sledile še kateheze po skupi-
nah. Razdelili smo se v štiri sta-
rostne skupine, da smo se lahko 
bolje spoznali in lažje pogo-
varjali. Pričeli smo z zabavnimi 
spoznavnimi igrami, da smo se 

naučili prav vsa imena v skupini. 
Potem pa smo skupaj razmišljali 
o zgodbi in o vrednotah, ki nam 
jih zgodba želi posredovati. Tako 
smo se osredotočili na različne 
notranje moči, kot so moč 
prošnje, moč odpuščanja, pomoč, 
moč spoznanja in moč svetega 
zakona. Zahtevnost pogovora 
smo prekinjali z vmesnimi igri-
cami, ki so nas sprostile in še bolj 
povezale. 

Po kratki in sladki malici smo se 
preizkusili na raznovrstnih de-
lavnicah: skavtski, biološki, kem-
ijski, tehnični, plesni, ustvar-
jalni …, ki so nas vedno znova 
presenetile in navdušile. Tako 
smo spoznavali in odkrivali svoje 
skrite talente. Delavnicam je 
sledilo okusno kosilo, ki nam je 
dalo moči za težko pričakovane 
velike igre. Prav vsi smo se zbra-
li na velikem travniku, kjer nas 
je vedno pričakal nov poligon, 

nova preizkušnja za naš tek-
movalni duh, ko smo kot Peter 
Klepec svojo moč uporabili za 
skupno dobro celotne ekipe. Vi-
soke poletne temperature pa 
smo izkoristili za razburljive in 
osvežilne vodne igre. Vključevale 
so drsanje po vodni drči, metanje 
vodnih balončkov, tek po spolz-
kem labirintu in celo skok v poln 
sod vode. Na koncu pa ni man-
jkalo niti najbolj zabavno in raz-
burljivo prosto oblivanje, da prav 
nihče ni ostal suh.

V sredo smo dan nekoliko pop-
estrili, zato smo se po zgod-
bi odpravili na romanje k Sv. 
Urhu. Tam smo imeli nekoliko 
več prostega časa, ki smo ga iz-
koristili za nogomet in ples, ki je 
poskrbel, da nas kljub hladni sap-
ici ni prav nič zeblo. Naše roman-
je smo zaključili s sveto mašo v 
cerkvi sv. Urha.

Zadnji dan oratorija smo povabili 
še starše, da so se nam pridružili 
pri zaključni sveti maši. Zah-
valili smo se vsem sponzor-
jem in posameznikom, ki so 
močno prispevali, da je oratorij 
potekal tako gladko. Predvsem 
pa tudi staršem, ki so nam zau-
pali svoje otroke v varstvo, da 
smo lahko skupaj ustvarjali, se 
učili in se zabavali. Največjo in 
najpomembnejšo zahvalo pa smo 
izrekli Bogu, ki je poskrbel, da 
kljub manjšim praskam ni bilo 
resnejših poškodb, da nam je na-
klonil čudovito vreme, ko smo 
ga potrebovali, in nas cel teden 
spremljal ter blagoslavljal naše 
druženje.

Res je, kar pravijo: poletje je 
polno presenečenj in nam je 
prineslo obilico novih prijateljev, 
zanimivih odkritij o neizmer-
ni Božji ljubezni in nepozabne 
spomine, ki nas bodo kakor 
poletne temperature greli še vsaj 
do naslednjega oratorija.

Animatorji oratorija Bloke, 
Sv. Trojica, Sv. Vid
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Policisti se ob prijavah takšnih 
dejanj srečujemo s težavo, da 
oškodovanci šele čez čas, na 
primer čez več ur, ugotovijo, da 
so bili okradeni. Prav tako ne 
znajo dobro opisati storilcev, saj 
so ti z žrtvijo vzpostavili nek pri-
jazen odnos in zaupanje. Poleg 
tega oškodovanci, dokler ne 
opazijo, da so bili okradeni, v 
večini primerov že »pospravijo« 
prostor, kjer so delovali storilci, s 
čimer spremenijo kraj dejanja in 
uničijo morebitne sledi.

Občanom svetujemo, naj imajo 
svoje nenapovedane »obisko-
valce« ves čas pod nadzorom 
in naj jih brez potrebe ne vabi-
jo v stanovanjske prostore. Ob 
odhodu od doma, četudi »stopi-
jo samo za vogal«, naj hišo vedno 
zaklenejo, ključ pa vzamejo s 
sabo.

Če se osebe izdajajo za serviser-
je, izvajalce raznih del ipd., jim 
svetujemo, naj vedno zahtevajo 
na vpogled identifikacijsko izka-
znico ali delovni nalog. Ob tem 
naj bodo pozorni tudi na videz 
oseb (njihova oblačila, govor, 
morebitne posebnosti) in na vozi-

lo, s katerim so se te osebe pripel-
jale (znamko, barvo, tip in regis-
trske številke vozila).

Če kljub previdnostnim ukre-
pom vendarle postanejo žrtev ka-
znivega dejanja, priporočamo, da 
takoj obvestijo policijo na št. 113 
ali najbližjo policijsko postajo. 
Prav tako naj pokličejo policijo, 
če zaznajo pojav neznanih oseb 
in vozil in se jim njihovo veden-
je ali zadrževanje na določenem 
kraju zdi sumljivo (če neznanci 
na primer opazujejo objekt). Če 
želijo ostati anonimni, pa lahko 
pokličejo tudi na anonimno 
številko policije 080 1200.

kako delujejo drzni tato-
vi?
Tatovi običajno delujejo v skupi-
nah, največkrat dopoldne, nji-
hove žrtve pa so pogosto starejše 
osebe na osamljenih krajih.

Storilec vas z raznimi pretveza-
mi zamoti s pogovorom (sprašuje 
za pot; poizveduje, ali ste sami 
doma; pove, da je iz komunalne-
ga ali telekomunikacijskega pod-

jetja, elektropodjetja ipd. in da 
bo v okolici vašega doma napelje-
val kable, kopal jarke; razlaga, da 
zbira staro železo; prosi za vodo 
ipd.) in poskuša zvabiti iz hiše.

Vašo odsotnost ali nepozornost 
medtem izkoristijo drugi tatovi. 
Vstopijo v vaš dom, pregledajo 
notranjost ter kradejo denar in 
vrednejše predmete, na primer 
nakit. Storilci nato zapustijo hišo, 
tisti, ki vas je zamotil, pa se vljud-
no poslovi in odide. Največkrat 
se do hiše pripeljejo z vozilom in 
tako kraj tudi zapustijo.

kako ukrepati, da ne pos-
tanete ŽrteV tatoV?
Bodite pozorni na sumljiva vozi-
la in osebe v okolici svojega doma 
ter o tem obvestite policijo na tel-
efonsko številko 113.

Vedno zaklepajte vrata, zapirajte 
okna in doma ne hranite večjih 
vsot denarja.

Neznancev ne spuščajte v svoj 
dom.

Pogovor z njimi opravite na varni 

razdalji (skozi okno, z balkona 
ipd.).

V pogovorih s sumljivimi ose-
bami vzbudite prepričanje, da 
niste sami doma.

Na pojav takšnih oseb opozorite 
sosede.

Ko vas ni doma, imejte v hiši ozi-
roma stanovanju prižgano luč in 
se dogovorite s sosedi, naj bodo 
pozorni tudi na vaš dom.

kako ukrepati, če Ven-
darle postanete ŽrteV 
tatov?
Obvestite policijo na telefonsko 
številko 113.

Zapomnite in zapišite si čim več 
podatkov o tatovih (opis zunan-
jega videza, uporabljeno vozilo, 
smer odhoda ipd.).

Do prihoda policistov ne hodite 
tam, kjer so se gibali tatovi, in ne 
premikajte predmetov, s katerimi 
so bili ti v stiku.

Vir: www.policija.si

Drzne tatvine v vaših domovih
policisti pogosto obraVnaVamo drzne tatVine iz stanoVanjskih hiš, ki jih storilci izVršujejo na zelo prefinjen in 
pretkan način, oškodoVance pa zaVedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotoVijo, da so bili okrad-
eni. ker so ljudje, običajno gre za starejše občane, še Vedno premalo preVidni ali pozorni do neznanceV, ki pridejo 
na njihoVe domoVe in jih ogoVorijo, ne bo odVeč nekaj opozoril – V nadaljeVanju.
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Zahvala
Ob koncu maja je sklenila svojo življenjsko pot

Franica Mišič, roj. Palčič, 
s Hudega Vrha. 

(6. 3. 1927–22. 5. 2019)

Njeni domači se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje 

poslovili, izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili 

na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Zahvala
Jožefa (Pepca) Palčič 

6. 3. 1927–10. 9. 2019

Jesen že rahlo trka na vrata, a ji naša teta ne bo odprla. 

10. septembra se je iztekla njena življenjska pot. Zahvala vsem, 

ki ste jo imeli radi, darovali cvetje, sveče in jo spremili na njeni 

zadnji poti.

Vsi njeni

Zahvala
Ob izgubi našega dragega

Miroslava Marolta 
Petrasovega Mirkota iz Nove vasi

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom za 

izrečeno sožalje. Hvala za vse darove za potrebe župnijske cerkve 

in darovane maše. Posebej bi se radi zahvalili članom PGD Nova 

vas, njihovim praporščakom in častni straži za pozornost in čast, 

s katerima ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot. Hvala Milošu 

Kogeju za besede slovesa.

Hvala tudi župniku Simonu Virantu in župniku Antonu Marinku 

za opravljeno pogrebno bogoslužje.

Vsi njegovi

Zahvala
Zapustila nas je naša mama

Karlina (Draga) Zakrajšek 
6. 4. 1949–29. 8. 2019

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 

znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in spremljanje 

na njeni zadnji poti.

Hvala zdravstvenemu osebju za skrb, g. župniku za cerkveni 

obred, pogrebni službi in pevskemu zboru, še posebej pa Andreju 

Kraševcu za čutne besede slovesa.

Vsi njeni

Ne bo nas več tujčin teptal,
ne tlačil nas krvavo;
naš rod bo tu gospodoval,
naš jezik, naše pravo!
(Simon Gregorčič)

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte zdelane roke. 
Zaprte so utrujene oči, 
le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)

Vsa leta si delala, pošteno živela,
potem pa z ljubeznijo tiho odšla,
dih je zastal, a spomin nate
bo vedno ostal.
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pisma bralcev

Imamo državo
Znanec mi je pripovedoval o 
Židu, ki živi pri nas. Ta ga je pov-
abil v Izrael, da bo videl, kaj vse 
je naredila židovska država od 
ustanovitve leta 1948. »Pa kaj ti 
je toliko do Izraela, saj ne živiš 
po judovski postavi!« je dejal 
znanec. Žid se je potrkal na prsi 
in dejal: »Imamo državo!« 
Tudi mi imamo državo. Kakšna 
pa je naša državljanska zav-
est? Nikakršna. Kot da nas bi 

bilo sram. Ob državnih prazni-
kih malokje vidiš izobešeno zasta-
vo. Celo pri tistih, ki se napajajo iz 
državnega korita, je ni. Jih je sram? 
Plačo pa vzamejo brez sramu.
Od drugih narodov se lahko učimo, 
kako znajo ti spoštovati velikane, pa 
naj bodo v umetnosti, znanosti ali pa 
na področju dela za narodov blagor. 
Ne pa da namerno vlečemo na dan 
stvari, ki so prav osebne narave, ali 
pa celo izmišljene trditve, samo da 
gredo v promet. Le kdo se ne spom-

inja delitve duhov, ko je bilo treba 
preimenovati knjižnico v Kamniku 
po Francetu Balantiču, ki je med ve-
likimi mojstri soneta. Poštenih ljudi 
se otepamo na vodilnih mestih v 
državi, k drugim pa prav servilno 
hodimo v procesijah! Ker smo izgu-
bili kompas, klečeplazimo pred ljud-
mi, ko gre vendar le Očetu poklon.
Ljubezen do domovine je ena 
od vrednot, ki bi jo moral vsak 
imeti. Ob državnih praznikih je 
poleg drugega potrebno zmoliti še 

kakšen očenaš več kot sicer, saj 
demokracija še vedno trpi po-
rodne bolečine in delo ni cenje-
no, kot bi morali biti. Šola naredi 
zelo malo pri vzgoji domovinske 
zavesti. Otroci, ki gredo s starši 
na volišče in vržejo glasovnico v 
škatlo, potem še dolgo sprašujejo: 
»Kdaj bomo šli spet?« Nič ni 
samoumevno. Še najmanj pa to, 
da imamo svojo državo.

Marica Marolt, Velike Bloke

Divje odlagališče pod Benetami

Bralci so nam poslali fotografije divjega odlagališča pod Benetami. Za odvoz smeti na mesto, kamor sodijo, je medtem že poskrbela občina Bloke. 
Sprašujemo se, kako je mogoče, da v današnjih časih opozorila o varovanju narave in odlaganju smeti na ustrezna mesta še ne sežejo do vseh ušes. 
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    — glasilo občine Bloke

Glavni in odgovorni urednik: Stane Jakopin   |   Uredniški odbor: Milena Mišič, Jerneja Kovšca, Katja Lah Majkić, Matej Pakiž   |   Lektoriranje: Jerneja Kovšca 
Oblikovanje in prelom: Hiša oblikovanja Korenjak | Tisk: Schwarz Ljubljana  |  Izdaja: Občina Bloke  |  Naklada: 1300 izvodov 
Glasilo je brezplačno za vsa gospodinjstva v občini; za naročnike v domovini je predlagan letni prostovoljni prispevek 8 €, za naročnike v tujini 16 €.  Prispevek 
za glasilo nakažete na račun Občine Bloke: 01350-0100002737  |  Naslov uredništva: Občina Bloke, Bloški korak, Nova vas 4a, 1385 Nova vas; bloski.korak@bloke.si

BLOŠKI TONEMSKI SOVKA, NADLEŽNA TONE NICOLE PRIVLAČ- ČISTILNI PISATELJ SLOV. IVO DESNI GLAVNO
KORAK NAGLAS KI ŽRE POŽERUH ŽUŽELKA SVETINA KIDMAN NOST, PRAŠEK CANKAR FOTO- ZORMAN PRITOK MESTO

BOROVE LANA ZANIMI- (POG.) GRAF RENA V PIKARDIJE
IGLICE TURNER VOST (GORAZD) NEMČIJI

VIŠINA
NEKEGA
KRAJA

NAD MOR.
GLADINO

SMER V
RUSKI
UMET-
NOSTI

NUŠA ZDRA- CHARLES
DERENDA VILNA IVES

SEČNINA KRAJ RASTLINA SLOV.
PRI POR- NEVAŽEN AFORIST
TOROŽU ČLOVEK (ŽARKO)

MESTO V
FILMSKI TOSKANI SLOV.
REŽISER OCVRTE REPER,
BROW- KROMPIR. BOŠTJAN
NING REZINE NIPIČ

ČASOPIS, ANG.
AVTOR: KI IZHAJA MATEMA- IGRALEC
MARKO ZVEČER TIČNI (CHARLES)

DREŠČEK DOBRE IZRAZ THOMAS
LASTNOSTI ELIOT

RASTLIN.
BAHAČ, SVATBA STEBLO

POSTAV- (POG.) IT. FILM.
LJAČ DELNI REŽISER

ZLOM (SERGIO)
ČEŠKI KOVINSKA

RISTO GOSPOD PLOŠČA, MALAJ- GLAVNO
SAVIN GL. MESTO TOLKALO SKO MESTO

JUŽNE VRATA DOLGO GANE
KOREJE V PLOTU BODALO

DREVO- SLABA
NEMŠKI RED ŠOLSKA
ZOOLOG PRED- OCENA
(ARTHUR) MESTJE KONJSKI

LIEGA TEK
ANG. MOČ- SL. SKLA-

NEKD. ŠV. NO PIVO DATELJ ROMAN
SPID- LUDOL- (FRANCE) KONČAR

VEJIST FOVO TOMAŽ OZNAKA
FUNDIN ŠTEVILO NOSE KOPRA

SKUPINA LASTNIK
LJUDI, BANKE

DRUŽBA

VRAŽNI STERIL-
OBESEK NOST,

BREZ-
KUŽNOST

kriŽanka
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seznam dogodkov od 1. 10. 2019 do 1. 12. 2019
NAZIV DOGODKA ORGANIZATOR KRAJ (NASLOV) DATUM IN URA KONTAKT

11. srečanje ljubiteljev letalstva Zavod Vrabec Bloke Župnijska dvorana pri Fari
5. oktober 2019 
ob 15. uri

Martina Hribar 
051 228 575 
martina@vrabec-bloke.si

Dan odprtih vrat Društvo Bloški plesalci
Dvorana nad knjižnico, 
Nova vas

12. oktober 
ob 19. uri

Bojan Kraševec 
info@krasevec-sp.si 
041 751 580

Razprava: kmečki in kulturni 
turizem na podeželju

Zavod Vrabec Bloke
Old School Vila Bloke 
(stara osnovna šola)

16. oktober 2019 ob 
18. uri 

Martina Hribar 
051 228 575 
martina@vrabec-bloke.si

Tehnike sproščanja Zdravstveni dom Cerknica
Nova vas – 
dvorana medgen

5. november 2019 
ob 9. uri

Irena Svet 
01/70-50-150

Dejavniki tveganja in 
povišan krvni tlak

Zdravstveni dom Cerknica
Nova vas – 
dvorana medgen

12. november 2019 
ob 9. uri

Irena Svet 
01/70-50-150

Pogovorni večer: Obudimo 
spomine na prijaznost 
gostja: Petra Vladimirov

Zavod Vrabec Bloke
Knjižnica Ivana Čampa 
Nova vas

13. november 2019 
ob 18. uri

Martina Hribar 
051 228 575 
martina@vrabec-bloke.si

vljudno vabljeni!
Vse organizacije, vaške skupnosti, klube, društva in posameznike prosimo, da nam posredujejo podatke o dogodkih, ki jih nameravajo izvesti 
na področju občine Bloke, in sicer na elektronski naslov bloski.korak@bloke.si Z napovednikom dogodkov bomo obveščeni vsi občani in širša 
javnost, na ogled pa bo tudi na spletni strani občine Bloke. www.bloke.si 

Da smo Bločani bolj šparovne sorte, je splošno 
znano. Ne samo pri denarju in stvareh, tudi pri 
zgovornosti so gostobesedneži med nami bolj 
izjeme kot pravilo. Če pa se kakšen že pojavi, 
se mu to pri nas ne šteje v velik plus. Tako se 
tudi v splošnem pogovoru velikokrat upora-
blja kar najmanj besed, da se le približno ve, za 
kaj gre. Kaj boš pleteničil in krancljal, na krat-
ko, jedrnato, pa je! No, in tako zgleda pogovor, 
ko se srečata dva prava Bločana na cesti: Koku? 
Grje! Od ki? S Cjәrknce! Kam? (Namesto kam 
greš, kam si se namenil.) Damu! Še večkrat pa 
je odgovor: Ne pir! 

No, in tako je zgledal bloški pogovor, ko jo 
je pred mnogimi leti moj stric Ujcov Janez s 
kravami in vozom mahal po Mali gasi v Ve-
likih Blokah proti Širokemu brodu na Bloščici. 
Škajževa Pepa je ravno plela gredo pred hišo, 
čakala pa jo je še večja njiva za hišo. Kakšno 
imaš kaj, Pepa? je jedrnato vprašal Janez. Oh 
Janez, sprejd je še še, zad imam pa taku, de naj 
ze blizә stuopәt! Janez, star avstrijski vojak, se 
je namuzal, si mislil svoje in dal komando kra-
vam: Bibi, Silva, korak! In strumno so odšli čez 
potok v Laz.

Lojze Mazij

Sprejd in zad!
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ROBI KRANJEC PRIPOROČA JUBIZOL 
FASADNI SISTEM
‘’Izbral sem JUBIZOL fasadni sistem, ki je zame sinonim za 
vrhunsko kakovost. Tudi kot športnik sem vedno posegal 
po najbolj kakovostni opremi, saj je ta predpogoj za 
vrhunske rezultate. 
JUBIZOL fasadni sistem zato vsem, ki se odločate za gradnjo 
nove ali pa prenovo obstoječe hiše, toplo priporočam.’’ 

www.jub.eu

Priporočam JUBIZOL 
fasadni sistem!

Fasadni sistemi s priporočilom

2525
let

garancije

do

40%40%
prihranek
energije

do
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ODKUP IN PRODAJA LESA
PREVOZNIŠTVO  |  STORITVE S KMETIJSKO, GOZDARSKO IN GRADBENO MEHANIZACIJO

Gsm: 031 654 550
Email: info@zamet.si
www.zamet.si

Nova vas 11, 1385 Nova vas

Klemen Rustja
tel: 031 598 671

Alojz Žnidaršič
tel: 041 441 189

Aleš Urbas
tel: 041 321 344

Pooblaščeni odkupovalci za Zamet d.o.o.:

Emil Zabukovec, vodja odkupa in prodaje lesa tel: 041 654 550


