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Obdobje, ki ga je zaznamoval koronavirus,
smo v občini Bloke dobro izkoristili

Pred dobrimi tremi meseci smo se tudi v naši državi soočili z nenavadnimi razmerami. Zaradi nevarnosti
širitve okužb s koronavirusom je Vlada RS razglasila izredne razmere. Življenje po vsej državi je skoraj v

celoti zamrlo. Izvajala so se le najnujnejša opravila. Še največ dela so imeli zdravstveni delavci in
pripadniki civilne zaščite, ki so skrbeli za zdravstveno in drugo oskrbo prebivalcev.

Na izredne razmere smo se ustrezno odzvali
tudi v naši občini. Zaradi številnih nujno po-
trebnih aktivnosti pa so zaposleni na občinski
upravi nadaljevali z rednim opravljanjem
svojih del in nalog. Režĳski obrat občine Bloke
je skrbel za redno oskrbo s pitno vodo ter za
nemoteno delovanje drugih komunalnih stor-
itev. Brez prekinitve je delovala tudi pogod-
bena pošta, ki je organizirana pod okriljem
občine Bloke. Redno je delovala tudi občinska
uprava, ki je skrbela za izvajanje nalog civilne
zaščite in drugih nujnih del ter nalog. V senci
izrednih razmer nam je tako uspelo zaključiti
več investicĳskih projektov, ki so pomembni
za občino in naše občane.

V ČASU IZREDNIH RAZMER JE SVOJA

VRATA ODPRL ZBIRNI CENTER ZA

KOSOVNE ODPADKE HUDI VRH
V glasilu Bloški korak smo o izgradnji
zbirnega centra Hudi Vrh že poročali. Konec
lanskega leta smo uspešno dokončali gradnjo
ter zanj pridobili uporabno dovoljenje. Zgodaj

spomladi smo ga nameravali odpreti, da bi
začel redno delovati. Žal do odprtja v pred-
videnem terminu ni prišlo, saj nam dobavitelji
niso mogli pravočasno dobaviti naročene
opreme, potrebne za začetek obratovanja. Za-
radi velike nevarnosti širitve okužb pa so bili
sprejeti tudi drugi omejitveni ukrepi, ki so
prepovedovali kakršnokoli zbiranje ljudi.
Odločili smo se, da odprtje premaknemo na
čas, ko se bodo razmere vsaj deloma normaliz-
irale. Vmesni čas pa smo izkoristili za nabavo
opreme ter za izvedbo ustrezne organizir-
anosti centra tako znotraj kot tudi izven naše
občine. Za nemoteno delovanje je bilo namreč
poleg vseh organizacĳskih nalog ter ob-
veščanja uporabnikov potrebno poiskati tudi
odjemalce posameznih odpadkov ter z njimi
skleniti ustrezne pogodbe.
Zbirni center je za prebivalce naše občine
prvič odprl svoja vrata v sredo, 20. maja 2020.
Že prvi dan ga je kljub slabemu vremenu
obiskalo več kot 20 uporabnikov. Podoben
obisk smo zabeležili tudi v naslednjih dneh
obratovanja. To je vsekakor potrditev, da smo

ravnali prav, ko smo se odločili za izgradnjo
lastnega zbirnega centra. Zbirni center Hudi
Vrh bo do nadaljnjega deloval dvakrat
tedensko, in sicer ob sredah od 12. do 17. ure
ter ob sobotah od 8. do 12. ure. Na ta način bo
vsem uporabnikom – občanom občine Bloke‒
omogočena primerna dostopnost.

OBČINSKA UPRAVA OBČINE BLOKE SE

JE V ČASU IZREDNIH RAZMER PRE-

SELILA V NOVE PROSTORE
Tudi o izgradnji prostorov za potrebe občin-
ske uprave smo v glasilu Bloški korak že pisali.
Glavnina investicĳe je bila izvedena že lani,
letos pa so bila opravljena le še nekatera za-
ključna dela v notranjih prostorih ter zunanja
ureditev. Novi prostori se nahajajo v treh
etažah. V pritličju smo ohranili prostore za
potrebe pogodbene pošte in prostore za tur-
istično dejavnost. Pretežni del občinske up-
rave je v prvi etaži. Prostori, v katerih je do
nedavnega delovala javna knjižnica, in
prostori nad lekarno v površini 250 m2 so
smiselno povezani ter preurejeni za delovanje
občinske uprave. V mansardi smo prostore

Zaradi razglašene epidemije in splošne prepovedi zbiranja ljudi smo s predstavniki
obèine, režijskega obrata in prvega uporabnika izvedli le simbolièno odprtje.
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preuredili za potrebe sejne sobe, v kateri bodo
potekale seje občinskega sveta občine Bloke,
namenjena pa bo tudi drugim sestankom, ko
bo prisotno večje število udeležencev. V pod-
strešnih prostorih smo na novo uredili prost-
ore za shranjevanje trajne arhivske doku-
mentacĳe. Občine so namreč po zakonu
dolžne zagotoviti ustrezno opremljene in ure-
jene prostore tudi za te namene. Vse prostore
smo opremili z novo pisarniško opremo.
Poskrbeli smo tudi za všečno urejeno zunanjo
ureditev, kjer je svoje mesto dobila skulptura
iz lesa v obliki smuči bloškega smučarja. Na ta

način smo še enkrat poudarili pomen naše
bogate kulturne dediščine.
Vesel sem, da imamo sodobne in času
primerne poslovne prostore, ki so tudi prost-
ornejši od dosedanjih. Do novih prostorov
lahko dostopamo tudi z osebnim dvigalom, s
čimer je dostop olajšan tudi starejšim in
gibalno oviranim osebam.

V novourejene prostore se je občinska up-
rava občine Bloke preselila v sredini meseca
maja. Izkoristili smo obdobje epidemĳe, ko v
občinske prostore ni prihajalo veliko strank,
in izvedli selitev, ki je bila vse prej kot

enostavna. Zaradi izrednih razmer je bila
opravljena brez uradnega odprtja; če ne bo
prišlo do poslabšanja razmer, bomo to sloves-
nost opravili v jesenskem času.

OBNOVILI SMO DEL JAVNEGA VODO-

VODA V NASELJU STRMCA

V času izrednih razmer smo izvedli še eno
pomembno posodobitev. Zgradili smo novo
vodovodno omrežje v naselju Strmca, ki je del
javnega vodovodnega sistema Bloke,

in sicer od rezervoarja na območju Žmu-
covega do naselja v dolžini 900 metrov. Ob-
nova je bila nujna, saj smo zaradi starejših in
dotrajanih cevi na tem odseku beležili po-
goste okvare, vodovodne cevi pa so bile tudi
sicer premajhnega preseka ter posledično
neustrezne za potrebe požarne varnosti. In-
vesticĳa je bila izvedena v pomladanskem
času, ko se je država znašla v primežu
koronavirusa. Na Blokah, daleč od ponorelega
sveta, pa smo v miru, brez posebnih

nevarnosti za okužbo, tako izvedli še eno, za
občane občine Bloke pomembno izboljšavo.

V ČASU KORONAVIRUSA PA SMO

NAČRTOVALI TUDI NOVE INVESTICĲE,
KI JIH BOMO IZVAJALI V DRUGI PO-

LOVICI LETA

V senci izrednih razmer smo se pripravljali
tudi na izvedbo drugih investicĳ. Potekajo in-
tenzivne priprave za projekt obnove občins-
kih cest. Izveden je bil razpis za izbor izvajalca

ter podpisana pogodba z najugodnejšim po-
nudnikom, ki bo z deli začel v drugi polovici
meseca julĳa. Letos bomo na novo asfaltirali
več kot 5 kilometrov občinskih cest. Izpeljani
so tudi vsi razpisni postopki za izbor izvajalca
za gradnjo poslovilne vežice pri Sveti Trojici.
Z najugodnejšim ponudnikom je že podpisana
ustrezna pogodba. Izbrani izvajalec del naj bi
z gradnjo začel v kratkem. Potekajo tudi in-
tenzivne priprave na gradnjo oziroma obnovo
stanovanjskega bloka v Velikih Blokah.
Upamo, da bomo z gradnjo začeli še letos.

V planu investicĳ za letošnje leto je še več
manjših investicĳsko-vzdrževalnih projektov,
ki jih bomo izvajali na področju okoljske in
prometne infrastrukture ter posodobitve
javne razsvetljave. O podrobnostih le-teh pa
vas bomo izčrpneje obveščali v naslednjih
izdajah Bloškega koraka. Do takrat pa srečno
in ostanite zdravi.

Župan, Jože Doles

Letos so v naselju Strmca dobili nov vodovod.

Nov vhod v obèinske prostore
krasijo »Mišove« smuèi.
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Rok za oddajo člankov za naslednjo številko
Bloškega koraka je ponedeljek, 7. september 2020.

Dvajset let Turističnega društva Bloke
Ideja o turističnem društvu je med Bločani rasla kar nekaj časa in v marcu leta 2000 se je zbralo dobrih
dvajset ljudi. Častni občan občine Bloke France Škrabec in pokojni France Sterle sta prevzela besedo, ki
je vodila k oblikovanju upravnega odbora Turističnega društva Bloke (TD Bloke). Sodelovali so France

Ješelnik, Rado Ponikvar, Mišo Strman, Vasja Šega, Tanja Lavrič, Vesna Arhar in še nekaj drugih.

Misel o ustanovitvi društva ni bila nova, saj je
bilo prvo turistično društvo ustanovljeno že
pred drugo svetovno vojno, leta 1937. Med
vojno je društvo prenehalo z delom. Ivan
Miklavčič s še nekaj somišljeniki je dejavnost
TD oživil v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja in zagnano so začeli z delom. Med
uspešnejšimi akcijami je bila postavitev jezu
na izviru Bloščice. Nekaj let so si močno
prizadevali na Bloke vnesti kali turizma kot
gospodarske panoge, ki bi lahko prinesla nov
veter. Tudi zaradi smrti njenega predsednika
Ivana Miklavčiča je delo TD čez čas zamrlo. Iz
tega obdobja se je dobro ohranila prireditev
'Kmečke igre', ki je bila znana daleč naokrog.
In jezero.
Na tej dediščini je ponovno zrasla ideja o
oživitvi TD. Močno jo je podprl tudi župan
občine Bloke, Jože Doles. Nastalo je nekaj
imenitnih zamisli o delu TD. Strinjali smo se,
da množičnega turizma v občutljivo kraško
okolje Blok ne smemo pripeljati. V ta svet sodi
le turizem izbranih dejavnosti, tako rekoč
'butični' turizem. Za tako dejavnost so na
Blokah dani vsi pogoji. Kar same se ponujajo
redke rastline, vodne poti, živalski svet
povezan z lovstvom, sonce, sneg, veter in …
ljudje. Bločani. Z veseljem smo medse sprejeli
Jano Kus, ki z možem, Nizozemcem, živi v
Metuljah in je uresničila več idej o učnih
poteh po Blokah. Tu so bili štirje filmi o
Blokah, ki jih je pripravila Vesna Arh kot
krasno vabilo za obisk Blok. Božidar Strman
Mišo je pripravil celostno grafično podobo
društva, znak TD, smerokaze na Krpanovi
poti, pozdravne table na občinskih mejah. V
Zavrhu je njegov znameniti bloški vol, pa
Krpan pri sveti Trojici … in še nekatere druge
stvari, ki danes predstavljajo celovito podobo
Blok kot turističnega kraja. Tako se je začelo.
Z izjemo pohodniške dejavnosti večjih
prireditev nismo načrtovali. Obdržali bi le
kmečke igre in smučarske teke. Prva akcija
društva je veljala pohodništvu. Učno pot
našega bloškega junaka Martina Krpana čez
Sv. Trojico, mimo Bočkovega mlina in
sušilnice sadja pod Hitenim do Urha je France
Ješelnik že uspešno trasiral. Pot smo le obrnili,

torej iz Velikih Blok, čez Volčje do Krampelj in
mimo Sv. Duha na Gradiško. Od tod do
Štorovega, čez Zavrh in Urha ter nazaj v
Velike Bloke. Izhodišče smo večkrat menjali,
dokler se ni v delo pri pohodu intenzivno
vključilo podjetje Hija. Bloško jezero je ostalo
za vse naslednje ponovitve najbolj primeren
kraj za začetek in zaključek pohoda. Pohod je
bil časovno umeščen na konec aprila, ker ga je
tedaj mogoče izpeljati brez škode na poteh in
senožetih, čez katere vodi pot.
Vzniknila je tudi ideja o drugem pohodu. Za
zgodovinarske sladokusce. Izpeljati bi se ga
dalo po poteh, kjer so nekoč stale utrdbe
rimskega zapornega zidu Claustra Alpinum
Iuliarum, od Metulj do Benet. Pot bi lahko
izpeljali jeseni, morda za občinski praznik. S
tema dvema prireditvama bi bil masovni del
turizma pomladi in jeseni končan. Pozimi pa
bi pomagali organizatorjem Smučarskih
tekov. Tako je bilo v načrtu.
Nesrečen slučaj je hotel, da se je tisto leto
smrtno ponesrečil Jože Zgonc iz Topola.
Organizacija Kmečkih iger je bila pretežno v
njegovih rokah in dobro delujočem odboru.
Pretilo je, da bi tradicionalna prireditev

zastala. V TD smo odložili vse načrtovane
ideje in se kljub neizkušenosti lotili postavitve
iger. Težko je bilo. Mnogi člani starega odbora
niso več želeli sodelovati. Iskali smo novo
obliko in postavili igre s konceptom treh
delov. Prvi del bi obdržal igre v stari obliki s
košnjo, grabljenjem sena in dirko na kmečkih
konjih. Drugi del je pripravil Rado Ponikvar,
in sicer tekmovanje konjenikov za Krpanovo
sol, in zmagovalcu namenil celoletni naslov
konjeniškega prvaka Blok v jahanju.
Domiselno postavljena igra je bila lepo
sprejeta in prava škoda je, da je ni več.
Konjeniško društvo bi imelo z njo gotovo velik
uspeh, Bločani pa še eno originalno podobo
Krpana. Oba dela je vedno iskrivo in
domiselno, s prijetnim glasom in originalnimi
šalami, povezoval Tone Urbas. Za vedno mi je
ostal v spominu. Tretji del je pripadal zabavi
gostov. Če si zadel lepo vreme in pravi
ansambel, je bila prireditev uspešna.
Zahtevna organizacija obeh prireditev,
pohoda in kmečkih iger, je odboru odmaknila
načrt in prvotni namen društva. Čez zimo smo
še naprej iskali nove ideje, kako pripeljati na
Bloke turizem v taki obliki, da bi ustrezala

Zaèetek in zakljuèek pohoda po Krpanovi poti se je ustalil na Bloškem jezeru.
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

S poštovane bralke in bralci, dragi Bločani! Sedaj lahko že z olajšanjem
ugotovimo, da se epidemija koronavirusa oziroma bolezen covid-19, ki
jo povzroča ta virus, tako v Sloveniji kot širom po Evropi počasi

umirja. Na srečo se nas je ta najnovejša »kuga« v velikem loku izognila. To
seveda ne pomeni, da smo na Blokah imuni na to bolezen, ampak da nismo
imeli stikov z obolelimi in posledično nismo širili okužbe. Svoj prispevek pa
je k temu vsekakor dal vsak posameznik z doslednim upoštevanjem
predpisov in navodil, ki so jih v času epidemije izdali pristojni organi.

Sam sem bil v času epidemije kot poveljnik štaba CZ občine Bloke v stalni
povezavi z nadrejenim regijskim štabom CZ za Notranjsko. Lahko vam
povem, da so bile tiste prve priprave na morebiten razmah epidemije zelo
stresne, zastrašujoče in srhljive. Na srečo do situacij, na katere so nas
pripravljali, ni prišlo.

Seveda pa nevarnosti še ni konec. Virus je še vedno med nami. Po
prognozah strokovnjakov obstaja velika možnost, da se epidemija ponovi.
Zato pamet v roke! Vsak izmed nas lahko še kako prispeva k omejitvi te
bolezni. Bodimo previdni pri obiskovanju javnih ustanov, šol, zdravstvenih
domov, javnih prireditev, previdno se moramo obnašati tudi na javnih
površinah, še predvsem tam, kjer se zbira večje število ljudi. Kljub temu da
nošenje mask sedaj ni povsod obvezno, je njihova uporaba zelo
priporočljiva, saj s tem ščitimo sebe in druge pred to zelo nalezljivo in
življenjsko nevarno boleznijo.

Pristojni nam sporočajo, da si ponovne prekinitve javnega življenja
preprosto ne moremo in ne smemo več privoščiti. Z morebitnim ponovnim
izbruhom epidemije ne bi bila ogrožena le naša življenja, temveč bi se najbrž
zelo poslabšala tudi kvaliteta nadaljnjega življenja, saj bi bili prisiljeni
ukiniti številna delovna mesta. Za nas pa je vsako delovno mesto
neprecenljiva vrednota, od katerega je pogosto odvisno preživetje celotne
družine. Zato naj še enkrat poudarim, bodimo previdni in odgovorni. Da to
zmoremo in znamo, smo dokazali v minulih dveh mesecih.

Letošnje šolsko leto si boste šolarji, skupaj z učitelji in starši, najbrž
zapomnili po nenadni dvomesečni prekinitvi pouka v učilnicah. Pridobili pa
ste si nove izkušnje pouka na daljavo, sedaj pa obiskovanja šole s
spoštovanjem zaščitnih ukrepov zaradi zmanjšanja nevarnosti novih okužb.
Tudi to je pomembna šola, ki od vseh udeleženih zahteva veliko
samodiscipline in osebne odgovornosti.

Zaradi epidemije ni bilo kakšnih odmevnih dogodkov v družbenem in
društvenem življenju na Blokah. Smo pa zato s pomočjo naših sodelavcev
pripravili nekaj drugih vsebin, ki vas bodo pritegnile k branju. Tudi učenci
osnovne šole in učitelji so pripravili zanimive prispevke.

V občinski upravi občine Bloke smo se potrudili in se v času razglašene
epidemije preselili v nove prostore, ki so prijaznejši predvsem starejšim in
gibalno oviranim, saj se s pomočjo sodobnega dvigala lahko povzpnejo v
prvo nadstropje, kjer po novem deluje občinska uprava.

Pred kratkim smo odprli in predali v uporabo tudi Zbirni center za ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov, ki ga Bločani že pridno uporabljamo.

Pred nami je državni praznik ‒ dan državnosti. Ja, čas hitro mineva.
Drugo leto bo minilo že 30 let, od kar živimo v lastni samostojni državi. Naj
vam tudi tokrat za ta praznik iskreno čestitam!

Pred nami je dolgo in vroče poletje. Uvodnik bom zaključil z željo, da bi
prihajajoče počitniške in dopustniške dni preživljali v prijetni senci, brez
neprijetne grožnje po okužbi.

Ostanite zdravi in nasvidenje v jesenskih dneh!

tudi miselnosti Bločanov. Klub pregovorni trdoživosti in
iskrivosti Bločanov, če preskočim vojaške in turistične
vragolije Martina Krpana z njegovimi pohodi od Trsta do
Dunaja, je turizem v teh krajih nekaj novega. Vsekakor pa
velja v prvi vrsti podpreti dobro organizirano kulinariko
in prenočišča. Še danes je gostinska ponudba na Blokah
skromna. Poletni čas ob jezeru bom izpustil, saj je zavil v
množični turizem. Prav ta ni pravi odgovor za turizem na
Blokah. Seveda s tem nisem hotel prizadeti Martine Lah in
podjetja Hija, ki je s kakovostno ponudbo, imenitnimi
lesenimi skulpturami, ureditvijo jezera in njegove okolice
pokazala, da se da na Bloke privabiti tudi goste iz
oddaljenih krajev. Naselje ob jezeru (glamping) pa je
odličen primer, kako privabiti in obdržati izbranega gosta
več dni. Prepričan sem, da bi se tu dobro prijel tudi lovski
turizem in gotovo bi bil to kraj za izbrane goste. Videti
življenje divjih živali na urejenih opazovalnicah je pravi
hit, le lovska družina z Blok bi morala podpreti ta podvig.
Kar nekaj delovnih mest se skriva za tem.
Po dobrih sedmih letih je delo leta 2007 prevzel nov odbor,
ki je program prenovil. Kmečke igre je zamenjal 'Mihaelov
sejem' ob občinskem prazniku. Ob sejmu se je pokazalo še
nekaj dobrih oblik možnega turističnega delovanja na
Blokah. Pohvalo zasluži ureditev muzeja Bloškega
smučarja. Lepo urejena 'štirna' s prvim vodovodom in
obnovljene še tri druge so lep dokaz, kaj zmoremo na
Blokah. Krpanov pohod, sejem na Blokah, muzej in Bloški
teki so prireditve, ki dajejo trden temelj za nadgradnjo
prizadevanj v turizmu. Dodajmo še kaj.
Morda bi obudili spomin na letalce/fligarje, na balonarja
dr. Kraškoviča s Studenca, povabimo na strokovne oglede
ljubiteljske zgodovinarje in občudovalce ljudske
umetnosti. Pokažimo, npr. izdelavo smuči, sani in
podobno. V turistične šole usmerimo tiste mlade Bločane,
ki bi jim bil ta poklic blizu. Prav tako velja močno podpreti
dobro gostinsko ponudbo. Brez te ne bo šlo. Narejeno je
bilo kar nekaj dobrih korakov za razvoj turizma na Blokah.
Nadaljujmo smelo.
Bloke so čaroben kraj. Pokažimo jih ljudem po Slovenji in
zamejstvu. Bločani jih s svojo prijaznostjo, domiselnostjo
in pridnostjo lahko približamo. Njim v veselje, nam pa v
ponos.
Dvajset let dela je priložnost, da se vsem prizadevnim
Bločanom, ki so se trudili okrog turizma, reče hvala za
trud. Hvala France, Mišo, Stane, Tone, Vesna, Polde, Rado,
Vasja, Erna, Martina, Matej in še kdo. Vsem ni moč stisniti
roke. Naj bo hvala dovolj za opravljeno delo in vztrajnost!

Mag. Dušan Kaplan

Plakat za Kmeèke igre, ki smo jih podedovali
od KZ Cerknica oziroma SLS Bloke in so
po nekaj letih prerasle v Mihaelov sejem.
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Brez čebel ni življenja
Tako so napisali v brošuri Čebelarske zveze Slovenije, kjer so širši javnosti predstavili
pomembnost obstoja čebel za naravo. O čebelah smo se pogovarjali s predsednikom

Čebelarskega društva Bloke Rajkom Anzeljcem.

Kdaj je bilo ustanovljeno Čebelarsko
društvo Bloke?
Pomembno je povedati, da so bili bloški
čebelarji organizirani v treh fazah; pred 2.
svetovno vojno, po njej in nato kot društvo od
leta 1977. Od tedaj društvo uspešno deluje vse
do danes. Kot je povedal Dušan Kaplan, ki
raziskuje zgodovino čebelarstva na Blokah, je
v samem začetku društvo vodil Matija Anzeljc
z Gline, tajnik je bil Vlado Kraševec z Ulake,
blagajnik pa Ivan Ivančič z Runarskega. Med
člani pa so bili tudi Franc Modic iz Metulj,
Ivan Gorjup iz Ljubljane, Jože Jaklič iz
Ravnika, Franc Knavs iz Raven, Franc Marolt s
Studenca, Dušan Holzbauer iz Ljubljane, Alojz
Marolt z Velikega Vrha. Takrat so člani
društva čebelarili ljubiteljsko, med, ki so ga
pridelali, pa so porabili doma ali pa so ga
podarili prijateljem. Šele v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja je čebelar Miroslav Doles
povečal svoje čebelarstvo in med prvimi
pričel s prodajo medu.
Verjetno ste vi trenutno največji
pridelovalec medu v vašem društvu.
Težko je reči, kdo je največji pridelovalec, saj
število čebeljih družin lahko močno niha iz
sezone v sezono glede na vremenske razmere,
ki vplivajo na razvoj čebeljih družin. Sem
selitveni čebelar, kar pomeni, da čebelje
družine spomladi selim na akacijevo pašo na
Primorsko. Na tak način čebele iz hladne
bloške klime preselim v toplejše kraje s

hitrejšim vegetativnim razvojem in jim tako
omogočim hitrejši razvoj. Lanska letina medu
je bila zelo slaba ‒ zgodaj spomladi je narava
utrpela velike pozebe sadnih rastlin, kar je
močno vplivalo na razvoj čebeljih družin,
predvsem v višje ležečih krajih, kamor
spadajo tudi naše Bloke.
Koliko čebel pa se nahaja v enem panju?
V panju je v poletnem času okrog 45 tisoč
čebel. Večinoma so to čebele delavke, ki
nosijomed in skrbijo zamatico. Približno 2000

je trotov. Njihova edina naloga je, da skrbijo
za oplodnjo matice. V panju pa je seveda tudi
najpomembnejša čebela, to je matica. Matica
zleti iz panja na parjenje in se nato oplojena
vrne v panj ter prične z zaleganjem jajčec v
celice satja. Čebele so izredno racionalna bitja
in nič ne delajo kar tjavdan, zato skrbijo za
trote le, dokler so jim potrebni za obstoj
družine, nato pa jih pred zimskimi meseci
napodijo iz panja in tako prihranijo zaloge
hrane. Pozimi se v panju nahaja veliko manj
čebel, katerih edini cilj je, da preživijo zimo.
Včasih se zgodi, da čebele v panju čez zimo
odmrejo.
Kako pa pridete do novih čebeljih družin?
Nekdaj so čebelarji pridobivali nove družine
izključno z naravnim rojenjem čebel, kar pa ni
najbolje za pridobivanje čebeljih pridelkov,
saj se aktivnosti čebel po rojenju močno
zmanjšajo. Drug način, ki ga tudi sam izvajam,
pa je umetno deljenje družin na »narejence«.
Tako se izognemo naravnemu nagonu čebel
po rojenju in ohranimo čebelje družine
aktivne in vitalne pri svojem delu. Nova
čebelja družina se počasi oblikuje in naslednje
leto imamo novo vitalno družino.
Katere proizvode pa lahko čebelar pridobi
iz čebeljega panja?

Najpomembnejši je med, ki ga vsi
poznamo. Poleg medu pa lahko pridobivamo
cvetni prah, matični mleček, propolis in
vosek; vse je odvisno od tega, na kakšen način
želimo čebelariti in kaj nam narava v okoliciRajko Anzeljc ob prevoznem èebelnjaku

Èebele na akacijevi paši
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ponuja. Pridobivanje cvetnega prahu,
matičnega mlečka in propolisa terja veliko
časa in aktivnosti pri čebelnjaku. Pri
pridobivanju medu pa smo močno odvisni od
vremenskih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj
čebelje družine in medenje medovitih rastlin.
Slovenski čebelarji po večini uporabljamo
Žnidaršičeve panje (AŽ), ki so naša posebnost,
saj se drugod po svetu večinoma uporablja
nakladne panje (LR). Le-ti so primernejši za
komercialni tip čebelarjenja na visoke
prinose.
Ali imate v čebelnjaku le kranjsko sivko?
Tako je, in ponosni smo lahko, da imamo
Slovenci svojo avtohtono čebelo kranjsko
sivko, ki ima številne prednosti in je zaščitena
na celotnem Balkanskem polotoku. Vsak
čebelar ima obvezo, da na svojem čebelnjaku
skrbi za genetsko čistost kranjske čebele.
Problem se pojavlja predvsem v obmejnih
krajih s sosednjo Italijo, kjer prihaja do križanj
z italijansko čebelo. Čebelarska zveza ob
pomoči Ministrstva za kmetijstvo vlaga velike

napore v razvoj reprodukcijskih centrov za
proizvodnjo dovolj velikega števila
kvalitetnih matic kranjske sivke, s katerimi
izboljšujemo rasno čistost čebel v naših
čebelnjakih. Sam sem koordinator tega
projekta za območje občin Notranjsko-kraške
regije, poleg tega pa izvajam tudi terensko
svetovanje čebelarjem na tem območju.
Koliko članov je v vašem društvu?
Trenutno imamo 52 članov, od tega je 40
aktivnih čebelarjev, ostali pa so njihovi
družinski člani in podporni člani društva.
Večina se s čebelarstvom ukvarja kot s
hobijem, nekaj pa nas tudi prodaja čebelje
pridelke. Člani našega društva se skupaj
udeležujemo čebelarskega sejma na celjskem
sejmišču, na svetovni dan čebel, 20. maja, pa
se vsako leto udeležimo proslave, ki jo
organizira Čebelarska zveza Slovenije. Na
Blokah sodelujemo z ostalimi društvi, še
posebej s Turističnim društvom Bloke, ko na
pohodu po Krpanovi poti skrbimo za
okrepčila pohodnikom, in na Mihaelovem

sejmu, kjer na stojnici promoviramo
čebelarstvo. Zelo smo ponosni na sodelovanje
z osnovno šolo, kjer že vrsto let sodelujemo
pri organizaciji medenega zajtrka in izvajamo
čebelarski krožek.
V osnovni šoli vodite tudi čebelarski
krožek.
Z navdušenjem smo v šolskem letu 2015/16
pričeli s čebelarskim krožkom v osnovni šoli v
Novi vasi. Sam sem učitelj, zato sem postal
mentor čebelarskega krožka. Lahko rečem, da
je odziv učencev dober, vsako leto se krožka
udeleži okoli 8 krožkarjev. Čebelarska zveza je
naredila učni načrt, po katerem se mentorji
ravnamo, šola pa nam ponudi ustrezen termin
in prostor za izvajanje krožka. Teoretične
vsebine učencem predavam v učilnici,
praktični del pa v svojem čebelnjaku. Težava
je v tem, da v bližini šole ni nobenega
čebelnjaka, zato smo imeli v društvu idejo o
njegovi postavitvi v bližini šole. Na Občini
Bloke so prisluhnili naši ideji in skupaj smo se
podali v projekt za postavitev čebelnjaka z
vrtom medovitih rastlin okoli njega. Zahvala
gre tudi našima članoma, Stanetu Carju in
Dušanu Kaplanu, ki sta dlje časa aktivno
sodelovala pri pogovorih z Občino Bloke glede
izvedbe projekta. Občina Bloke se je skupaj z
občinama Cerknica in Loška dolina prijavila
na razpis LAS Notranjska z namenom
postavitve učnih čebelnjakov. V vsaki občini
bo postavljen en čebelnjak, ki ga bodo občine
dale v upravljanje čebelarskim društvom. Na
Blokah bomo postavili čebelnjak, zasadili
medovite rastline in naredili visoke grede za
zelišča, člani čebelarskega društva pa bomo
skrbeli za vzdrževanje okolice, hkrati pa
bomo imeli nekaj panjev, ki bodo služili v
izobraževalne namene.

Zapisal Matej Pakiž
Foto: Arhiv Rajko Anzeljc

Nakladni panji

Praktièni del krožka Teoretièni del krožka
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Harmonikar
Avgust Stanko na Blokah

20. stoletje se je prelomilo na pol. Svetovni vojni sta bili končani, vsakega sta zaznamovali na svoj način. Pokojni Janez Praprotnik,

ravnatelj OŠ v Novi vasi, je zapisal: “Življenje se je vračalo v stare kolesnice. Marsikje teh kolesnic ni bilo več. Razdrli so jih plazovi vojne,

pretrgali in zasuli so jih njeni hudourniki. Usekane so bile že nove poti, marsikje v živo in počez. Treba pa je bilo živeti in delati.”

In se veseliti. Kozarec vina in šilce žganja pri tem rada pomagata, kot kaže pričujoča slika.

Avgust Stanko, harmonikar in glasbeni pedagog
(1903–1976) je bil samouk. Z zmago na tekmovanju
harmonikarjev na Ljubljanskem velesejmu leta 1929 si
je za nagrado prislužil kromatično – gumbno
harmoniko, ki je zaznamovala njegovo kariero. Posvetil
ji je vse svoje delo.

Na začetku delovanja Radia Ljubljana so glasbeniki v
oddajah nastopali v živo. Skoraj ni bilo oddaje, da ne bi
zaigral tudi Avgust Stanko, včasih sam, včasih s svojim
triom, velikokrat pa so z njim nastopali tudi pevke in
pevci narodnih pesmi. Operna pevka in solistka Slava
Ulčar, njena mati je bila Marentova Francka iz Velikih
Blok, je pogosto sodelovala z njim.

Eden od njihovih nastopov je bil organiziran poleti
1957 v domu JLA v Velikih Blokah. V domu JLA so bili
poleg rednih kinopredstav, plesov ob državnih
praznikih in veselic na vrtu pogosti tudi nastopi
narodnozabavnih in zabavnih ansamblov s pevkami in
pevci. Na bloškem odru so tako nastopali Avseniki,
Beneški fantje, trio Rudija Bardorferja, Veseli planšarji,
Slaki … pa pevke in pevci Marjana Deržaj, Tatjana Gros,
Predrag Gojkovič itd.

Kot rečeno, je bila pevka Slava Ulčar po materi
bloških korenin. Pevsko se je šolala v Ljubljani pri
znanem opernem pevcu in pedagogu Juliju Betettu. Bila
je solistka opernega zbora in jo je Avgust Stanko

večkrat povabil k skupnim nastopom na Radiju
Ljubljana. Za nastop v Velikih Blokah se jima je
pridružil baritonist Tone Kozlevčar, pevec Slovenskega
okteta, ki je velikokrat prepeval tudi ob spremljavi
harmonikarja Vitala Ahačiča ali citrarja Mihe Dovžana.
Vsi se še dobro spomnimo njegovega “Ribničana
Urbana”.

Po uspešnem nastopu je Slava skupaj z ostalimi
nastopajočimi in spremljevalci obiskala naše sosede
Tonove, kjer je živelaMica, njena teta pomamini strani,
in bratranec France Modic z družino. Ob tej priliki so se
tudi slikali ob vaški cesti, za ozadje pa so služile stavbe
bloške vojašnice in takrat še gol Bloški hrib.

France in njegova žena Danica sta v nedeljskih
oblačilih. Ob Danici stoji na desni Avgust Stanko v svetli
obleki. Spredaj je z ruto skrbno pokrita Jožefa Modic –
Marentova Pepa, tudi teta Slave Ulčar.

VIRI:

Andrej Modic, Ljubljana
France Modic, Velike
Bloke
Wikipedija
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Pepe se je oprijela Slava, ki ima ogrnjen plet, ob njej
pa stoji Tonova Mica, tudi njena teta, Pepina sestra, s
svojo značilno ruto. Na konec se je postavil pevec Tone
Kozlevčar. Za njim stoji neznana spremljevalka, prav
tako je neznanec moški, ki stoji za Slavo.

Tonov Boris, takrat štiriletni deček, ni bil navajen
fotografiranja in je precej zaskrbljeno spremljal cel
dogodek.

Pevka Slava Ulčar, por. Mihajlovski, je bila pogosto
na obisku pri Tonovih. Glede spanja je imela pevske
navade. Spat bi šla šele po dolgih večernih pogovorih,
vstajala pa bi pred kosilom. To pa pri bratrancu
Francetu ni šlo, saj živina ni poznala opernega urnika,
France in Danica pa sta tudi oba hodila v službo. Vendar
je tudi to zadrego France s svojo hudomušnostjo gladko
preskočil.

Za konec pa še to: jabolko ne pade daleč od drevesa.
Eva Modic – Tonova, vnukinja pok. Franceta in Danice,
zaključuje študij solo petja – sopran na visoki šoli v Den
Haagu na Nizozemskem in tako nadaljuje družinsko
tradicijo.

Zapisal: Lojze Mazij

Kraj: Velike Bloke
Datum: 1957
Avtor: neznan
Zbirka: France Modic, Velike Bloke
Skenirano: 6. 2. 2020
Oblika: fotografija
Zapis s slikami je bil objavljen na
https://stareslike.cerknica.org/

Šola na daljavo
Kadar govoriš, samo ponavljaš tisto,
kar že veš. Toda če poslušaš,
se lahko naučiš česa novega.
– Dalai Lama

K o so naše šole in vrtci sredi marca zaradi
preprečevanja širjenja epidemije koronavirusne
bolezni covid-19 zaprli svoja vrata, se je začelo

izobraževanje na daljavo. To je pomenilo poseben izziv
za prav vse v šolskem sistemu: za ravnatelja, učitelje,
šolarje, otroke in tudi njihove starše. Poseben čas, ko
smo se lahko naučili česa novega.

Zame kot ravnateljico šole in učiteljico je bilo to eno
izmed najtežjih obdobij mojega dolgoletnega vzgojno-
izobraževalnega dela. Tako rekoč čez noč je bilo
potrebno vzpostaviti stabilno učno okolje, ki bo
enostavno za uporabo tako za učitelje kot za učence in
njihove starše. Zadovoljna sem, da so učitelji k novemu
načinu dela pristopili pozitivno in motivirano ter da so
vsakodnevno iskali nove oblike sodelovanja z učenci.
Izjemne napore so vlagali v ohranjanje stikov z učenci,
motiviranje za delo, pripravo drugačnih oblik dela in
gradiv ter posredovanje vsakodnevne kakovostne
povratne informacije učencem. Prisiljeni smo bili v
situacijo, ki nas uči strpnosti, vztrajnosti, razmislekov o
racionalnih dejanjih, izrekanja čustev. Za način dela na
daljavo nas ni nihče pripravljal ali izobraževal. Moji
sodelavci so delo odlično opravili, za kar jim lahko
rečem hvala.

Kaj pa učenci?
Po začetnem navdušenju, da ni pouka in da so to

počitnice, so hitro ugotovili, da gre v resnici za čisto
pravo šolo, za mnoge celo zahtevnejšo in napornejšo
kot sicer.

Kako so opravljali delo na daljavo, si boste prebrali v
utrinkih, ki so jih zapisali.

Veliko vlogo pri šoli na daljavo pa so opravili starši.
Morali so sprejeti vlogo nadomestnega učitelja
oziroma pomočnika v izvajanju pedagoškega procesa,
še posebej pri mlajših šolarjih. Verjamem, da ni bilo
lahko. Nekateri so to delali poleg službe in vseh ostalih
obveznosti. Bili so vestni, zahtevni, odgovorni. Hvala
vam. Verjetno boste tudi vi, dragi starši, svojo
»učiteljsko izkušnjo« opisali z besedami, ki jih mi
učitelji uporabimo neštetokrat ‒ te pa so: zahtevno,
odgovorno, premalo spoštovano, pa tudi kot takšno, da
prinaša zadovoljstvo ob na novo naučenih stvareh oz.
spoznanjih.

Letošnje šolsko leto bo nedvomno opisano v
zgodovinskih učbenikih – kot ogromen eksperiment.

Konec šolskega leta je pred vrati. Moja želja je, da
zdravi in zadovoljni preživite zaslužene počitnice. Prav
vsi ‒ učitelji, učenci in starši.

Milena Mišič
ravnateljica
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Maja smo se vrnili v šolo, vendar v čisto drugačno šolo – polno novih
pravil in navodil. Razdeljeni na dva dela, razmaknjeni na meter in pol,
brez igrač in z veliko milnice ter razkužil. Začeli smo z novo zgodbo,
ki bo gotovo zapisana v zgodovino. Zaposleni smo se iznajdljivo in
spretno spopadali s pravili in vseeno naredili otrokom lepo in

prijazno šolo – tako šolo, da naši prvarji ponovno radi prihajajo v
učilnico.

Učiteljici Petja Ilejšič in Iza Pintar

Tudi na sprehodu smo pazili na varnostno razdaljo, zato smo uporabili vrvi.

V šolski uèilnici smo bili malo »razseljeni«.

Med uèenjem na prostem so nam zelo prav prišle stopnice
poletnega gledališèa, ki se skrivajo za šolo.

Veliko smo se uèili na prostem. Ko je zaèel padati dež, smo se umaknili pod streho in èez nekaj minutk nadaljevali uèenje.
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Kljub novim, posebnim in zato težjim
razmeram se je med nami izmenjalo
veliko lepih misli. Med branjem
sporočil otrok so mi večkrat stopile
solze v oči, telo pa so prežemali
prĳetni občutki bližine, čeprav smo
bili v resnici daleč drug od drugega.

Preberite nekaj izsekov iz zapisov
našh pogovorov na daljavo.
• Blaževa mamica je v sporočilu po
elektronski pošti med drugim
zapisala: Blaž je povedal, jaz
zapisujem: »Lepo ste nam pripravili
naloge. Izbrali ste dobre posnetke za
spoznavanje okolja. Pogrešam
normalno šolo. Dolgčas mi je po svojih
sošolcih. Danes ne morem ven, ker
močno piha in pada sneg. Upam, da ste
v redu. Upam, da se kmalu vidimo.«

• Gospa Petra: Zaenkrat nismo imeli
nobenih težav, pri SLO in MAT delamo
tudi dodatne vaje za pisanje in
računanje, prav tako pa Taras tudi
bere. Zelo ga je navdušila tudi zgodba o
Bibi in odganjanju žalosti. Velikokrat
potarna, da mu je dolgčas po vas in šoli
in da komaj čaka, da se ponovno
srečate.

• Oliver: Dober dan učiteljica Barbara,
pri likovni umetnosti sem skico narisal
s svinčnikom, pobarval sem jo pa s
temperami. Katerega izmed prizorov iz
pravljice pa bi ti izbrala? Želim ti lep
dan in da se boš dobro počutila, Oliver

• Urban: Ali si me danes videla, ko sem
ti mahal iz balkona? :) :) Upam da tudi
ti uživaš, in da se letos še kaj vidimo.

• Ula: Učiteljica Barbara, jaz te zelo
pogrešam, ker si najboljša učiteljica na
svetu in upam, da se kmalu vidimo v
osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše. Kako
pa si ti?

• Viktorija: Zelo sem vesela, da mi je
tudi pri matematiki šlo dobro. Zelo sem
bila vesela tudi, da sem spet slišala vaš
glas pri uri SPO o vrtu. Lepo vas je bilo
slišati po tako dolgem času. Lepo se
imejte. Pošiljam vam sončen pozdrav in
objem.

• Nejc Pe.: Živjo, učiteljica Barbara,
kako si? Na vsa vprašanja sem
odgovoril čisto sam. Komaj čakam, da
pridem spet v šolo.

Barbara širaj,
učiteljica 2. razreda

DOBILA SEM TUDI VELIKO ČUDOVITIH FOTOGRAFIJ IZDELKOV UČENCEV.
OGLEJTE SI JIH NEKAJ.

Janez je po obravnavi snovi Raznolikost pokrajin po
svetu (SPO) narisal vulkan Villarrica v Èilah.

Aleks: odtisi cvetlic in listov na blagu (LUM).

Lan: robot iz odpadne embalaže (LUM).

Samo je v okviru tehniškega dne

arhitektura izdelal ptièjo hišico.
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»Juhu, v ponedeljek ne bo pouka,« je
odmevalo v našem razredu v petek. A
po dveh mesecih in pol so bili učenci
veseli, da jim je šola zopet odprla vrata.
V šoli so namreč poleg učenja tudi
prijatelji, s katerimi je ponavadi
»lušno«.

Tretješolce sem povprašala, kako se
jim je zdelo šolanje v njihovi sobi ali
kuhinji in povedali so takole:
Šola na daljavo mi ni bila všeč, ker nisem
videla sošolcev. Vseeno sem bila vesela, ker
mi ni bilo treba iti na kombi. Rada sem
ustvarjala. Poskrbela sem tudi za mucko, ki
sem ji naredila iglu. (Živa Zidar)

Šola na daljavo mi ni bila všeč. Nismo mogli
videti drug drugega, veliko časa sem morall
biti na računalniku. (Adam Modic)
Doma sem imela veliko časa za učenje.
Večino časa sem bila v svoji sobi, med učen-
jem sem delala odmore, pila veliko vode ali
soka. Če česa nisem vedela, sem vprašala
mami. Tudi na kvačkanje nisem pozabila.
Zdi se mi, da je to šolsko leto minilo zelo
hitro. (Rebeka Hiti)
Pri pouku na daljavo mi je bilo najbolj zan-
imivo to, ker smo veliko ustvarjali. (Ana
Zgonc)

Šola na daljavo mi je bila všeč zato, ker sem
lahko pozno vstajala. Najbolj sem pogrešala
razlago in prĳatelje. (Ema Pavčič)
Všeč mi je bilo pisanje nalog, izdelovanje
živalskih bivališč in poslušanje posnetkov, v
katerem je učiteljica govorila o polju, vrtu,
travniku in o gozdu. (Jakob Okorn)

Vesel sem bil, ker mi je pri delu lahko po-
magala mami in ker sem lahko malo dlje
spal. (Anže Štrukelj)
Najljubši dan mi je bil petek, ker smo imeli
na ta dan najmanj nalog. Ker smo morali
biti dolgo časa doma, sem zelo pogrešala
sošolce. (Tĳa Primožič)
Poleg tega, da sem užival v pletenju pajkove
mreže, sem se naučil tudi delati z računal-
nikom. Stvari za šolo sem večinoma delal v
pižami. (Matej Bavec)

Zelo sem pogrešala prĳatelje in sošolce. Delo
za šolo sem rada opravljala na računalniku.
(Ana Kaja Premerl)
Take šole si več ne želim. Nisem dobil dobre
razlage. (Žiga Koščak)

Vesel sem bil, ker mi ni bilo treba delati
nalog v šoli in sem bil lahko veliko časa
zunaj. (Žan Zakrajšek)

Delo na daljavo mi je bilo zanimivo. Po-
grešala sem sošolke, sošolce in učiteljico.
Najbolj smešno je bilo to, da nisem vedela,
ali sem se pri nalogi v rezultatu zmotila jaz
ali učiteljica. (Lana Zidar)
Doma sem razmetaval igrače in jih pos-
pravljal. Pogrešal sem Darjo in prĳatelje.
(Enej Šega)
Spletna šola mi je bila všeč, ker ni bilo težkih
nalog. Pogrešal sem razlago v učilnici.
(Samo Zakrajšek)
Tak pouk mi je bil zelo všeč, ker sem lahko
delala odmore takrat, ko sem si jih zaželela.
Najbolj se spomnim tega, da nisem znala
narisati kocke. Hitro sem poklicala
učiteljico, ki mi je vse razložila. (Zala Hiti)

Damjana Ožbolt,
razredničarka
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Četrtošolci so v šoli na daljavo
računali, pisali zgodbe,
prepevali, ustvarjali, telovadili,
odšli na športni, kulturni in
tehniški dan, si ogledali filme
in posnetke, brali zgodbe,
raziskovali v naravi in okolici
domače hiše, pekli kruh in
pecivo …

Svoje izdelek so fotografirali in
pošiljali učiteljici. Izdelki na
fotografijah so nastali na
športnem in tehniškem dnevu,
pri pouku likovne umetnosti,
pri dodatnem pouku in pouku
športa.

Helena Šivec,
razredničarka
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Učenci so zelo uživali pri likovni umetnosti, tehniških in športnih
dnevih ter v projektu Pasavček, kjer smo se pripravljali na kolesarski
izpit. Poslali so fotografije zanimivih izdelkov. Na daljavo smo bili v
Rokodelskem centru v Ribnici in v Muzeju bloškega smučarja. Učenci
so se srečali s preteklostjo in starimi predmeti, izdelali so bloške smuči.
Trde orehe so reševali pri matematiki, pojavili so se tudi pri bralnem
razumevanju in zapisu.

Z veseljem smo prišli v šolo in se srečali v živo. Morda je kdo do
sedaj mislil, da v času sodobne tehnologije učitelji niso več potrebni, a
se je izkazalo, da temu ni tako. Doma ste se trudili tudi vi, starši, na
drugi strani računalnika pa mi, učitelji.

Pavla Ponikvar, razredničarka

Aljaž, vaza

Miha P., arhitektura

Lan, slikanje v
raèunalniškem
programu

Neža, Moja sestrica – portret

Andraž, poligon doma

Eva, Moja mami

Martin, arhitektura
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Najlepši izdelki mojega 6. razreda so nastali v
času šole na daljavo. Učenci in učenke so
ustvarjali v domačem okolju, našli svojo
ustvarjalno žilico in dokazali, da je narava
naše največje bogastvo. Naj govorijo
fotografije.

Maja Brancelj, razredničarka

Aleš Zabukovec

Manca Hiti

Zala Kranjc

Martin Miklavèiè

Filip Knavs

PRI POUKU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE SO UČENCI PRIPRAVILI VSAK SVOJO ZBIRKO

LESNIH VRST.

IZ VEJIC, KOŠČKOV LESA IN SPOMLADANSKIH CVETOV SO OBLIKOVALI RAZLIČNE NAPISE.

Gaja Èelebiè

Rebeka Kraševec
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Ko se je tisti petek 13. marca začelo, si nismo
mogli niti predstavljati, da bo tako dolgo trajalo
in kaj vse bo prineslo s seboj. Vse se je spremenilo
in biti učitelj v času karantene ni bilo prav nič
enostavno, še posebno ne za nas, »old school
učitelje«, ki se nismo rodili v ta digitaliziran svet.
A smo kar zagrizli v to jabolko! Vsak se je trudil po
svoje, prosil za pomoč, ko se je kaj zalomilo, se
posvetoval in se vsak dan kaj novega naučil. In
smo zmogli!
• AdamHiti: Meni pa je bilo lepo doma, šola mi je
hitro minila in zelo sem se zabaval. Pogrešal pa
sem prijatelje.

• Marcel Korenjak: Karantena me je spremenila.
Polenil sem se, spal do desetih in bil sem čisto
prilepljen v hišo.

• Urška Anzeljc: V karanteni mi je bilo všeč, da
nismo pisali testov, ni pa mi bilo všeč, da se
nismo videvali s sošolci, sošolkami.

• Filip Jan Šega: Med karanteno mi je bilo všeč,
ker sem lahko bil veliko zunaj.

• Sanja Vuković: Med karanteno sem lahko
veliko ustvarjala in to mi je bilo zelo všeč. Ni pa
mi bilo všeč, da se nisem mogla videti s
prijatelji in sošolci.

• Filip Ponikvar: Šola na daljavo mi je bila všeč,
malo pa sem pogrešal sošolce.

• Hana Lotrič: Všeč mi je bilo, da sem bila doma,
ni pa mi bilo všeč, da se nismo mogli videti s
prijatelji.

• Gaber Klučar: Pogrešal sem sošolce in nekatere
učiteljice. In naučil sem se kaj novega.

• Sara Pavčič: Všeč mi je bilo, ker sem imela več
časa za živali. Tudi šola na daljavo mi je bila v
redu.

• Miha Ponikvar: Med karanteno sem zelo
užival, ker nisem imel toliko dela za šolo.

• Anja Milavec: Zelo zabavno mi je bilo, ker sem
bila doma z družino. Ni pa mi bilo všeč, ker
nisem mogla videti svojih prijateljev.

• Nina Škrlj: Med karanteno mi ni bilo hudo.
• Manca Pintar: Bilo je bedno, ker se nismo videli
s prijatelji.

• Rok Škulj: Meni je bilo v karanteni kar v redu,
ker sem lahko igral igrice.

• Karin Bačnik: V redu je bilo, ker sem bila več
časa doma in sem lahko malo dlje spala. Ni pa
mi bilo všeč, ker smo morali pol dneva gledati
v računalnik in nismo imeli tako podrobne
razlage.

• Jernej Anzeljc: Všeč mi je bilo delo na daljavo
in ocenjevanje. Med šolo na daljavo sem se
vozil s kolesom in pomagal staršem pri delu.

• Blaž Zakrajšek: V karanteni mi je bilo všeč, ker
sem bil ves čas z družino.

Grozdana Gornik, razredničarka

NARAVOSLOVJE
V sedmem razredu smo zgradbo členonožcev ponavljali s pomočjo naravnih materialov.
Izdelati smo morali predstavnike stonog, pajkovcev, rakov in žuželk, tako da se je videlo
število nog in delov telesa, ki gradijo posamezen organizem. Živali, ki so nastale, sicer niso
bile čisto anatomsko pravilne, so bile pa izjemno umetniške.

Učiteljica Alma Kandare

Gaber je
izdelal
metulja.

Sara je
uporabila
razliène
materiale
za izdelavo
4 razredov
èlenonožcev.

Karin
se je poigrala
z regratovimi
cvetovi in

izdelala strigo
ter raka.
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Vsaka medalja ima dve plati, pravi pregovor.
Osmarji so tako ocenili tudi šolo na daljavo – kaj
je bilo dobro in kaj ne. Njihove izjave niso kakšne
globoke pedagoške analize, so pa pravšnji odsev
njihovega »koronskega« šolanja.

DOBRO

• Sam si izbiraš, kdaj delaš za šolo. (Jan Zgonc)
• Pozno vstajanje, boljša malica, krajše šolske
ure, lažje spraševanje. (Arne Bajželj)

• Lahko vstaneš kasneje, za vse naloge imaš
dovolj časa, ješ in piješ, kadar želiš, manj
stresna ocenjevanja ‒ lahko kaj poškiliš v
zvezek.☺ (Petra Zabukovec)

• Zbudiš se, kadar želiš. (Nike Šega)
• Vprašani smo bili v videoučilnici. (Lili Šarc)
• Všeč mi je bilo, ker sem imel časa, kolikor sem
hotel. Šolski dan sem začel z vožnjo z
motorjem v Metulje. (Alen Pavčič)

• Krajši šolski dan, moji »sošolki« sta bili
sestrici – ena četrtošolka in ena štiriletnica
(Klara Knavs)

• Zbudil sem se, kadar sem hotel. Sam sem si
naredil urnik. (Aljaž Štrukelj)

• Zbudil sem se, kadar sem hotel. Delali smo z
računalnikom. Če česa nisem razumel, sem
pogledal na internet. (Nik Premerl)

• Lahko si dlje spal. Prej kot v navadni šoli sem
končal s svojimi obveznostmi. (Mai Zakrajšek)

• Dolgo spanje, malica, kakršno si zaželiš, manj
ocen. (Juš Kostajnšek)

• Pri interaktivnih nalogah sem lahko le klikal,
ni bilo treba brati.☺ (Kristjan Pavlič)

SLABO

• Ni bilo razlage pri vseh predmetih. (Jan
Zgonc)

• Pogrešaš družbo, ki je šoli vsako uro. Le
posredna razlaga učitelja. (Petra Zabukovec)

• Nobeden te ne priganja. (Nike Šega)
• Nismo imeli dovolj razlage. (Lili Šarc)
• Preveč domače naloge pri nekaterih
predmetih. (Alen Pavčič)

• Včasih sem za šolo porabil več časa, kot če bi
bil pri pouku. (Aljaž Štrukelj)

• Nihče nas ni silil delati. Gradiva so bila po
določenem času zaklenjena. Nisi mogel v živo
vprašati, če česa nisi znal. (Nik Premerl)

• Spraševanja mi niso bila všeč. Nisem videl
sošolcev. (Mai Zakrajšek)

• Ni bilo druženja s prijatelji, pol dneva sem
presedel za računalnikom. (Juš Kostajnšek)

• Ni bilo razlage v živo. (Kristjan Pavlič)

Jerneja Kovšca, razredničarka

SAJ NI RES, PA JE
Pri uri geografije smo imeli videokonferenco. Prisotni smo vsi, razen Alena.
Učiteljica vpraša: »Kje je pa Alen?«
V tistem trenutku se pod mojim oknom zasliši: »Brrrrrrrrr …«
Pogledam skozi okno in zagledam sošolca Alena na motorju …
(Aljaž)

POSKUSI V KEMIJI
V času šolanja na daljavo smo imeli v 8. razredu
izbirni predmet poskusi v kemiji (POK), kjer smo
doma izvajali preproste poskuse ali pa si poskuse
ogledali. Preizkusili smo, kako poskočno je golo
jajce. Surovo jajce smo dali v kis, da se je lupina
raztopila in nato preizkusili, katera je najvišja
višina, s katere ga lahko spustimo, preden se
razbije. Dobili smo zmagovalca, ki se je razbil šele
z višine 70 cm.

S pomočjo krompirjevih ploščic smo
raziskovali osmozo, naredili smo pravi sladoled s
pomočjo ledu in velike količine soli, raziskovali
smo naravne barve in se naučili, kako lahko
pobarvamo velikonočna jajca s kurkumo, špinačo
in tudi drugimi rastlinami. S cvetovi, listi in
kladivom pa so nastale prave umetnine na
bombažnih prtičkih.

Učiteljica Alma Kandare

Petra je pripravila èokoladni

sladoled.

Mai je izdelal raznobarvno umetnino.

Nike je sladoledu dodala

M&M bombone.

Juš se je poigral z rumenimi cvetovi
in zelenimi listki.
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• Patrik Korenjak – Pri spraševanju sem
lahko brez težav goljufal in včasih sem
lahko tudi prej končal. Adijo.

• Ahac Knavs – Med šolanjem na domu mi
je bilo všeč, da ni bilo treba vstajati tako
zgodaj zjutraj in da si si lahko sam
razporejal urnik. Ni mi bilo všeč, ker
nisem mogel videti učiteljice, ki bi mi
bolj podrobno razložila snov.

• Hana Skender – Šola na daljavo je bila še
kar v redu. Ker sem bila sama doma, sem
pogrešala »norenje« sošolcev. Zaradi
karantene imam občutek, da sploh
nisem končala 9. razreda.

• Tjaš Kraševec – Meni je bila šola na
daljavo všeč, saj ko sem naredil vse za
šolo, sem šel lahko ven. Všeč mi je bilo,
da mi ni bilo treba tako zgodaj vstati.

• Andraž Koščak – Všeč mi je bilo, da smo
bili cele dneve doma in sem lahko
pomagal doma pri delu. Ob petkih ni bilo
veliko naloge. Spraševanje je bilo boljše
kot v živo v šoli.

• Nik Hiti – Pri šoli od domami je bilo všeč,
da sem lahko kasneje vstajal. Prav tako
mi je bilo všeč, da se mi ni bilo treba
voziti od doma do šole. Ni pa mi bilo
všeč, da nisem videl sošolcev in sošolk.

• Neža Ponikvar – Všeč mi je bilo, ker sem
lahko malo pozneje vstala in sem si vzela
odmor, kadarkoli sem želela. Manjša
težava je bila v organizaciji dela, saj nas
je doma veliko in na začetku nismo imeli
dovolj računalnikov. Kasneje je bilo
bolje, saj smo dobili dva računalnika v
izposojo. V šoli na daljavo sem bila bolj
utrujena, kot pa bi bila v šoli.

• Eva Ambrožič Deleja – Šola na domu je
bila super. Pouk sem končala že okoli
desetih. Mislim, da mi je šlo pri
nekaterih predmetih celo bolje kot v šoli.

• Urban Kandare – Šola na daljavo mi na
začetku ni bila všeč, ampak potem pa mi
je bila vedno bolj všeč, ker si lahko imel
odmor kadarkoli. Ni pa mi bilo všeč, ko
se nismo s sošolci videli v živo. Smo se pa
videli preko videoklica.

• Leonard Bajželj – Marca smo bili
prisiljeni v šolo od doma. Na začetku je
bilo malo nenavadno, a sem se hitro
navadil. Zelo sem pogrešal sošolce in
sošolke, šole pa ne preveč.

• Špela Kunc – Všeč mi je bilo, da sem
lahko za šolo delala, kadar sem hotela.
Všeč mi je bilo tudi, da so bila lažja
spraševanja in naloge. Ni pa mi bilo všeč,
ker nisemmogla videti svojih sošolcev in
sošolk.

Generacija 2005
je zaključila osnovno šolo

Šopek sedmih fantov in štirih deklet predstavlja bogat nabor najrazličnejših osebnosti, veščin in
sposobnosti. Njihova hudomušnost je popestrila marsikatero uro pouka. Njihova vedoželjnost pa
je olajšala delo nam, učiteljicam, saj je bil pouk v tem razredu zelo zanimiv in prijeten. Nobeno
delo ni bilo pretežko in vedno so ga opravili z veseljem. Glavna vrlina te generacije je pridnost in
bistrost, kar se je vsakodnevno kazalo pri njihovih dosežkih tako v šoli kot tudi izven nje, za kar
so prejeli številna priznanja in pohvale.

Vsak od njih je poseben na svoj način, skupaj pa predstavljajo izjemen letnik 2005, ki je zorel na
Blokah – na bloški burji in soncu. »Vrhunska kakovost« so si napisali na majice, ki so jih nosili
zadnje šolske dneve. Tudi ti so bili zaradi koronačasov spet nekaj posebnega.

Devet let je hitro minilo in v jeseni bodo šolanje nadaljevali v srednjih šolah. Čez nekaj let bodo
Bloke bogatejše za strojnike, oblikovalce kovin, mehatronike, vzgojiteljice, naravovarstvenike,
zdravstvene delavce in gimnazijske maturante, ki bodo zagotovo še kaj študirali.

Želim jim veliko veselja, dobrih prijateljev in da bi na križiščih življenja izbrali pravo pot.

Srečno ‒ Špela, Hana, Eva, Neža, Urban, Patrik, Nik, Tjaš, Andraž, Ahac in Leonard!

Alma Kandare
razredničarka



Kako smo telovadili na daljavo?
V času šole na daljavo smo imeli tudi športni dan, kjer so šolarji
izpeljali meritve za športnovzgojni karton. Veliko je bilo navodil,
veliko priprave in pri nekaterih je bila pomoč staršev obvezna. Če ne
drugega, so igrali pomembno vlogo učitelja, ki meri čas pri posameznih
nalogah. Nedvomno smo bili uspešni. Nastalo je veliko zanimivih
fotografij, kako so učenci na inovativen način poskrbeli, da so izmerili
določeno motorično sposobnost. Še enkrat BRAVO VSEM! In če
slučajno pride še kakšna karantena, mi se ne damo, ker smo skupaj
močnejši – bolj, kot si lahko predstavljamo.
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GEO, ZGO in DKE
Pri ocenjevanju geografije, delno zgodovine in DKE sem se odločila, da
bom namesto spraševanja izvedla ocenjevanje izdelkov. V 6. razredu so
morali učenci pri zgodovini izdelati bivališče (bivak, piramido, grad,
hišo …) ter ga poimenovati, predstaviti in umestiti v ustrezno
zgodovinsko obdobje. Pri geografiji pa so morali predstaviti svoj
domači kraj.

V 7. in 8. razredu so učenci pri geografiji pripravili predstavitev
izbrane države. Učenci 7. razreda so lahko izbirali med azijskimi
državami, učenci 8. razreda pa med afriškimi in državami Oceanije.

Nekaj učencev 7. razreda se je pri DKE odločilo, da bodo namesto
spraševanja naredili predstavitev izbranega borca ali borke za
človekove pravice. V 8. razredu so učenci pri DKE naredili predstavitve
poklica, ki jih zanima.

V 9. razredu so pri geografiji učenci dobili navodilo, da naj izdelajo
učno pot ali predstavijo izbran kraj kot turistično točko. Vsi učenci iz
vseh štirih razredov so se pri izdelavi izdelkov zelo potrudili.

Tina Troha, učiteljica

Izdelal: Martin Miklavčič, 6. r

Izdelek: grad McLavèiè

Petra Zabukovec, 8.r – vesa v zgibi

Adam Modic, 3.r – taping z roko

Martin Miklavèiè, 6.r – skok v daljino iz mesta

Izdelala: Karin Pavčič, 6. r

Izdelek: plakat domaèega kraja –
Runarsko

Izdelala: Neža Ponikvar, 9. r

Izdelek: Del izdelka Uèna pot –Jej, kar je



junij 202020 junij 202020

Ustvarjalnosti ne ustavi nič
Kljub temu da samo bili doooolgo doma, se nismo dali. Čas izolacije in tudi
osamljenosti smo izkoristili za delo na kmetijah, pomoč staršem, branje knjig, učenje
in seveda ustvarjanje. Učenci pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika so se več
kot izkazali in tudi meni polepšali marsikateri dan s svojimi čudovitimi izdelki, ki so
mi jih pošiljali v pregled. Izdelali so cvetlične lončke, vrtavke, živali, škropilnike,
leteče rakete, požrešne živali … in vse to samo iz odpadne embalaže, ki se skriva v
naših domovih. Bili so res ustvarjalni, domiselni, izvirni. Hvala vam, učenci, za vaš
trud in vam, starši, za pomoč in podporo svojim otrokom.

mentorica in avtorica članka Anica Sterle
avtorji fotografij učenci in starši



junij 2020 21junij 2020 21

Za komunikacijo med seboj smo imeli na voljo
večmožnosti – kanali smo jim rekli. Eden, ki je
bil poimenovan Vrtiljak, je bil namenjen
voščilom, opisom pomembnejših dni,
sporočilom, ki niso bila povezana s šolsko
snovjo, ali pa le pozdravom.

„Kanali“
za komunikacijo

Tehniški dan
Arhitektura

5. maja smo za vse razrede šole izvedli
tehniški dan. Zanimala nas je arhitektura na
Blokah in po svetu.

Učenci so imeli različne naloge.

Anica Zabukovec, učiteljica

Neža Ponikvar

Narisali so naèrt za most èez Blošèico,

Andraž Koščak

Naèrt za pozidavo parcele
v Novi vasi

Ahac Knavs

Ustvarjali so iz lesa, kart, kock,
kamnov, tlakovcev …

Mai Zakrajšek

Lahko so se ukvarjali
s krajinsko arhitekturo,
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Vsi bi raje tekli na Blokah
Tekaško smučarsko društvo Olimpija BLOKE je bilo v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije

zadolženo za tehnično organizacijo tekme za Pokal ALPINA v nedeljo, 23. 2. 2020. Ker na Blokah, žal, ni
bilo snega, smo prireditev pripravili na progah Nordijskega centra Planica. Na tekmi so se tekmovalci

pomerili v šprintih v prosti tehniki.

13 klubov oziroma društev iz Slovenije in dva
iz Hrvaške. Tekme se je udeležilo 211
udeležencev, ki so tekmovali v 13 kategorijah.
Tekmovalci v odraslih kategorijah so tekli na
progi dolgi 1200 m, tekmovalci v otroških
kategorijah pa na progi dolgi 800 m.
Tekmovanje se je začelo s kvalifikacijami.
Najboljših 16 iz vsake kategorije se je nato
pomerilo v izločilnih bojih v četrtfinalih in
polfinalih. Na koncu so se za zmago v vsaki
kategoriji pomerili štirje najboljši tekmovalci.
V kvalifikacijah so bile uspešne tri
tekmovalke našega društva. V kategoriji
mlajših deklic je Neža Milavec zasedla 6.
mesto, Ema Premerl pa je bila 16. Pri starejših
deklicah se je na 13. mesto uvrstila Anja
Milavec. Izjemno se je izkazal naš nekdanji
član Nejc Šraj, ki je zmagal v kategoriji
juniorjev.

Organizacija takšne oblike tekme je zaradi
večkratnih štartov in velikih hitrosti
tekmovalcev še posebno zahtevna. Pri
organizaciji tekmovanja je zato sodelovalo 35
članov in podpornikov TSD Olimpija BLOKE,
večinoma Bločank in Bločanov, ki so bili
vključeni v pripravo na tekmovanje (prijava

tekmovanja, priprava štartnih številk,
organizacija odprave v Planico in priprava
startno-ciljnega prostora), izvedbo prireditve
(prijava tekmovalcev, sodniška služba,
vodenje prireditve, varovanje ob
tekmovališču, skrb za tekmovalce in delitev
čaja, sodelovanje s časomerilci in
predstavnikom Smučarske zveze Slovenije)
ter pospravljanje po tekmovanju. Za
organizacijo tekmovanja smo prejeli pohvale
tako od predstavnikov Smučarske zveze
Slovenije kot od drugih klubov in društev. Vsi,

tako organizatorji kot tekmovalci, pa smo si
enotni, da bi tekmo raje izvedli na Blokah.

Z vsakoletno zgledno organizacijo tekme
za Pokal in z aktivnim sodelovanjem s
Smučarsko zvezo Slovenije naše društvo tudi
ob pomanjkanju snega poskrbi, da so Bloke še
naprej prepoznavne tako pri smučarjih
tekačih kot pri ostalih ljubiteljih narave.

Mojca Milavec
TSD Olimpija Bloke

Namesto na Blokah – pod Poncami
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Skupina za ročne spretnosti
Društva upokojencev Martin

Krpan Bloke in korona
Nova vas, junij 2020
Naš program dela za letošnje leto smo z veseljem predstavili na
občnem zboru, k sodelovanju povabili še ostale člane, potem pa je kot
strela z jasnega vse naše misli in želje prekinila virusna epidemĳa –
korona. Družabno življenje je odpadlo, prav tako predvidene de-
javnosti. Ostani doma, bodi in ostani zdrav so bila navodila zdravstvene
stroke, po radiu in televizĳi se je govorilo samo o novi, neznani bolezni,
ki se je iz ure v uro bliskovito širila po vsej deželi. Iz našega vsakdana
je izginilo vse družabno življenje – zdaj smo se soočili z izolacĳo, karan-
teno, strahom pred neznanim …

Vrata so zaprle tudi šole in vrtci, trgovine … Delo zaposlenih, učenje
in šola učencev, dijakov, študentov se je čez noč *preselilo* na daljavo

‒ v domove.
Tudi naše torkovo druženje ob ročnih delih se je preselilo na

*daljavo*, v naše domove. Še dobro, da smo imele zalogo volne, s
katero smo ustvarjale. Telefonski klici in SMS sporočila so bili naše
druženje in medsebojna izmenjava ter podpora pri delu.

Kdo bi si mislil, da bomo tako dolgo časa doma???
Prvi torek v juniju (ob koncu epidemije in ko so se sprostile

dejavnosti) smo se prvič dobile, prinesle naše koronske izdelke in bile
vesele, da smo končno spet skupaj. Koliko nogavic, rokavic, copatkov
je medtem nastalo!! Kljub osami nam ni bilo dolgčas, saj smo bile
zaposlene s kvačkanjem in pletenjem ter mislimi, da nas/vas pozimi ne
bo zeblo.

Prvo polovico leta smo zaključili, že gremo proti dopustom. Upajmo,
da nas v septembru nič ne zaustavi.

Ivica Šega

Pripravljeni na zimo.

Za tople nogice
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Dive aktivne
tudi v času karantene

Dive smo v času, ko sobotne vaje niso bile mogoče, čas preživele vsaka

po svoje. Stike smo skrbno ohranjale in po mesecu in pol odmora že

začele spraševati, kdaj bodo vaje spet možne, da ponovno zapojemo

skupaj. Čas smo izkoristile za pregled zvočnih posnetkov, ki nam jih je

zborovodkinja poslala že pred časom in so nestrpno čakali v e-mail

nabiralniku. Hkrati smo spremljale različne pevske skupine, ki so

pripravile zanimive posnetke virtualnih vaj, za kar se me nismo

odločile. Tako smo sobotne popoldneve in večere preživele v družbi

domačih brez obveznosti. Nekatere so to izkoristile za igranje in vadbo

na različne instrumente, druge so se podale v zidarska dela, tretje so v

bližini doma preizkusile odmev v gozdu ter na jasi, četrte pa so

poskrbele za pridelke, ki jih bomo v jeseni z veseljem shranile. V Divah

je čisto naključno kar nekaj članic, ki so po poklicu učiteljice. Z lahkoto

pa trdim, da so to postale še ostale, ko so doma prevzele tudi to vlogo,

poleg vloge mame. In ena izmed Div je ravno v tem času prvič postala

mami. Dogajalo se je veliko in še več se bo. Veš, zakaj?

Dive letos praznujemo 10-letnico delovanja. Uf, že deset let smo

skupaj in z zborovodkinjo Ireno sva se enkrat hecali, da morajo samo

še naju zamenjati, saj sva edini od samega začetka. No, šalo na stran.

Sestav Div deluje super in že nestrpno pričakujemo jesen, ko za vse

naše poslušalce in obiskovalce koncertov pripravljamo presenečenje.

V upanju, da bo to seveda omogočeno, imamo namen 10-letnico

praznovati v večnamenski dvorani Bloški smučar s prav posebnimi

gosti. Scenarij se že piše, instrumentalisti pridno vadijo, gostje

povabljeni in šampanjec shranjen.

Močno upamo, da se do takrat situacija umiri in bodo taki dogodki

normalno izvedljivi.

Kaja Kraševec

Volja, večja od virusa!
V mesecu aprilu 2017 so stekla prva zemeljska dela za obnovo lovske
koče na Bloščku, danes smo priča njenemu odprtju. Stara koča je bila
dotrajana, novozgrajena pa ima lasten vir električne energije, pokrito
teraso s klopmi in zunanji kamin. V bivalnem prostoru je priročna
kuhinja s pomivalnim koritom, urejene sanitarije, v mansardi deset
ležišč. Okolica koče bo v celoti dokončana v najkrajšem možnem času.
Cilj je bil, da je koča namenjena vsem Bločanom, ne le lovcem. Mislimo,
da je to doseženo. V veselje nam je, da je koča zgrajena dober mesec
pred predvidenim rokom, 27. 6. 2020. To je datum, ki pomeni 40-letnico
pobratenja naše lovske družine z LD Šentrupert. Naša velika želja je
obeležiti medsebojno prijateljstvo ravno na Bloščku z odprtjem nove
lovske koče.

Koča je dokaz, da se da z veliko željo in pogumom v težkih delovnih
razmerah v ne najbolj prijetnih časih in na odročnem kraju zgraditi
objekt, ki je primeren tudi za bivanje. Priznati je treba, da vsi člani LD
niso imeli takšne volje in poguma!!! So pa na našo srečo imeli posluh za
lovske želje: Občina Bloke, ZAMET d.o.o, Drevo d.o.o, Tanko s.p., KELA
d.o.o., DEMIRA d.o.o., PENZEL d.o.o., Šraj Janez s.p., Mesarstvo in
kmetijstvo LAH z Gline ter posamezniki Jože Hribar, Drago Mazij,
Anton Pirc, Jože Ponikvar, Janez Usenik, Miran Šraj, Igor Zakrajšek in
Jože Zakrajšek, ki so prostovoljno priskočili na pomoč z delom ali v
obliki donacij. Nekaj donacij so poleg vloženega dela prispevali tudi
posamezni člani LD. Brez vseh teh pomoči bi obnova trajala bistveno
dalj časa, zato se vsem donatorjem UO LD na tem mestu najtopleje
zahvaljuje.

Ob tem ne moremo mimo entuziazma peščice res najbolj zagretih
članov LD in upravnega odbora, ki so ves svoj prosti čas in vse vikende
v letošnjem letu ‒ ne glede na nastalo situacijo ‒ izkoristili za delo na
koči z namenom, da se njena obnova čim prej konča. Njim gre največ
zaslug za to, da je to delo končano.

Obnovljena koča na Bloščku je simbol volje, večje od virusa, ter
prijateljstva in tolerantnosti med tistimi, ki so kljub nestrinjanju z
vsako odločitvijo UO od prvega dneva dalje vztrajali, verjeli in delali za
isti cilj.

UO LD Martin Krpan – Bloke
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38 let MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke
V maju mesecu pred 38 leti je bilo ustanovljeno Medobčinsko društvo invalidov Cerknica-Loška dolina-
Bloke, ki je kljub delitvi na več občin ostalo enovito. 25. maja 1982 je bil v sejni sobi Kovinoplastike Lož
ustanovni občni zbor društva invalidov. Na pobudo ZDIS je takrat SZDL s pomočjo strokovne delavke za

socialno delo Aleksandre Šega in prizadevnostjo pokojnega Rudija Mlakarja, takratnega vodje
kadrovske socialne službe Kovinoplastike, organizirala ustanovitev društva.

Leta 1980 je bil ustanovljen aktiv
Kovinoplastike Lož. Njegov prvi predsednik je
bil Jože Grajš. S pomočjo in prizadevanjem
pokojnega predsednika smo se odpeljali na
Koroško, v že ustanovljen aktiv invalidov
Železarne Ravne na Koroškem, kjer so nam
pokazali dobro organizirane smernice našega
nadaljnjega delovanja.

Težko je bilo zaživeti v taki meri, kot je bilo
to željeno, vendar je bilo med člani nekaj
takšnih, ki so že imeli izkušnje.

Z aktivnim delom je naše društvo začelo v
letu 1983, seveda s pomočjo in razumevanjem
delovnih organizacij, občinskih in drugih
ustanov, KS, zasebnikov, lovskih družin,
predvsem pa Kovinoplastike Lož in Centra za
socialno delo Cerknica.

Ob ustanovitvi je bilo društvo invalidov še
brez prostorov za delovanje, zato sta vse
administrativno delo (poročila, razpošiljanje
gradiva članom po vsej takratni občini
Cerknica itn.) prevzela strokovna služba CSD
Cerknica in Kovinoplastika Lož. Tako je bil
sleherni član seznanjen z našim delom,
potrebami in problemi. Finančno poslovanje
nam je brezplačno vodila Olga Kranjc.

Na našo pobudo je bil leta 1984 ustanovljen
tudi aktiv invalidov Brest Cerknica. Leta 1987
sta se priključila še aktiv Kovind in Kartonaža
Rakek, ki pa, žal, nista zaživela. Kljub težkim

začetkom se je stanje v društvu skozi leta
izboljševalo. Narejeno je veliko dobrega. Za
vse delo na terenu gre priznanje članom IO,
zvestim in požrtvovalnim poverjenikom,
prostovoljcem v društvu.

Veliko zaslug, da društvo deluje, ima naša
krovna organizacija Zveza delovnih invalidov
Slovenije –ZDIS, in občine Cerknica, Loška
dolina, Bloke.

Ob večkratni selitvi je društvo s pomočjo
občine Cerknica in nekdanjih županov,
Valentina Scheina in Miroslava Levarja, ZDIS
in takratnega predsednika Mirana Kranjca v
letu 2005 dobilo in prevzelo svoje prostore v
stavbi novega gasilnega doma v Cerknici.

Program dela je usmerjen na področje
zdravja, pomoči težkim invalidom,
izobraževanja, usposabljanja za aktivno
življenje in delo, kulturnih dejavnosti,
rekreacije. Največji poudarek dajemo
izvajanju posebnih socialnim programov, ki
so sofinancirani s strani FIHA, ZDIS in občin.
Prilagojeni so specifičnim potrebam
invalidov. V 38 letih delovanja smo za svoje
člane organizirali vrsto letovanj, izletov po
Sloveniji in tujini. S pomočjo animatork
izvajamo delavnice ročnih del. Svoje
ustvarjalne ideje širijo Rajka Truden, Lidija
Bavec in Majda Škrabec. Aktivne so tudi po
šolah, kjer izvajajo pedagoško akcijo z učenci.

Izvajamo predavanja na sedežu društva ter
v MGC Gaber v Loški dolini. Namenjena so
ranljivi skupini invalidov.

Člani imajo na voljo tudi kapacitete ZDIS v
Izoli, Čatežu, Radencih, Rogaški Slatini, Ptuju
in Fiesi, kjer si krepijo zdravje, saj si želimo, da
bi lahko čim dlje živeli samostojno življenje.

Povezujemo se s pobratenimi in
prijateljskimi društvi v regiji. Delujemo tudi
na športnem področju: balinanje, kegljanje,
pikado, ribolov, pohodništvo … Ocenjujemo,
da nam tovrstna druženja prinesejo veliko
prijetnih in nepozabnih dni, zato si bomo tudi
v prihodnje prizadevali za ohranjanje in
razvijanje meddruštvenih povezav.

Naj končam z mislijo, da invalid kaj hitro
lahko postaneš, vendar je težko živeti, če ti
družba ni naklonjena in ne razume težkega
položaja posameznika.

Iskreno upam, da bo naša invalidna
populacija, ki ji je usoda namenila težjo pot v
življenju, deležna razumevanja in podpore
kljub trenutnemu težkemu položaju v naši
državi.

Vsem želim kar največ zdravja, osebne
sreče ter usmiljeno srce.

Zabeležil: Mario Žnidaršič
Foto: arhiv društva
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Raziskava o odnosu Notranjcev do narave
Te dni minevata dve leti, odkar sem imela priložnost po Blokah voditi dve skupini z Univerze za tretje
življenjsko obdobje Maribor. Še vedno se živo spominjam popotnikov, ki so bili nad naravo Bloške
planote popolnoma očarani in se kar niso mogli nagledati pisanih travnikov. Starejša gospa je na
Blokah našla travo migalico (po domače ji pravijo tudi solzice) in mi hitela pripovedovati, da je to

rastlina, ki jo je nabirala kot majhna deklica, zdaj pa je na Štajerskem skoraj ni več. Na posameznikov
odnos do narave vpliva več dejavnikov; zagotovo močno starši in širša družina, izkušnje in možnosti

stika z naravo v mladosti, pa tudi kasnejša poklicna pot. Odnos splošne javnosti do narave pa
pomembno vpliva na prizadevanja za njeno ohranjanje.

Na začetku letošnjega leta smo opravili raziskavo odnosa Notranjcev
do narave z javnomnenjsko raziskavo, ki jo je izvedlo podjetje
Parsifal. Rezultate te raziskave bomo uporabili pri oblikovanju
aktivnosti projekta Živa narava, ki ga sofinancirajo Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP).

V javnomnenjsko raziskavo je bilo vključenih 321 polnoletnih
prebivalcev občin Cerknica (68 %), Loška dolina (23 %) in Bloke (9 %).
V anketo je bilo vključenih nekoliko več anketirancev, starejših od
55 let (47 %), dobra tretjina (37 %) jih je bila iz starostne skupine 35
do 54 let, najmanj (16 %) pa v starosti od 18 do 34 let. Nesorazmerja
med strukturo telefonskih naročnikov in strukturo realiziranega
vzorca ter dejansko strukturo slovenske populacije so bila
upoštevana pri obtežitvi rezultatov po ustaljenih statističnih
metodah.

V anketnem vprašalniku smo lokalne prebivalce spraševali o tem,
kako pogosto in s kakšnim namenom obiskujejo naravo. Kar 85 %
anketirancev je odgovorilo, da naravo obiščejo najmanj enkrat
tedensko, največ zaradi rekreacije, dela v gozdu ali na njivi ter
nabiranja gob, gozdnih sadežev in zdravilnih zelišč.

svet in ljudje



V številnih predhodnih raziskavah so že ugotovili, da otroci danes
veliko manj časa preživijo na prostem. V svoji raziskavi pa smo
poizvedovali po razlogih za to. Da je eden glavnih razlogov, da so
igro na prostem zamenjali telefoni in računalniki, ni bilo
presenečenje. Presenetilo pa nas je, da skoraj četrtina anketirancev
meni, da je pomemben razlog, da so otroci manj v naravi, strah
staršev pred nevarnostmi v naravi.

Še posebej zanimivo je, da je ta delež še veliko višji (51 %) pri
anketirancih v starostni skupini 18–35 let, torej v skupini, v kateri je
verjetno veliko staršev mlajših otrok. V skupini anketirancev,
starejših od 55 let, je kot razlog nevarnost v naravi navedla le dobra
desetina anketirancev. Ta rezultat tudi razloži naša opažanja, da se
otroci danes tudi na podeželju večinoma igrajo med hišami in na
manj prometnih cestah.

V raziskavo smo vključili tudi enako vprašanje, kot so ga zastavili
v raziskavi, ki je leta 2018 potekala v vseh državah Evropske unije.

Anketirance smo spraševali, ali so že slišali za izraz biotska
raznovrstnost in ali vedo, kaj ta pomeni. Izraz biotska raznovrstnost
se nanaša na raznovrstnost živih organizmov, ki vključuje
raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko
raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov. Anketa je pokazala, da
več kot dve tretjini prebivalcev Notranjske za ta izraz še ni slišalo ali
pa so zanj sicer že slišali, vendar ne vedo, kaj izraz pomeni. V
raziskavi na ravni Unije in Slovenije je bilo poznavanje izraza precej
boljše.

Za nas zelo zanimivi so bili tudi odgovori na vprašanje o tem, kaj
na Notranjskem najbolj ogroža naravo. Kar 85 % anketirancev je v
odgovoru kot grožnjo izpostavilo odlaganje odpadkov v naravo.
Ponekod je to res pereča težava, saj lahko odpadki lokalno
popolnoma spremenijo razmere v naravi. Težava ni le odlaganje
kosovnih odpadkov, temveč tudi zasipavanje s peskom ali
gradbenimi odpadki. Zanimivo je, da anketiranci kot grožnjo
prepoznavajo tudi zaraščanje zemljišč zaradi opuščanja kmetijstva,
ne pa tudi upadanja biotske pestrosti zaradi intenziviranja
kmetijstva.

Razlog za to je verjetno, da so spremembe zaradi odpadkov in
zaraščanja precej bolj očitne, medtem ko zaradi intenziviranja pride
do postopnega izginjanja posameznih vrst, kar opazimo šele ob
podrobnejšem opazovanju.

V prihodnjih mesecih bomo v projektu Živa narava nadaljevali z
raziskovanjem odnosa do narave. Opravili bomo osebne razgovore z
nekaj starejšimi prebivalci in poskusili ugotoviti, kako oni vidijo
spreminjanje narave in odnosa ljudi do narave skozi čas. Spremembe
pa bomo prikazali tudi na fotografijah narave nekoč in danes. Če
imate morda v arhivu posnetke pokrajine ali narave Bloške planote,
ki so starejši od 50 let, bomo veseli, če nam to sporočite na e-mail
info@zavod-symbiosis.si ali telefon 031 502 566 (Jana). Če bomo
lahko ugotovili natančno lokacijo posnetka, bomo naredili
primerjalno fotografijo stanja danes. Vse fotografije bomo v
prihodnjem letu predstavili na potujoči razstavi Narava nekoč in
danes.

Pripravila: Jana Kus Veenvliet,
Zavod Symbiosis, so.p.
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Ferata Konigs Jodler
na goro Hochkönig 2941 m

Ko po internetu brskamo po kateri od zanimivih gorskih avantur,
nam Google že sam predlaga stvari, ki si jih ogledujemo. Tako nam
je zadnje čase kar naprej vsiljeval ferato Konigs Jodler. Že ob opisu
smeri in videoposnetkih na internetu ti vzbuja strahospoštovanje.

Tako smo se konec julija na ferato Konigs
Jodler na goro Hochkönig 2941m odpravili
Žiga Modic, Miha Modic, Ervin Kraševec, Tone
Srnel in Erik Samida. Načrt je bil, da se
odpravimo v petek po službi. Ko smo bili
dogovorjeni, da ob 15.00 štartamo iz Nove
vasi, Ervina še ni bilo, brat Matjaž mu je
pripravil nahrbtnik, mi pa smo ga do 17.00
čakali na kebabu v Cerknici. Ko nameravamo
štartati, ugotovimo, da je kolona vse od
Logatca pa do Ljubljane. Ni kaj, gremo čez
Rakitno. Ko prispemo v Ljubljano in
prevozimo kakšna dva kilometra skozi
šentviški tunel proti Gorenjski, se nam predre
pnevmatika. Namesto rezervne pnevmatike je
v avtu kompresor in material za
»samozakrpanje«, v pnevmatiki pa luknja,
široka za celo pest. Žiga pokliče asistenco, ki
jo spet čakamo najmanj pol ure. Ko prispe, dva
skočita v kabino s šoferjem, ostali trije pa v
avto na »kason«, pa glave dol mimo
policijskega vozila. Pnevmatiko pravih
dimenzij bomo ob 19.00 težko kje dobili. Žiga
zopet pokliče asistenco, ker moramo še ta
večer priti do Salzburga, da nam pripeljejo
nadomestni avto. Da nas odvrne od ture, je
prost avto za avtoasistenco za 5 oseb samo v
Celju. Po kakšnem spletu naključij smo avto
dobili v pol ure, ne vemo, ampak smo že v
nadomestnem avtu in se peljemo naprej. Ob
enih zjutraj prispemo do sedla Dientner
sattel, kjer prespimo v koči. Dva na zakonski
postelji, ostali pa v spalnih vrečah po tleh.
Oskrbnik koče je čakal samo še na nas.

Naslednji dan zajtrkujemo v koči ter ob
8.00 odrinemo navzgor mimo koče Erichhütte
na 1.545 m ter ob 10.30 vstopimo v ferato.

Pred samim vstopom malo pomalicamo, si
nadenemo plezalne pasove ter
samovarovalne komplete, na glavo
poveznemo »kahle« ‒ beri čelade ‒ in akcija.
Na začetku ferate se strmo vzpenjamo proti
turnu Flower tower ter naprej po
izpostavljenem grebenu, kjer plezamo malo
po levi, malo po desni strani vse do »Tajflovih
turnov«. Že ime pove vse ‒ kaj nam je tega
treba. Nismo ravno ekipa, ki si kupuje
dogodivščine v eksotičnih krajih, kamor te
pripelje DC-10, temveč smo vsi pripravljeni na
kar konkretno dozo »švica«.

Od Tajflovih turnov dalje težavnost ne
popušča. Ko se spustimo malo navzdol,
zagledamo tako imenovani »Flying Fox«. Le
kaj naj bi to bilo? Pod nami je 300 m prepada,
na drugo stran pa je speljana samo ena 30-
metrska »zajla«, preko katere moramo priti
na drugo stran. Kot v ameriških filmih, ko se

kak ubežnik oklene žice z nogami in rokami
ter tako pleza na drugo stran. Tu nas je rešila
Tonetova iznajdljivost, saj je kaj hitro iznašel
sistem, kako najhitreje na drugo stran. Tudi če
si komu omenil, naj malo počaka, da ga
fotografiraš, plezalcu na »zajli« ni bilo do
čakanja. Na drugi strani škrbine nas čaka
nekoliko manj strmo plezanje ob jeklenici
navzgor, potem pa naprej po izpostavljenem
grebenu »Teufels Horndl«.

Na razpotju že mislimo, da smo prispeli in
da gre pot samo še do koče, vendar na našo
žalost ugotovimo, da smo šele na pol poti,
odcep pa je zgolj izhod v sili. Po krušljivem
nezavarovanem pobočju prispemo do enega
težjih delov poti, kjer sledi vzpon na stolp
Kummetstein. Tu je velika nevarnost
padajočega kamenja. Malo pod vrhom stolpa
se nahaja tudi vpisna knjižica. Sledi krajši
spust po grebenu, od koder se nam odpirajo
čudoviti razgledi proti vrhu Hochköniga. Na
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vrhu ferate se nam na drugo stran odpre
čudovit razgled proti Bercgardenskim Alpam,
ki pa so že na nemški strani. Pod pobočjem
vrha Hochköniga se nam pogled odpre tudi na
ledenik. Na vrhu se nahaja koča Matrashaus.
Do nje prispemo ob 15.30, malo pomalicamo
ter si privoščimo pivo.

Po dobri uri krenemo po lažjih pobočjih
precej naokrog proti dolini ter prispemo do
koče Arthurhaus. Do tja nas že kako uro pere
dež. K sreči se Erik spomni, da do nekaterih
koč po Avstriji vozijo tudi taksiji. Oskrbnik
koče pokliče taksi, mi spijemo pivo, taksi pa
nas še kako uro vozi do našega nadomestnega

avta. Cena je bila prav smešno nizka. Ob 20.30
prispemo do avtomobila ter se odpeljemo
proti domu, saj je imel Žiga naslednji dan
sestanek pri Lovcih.

Avtorja: Tone Srnel in Erik Samida



OTOK MAHE
Otok Mahe je največji in najbolj poseljen
izmed vseh otokov. Tu se nahaja letališče in
služi kot izhodna točka za ostale otoke. Sejšeli
so sestavljeni iz več manjših otokov in le
peščica jih je poseljenih. Podnebje je večino
leta vlažno in toplo, zato na nekaterih delih še
vedno uspevajo ostanki tropskega deževnega
gozda. Na otoku se nahaja glavno mesto
Viktorija. V državi prevladuje katoliška vera,
pa vendar si lahko v glavnem mestu ogledate
zanimiv hindujski tempelj. Obiščete še
mestno tržnico, kjer boste presenečeni nad
izbiro sadja, zelenjave, oreščkov in začimb. Mi
smo bili navdušeni nad trdim delom kokosa in
posušenim kruhovcem, ki ima okus kot čips.
Na otoku si poleg čudovitih plaž lahko
ogledate nasade čaja, botanični vrt, obiščete
diskoteke, se odpravite na katero izmed
pohodnih poti in ste na koncu nagrajeni s
čudovitim razgledom. Pravo doživetje je že
uporaba javnega prometa, ko se prometni

predpisi spreminjajo sproti, ampak vseeno
vse poteka tekoče. Njihova glavna panoga je
turizem, zato so otoki polni hotelov,
apartmajev in zasebnih namestitev. Največ
turistov ostane na glavnem otoku, zato je na
njem več gneče, kot jo je na drugih poseljenih
otokih.

Otok Mahe smo raziskali na koncu in
privoščili smo si malo več ležanja na plaži, ker
smo bili ostali del potovanja mobilnejši.
Predhodno smo si rezervirali hotel, ki se
nahaja v bližini plaže. Tako smo večino dni
uživali le na eni oz. dveh plažah, kljub temu da
Mahe slovi po čudovitih plažah, ki jih lahko
obiščete okoli otoka. Našo avanturo smo
začeli na otoku Praslin, na katerega smo z
glavnega letališča poleteli z manjšim letalom.

OTOK PRASLIN
Otok Praslin je drugi največji otok in ga je z
avtom mogoče prevoziti v enem popoldnevu,
če ne še prej. Slovi po čudovitih plažah, kar

smo lahko potrdili že po prvi, ki smo jo
obiskali. Plaža Anse Lazio je svetovno znana
plaža po svoji lepoti. Kristalno čisto morje,
kjer plavate skupaj z morskim listom in
različnimi vrstami rib. Naslednja obiskana
plaža je bila Cote D'Or, kjer boste srečali
veliko lokalnih prodajalcev sadja. Banane,
kokos in mango imajo veliko boljši in slajši
okus, kot smo jih navajeni kupiti pri nas.
Posebna znamenitost Sejšelov in predvsem
otoka Praslin je dvojni kokos (coco de mer), ki
uspeva le-tu. Legenda pravi, da je v
preteklosti ta kokos s svojo obliko buril
domišljijo mornarjem in verjetno še komu.
Sami si lahko predstavljate, kaj so videli.

Otok Praslin ima tudi nekaj razglednih
točk, ki se jih splača obiskati in se ob tem še
malo sprehoditi. Nas je na eno izmed njih
peljal lokalni vodič in po dobrih 20 minutah
vzpona smo bili nagrajeni s čudovitim
pogledom skoraj na cel otok in nekaj manjših
sosednjih. Ker je torej v bližini Praslina več
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So Sejšeli res rajska destinacija?
Še pred koronakrizo smo obiskali Sejšele in se podali na avanturistično raziskovanje teh

čudovitih otočkov. Ko sedaj pomislim, kako enostavna in brezskrbna so bila potovanja, ko nas

ni skrbelo, če smo si privoščili hrano kar pri uličnih prodajalcih, kjer bi se sedaj zagotovo

najprej vprašali, kakšna kakovost hrane in higiene je zagotovljena. Nastala situacija bo

vplivala na popotnike, ki bodo v prihodnosti veliko bolj pozorni na higieno, izvor hrane, stik z

ljudmi, nošenje maske. Potrebno bo kar nekaj časa, da se vrnemo nazaj na prejšnji način

potovanj, če se sploh bomo, ali pa se mogoče razvije nek nov pristop. Zagotovo pa bomo

kmalu spet lahko potovali in morda se kdo izmed vas odpravi ravno na Sejšele.

Le en delèek kamnitega dela plaže Anse Lazio



manjših čudovitih otokov, samo se odločili, da
dva izmed njiju obiščemo kar z lokalno
agencijo.

OTOKA CURIEUSE IN ST. PIERRE
Otok Curieuse je tako majhen, da so na njem
samo sprehajalne poti in na ogled nas je
popeljal lokalni vodič ter nam med potjo
podal veliko koristnih informacij. Ladjica nas
je pustila na enem koncu, kjer smo si najprej
ogledali hišo, v katero so izolirali ljudi, ki so
bili okuženi s kugo. Hkrati nam je vodič

povedal, da so bili Sejšeli v začetku postojanka
za mornarje, ki so se vračali iz Azije proti
Evropi in so morali zamenjati poškodovane
lesene dele ladij. Tako so na sejšelske otoke
prinesli veliko različnih vrst rastlin in živali.
Med sprehodom smo trli ovoje, iz katerih se je
pokazal svež mandelj, opazovali mangovce in
izvedeli, da so plodovi kisli in grenki, če je
drevo v obdobju zorenja brez vode in v stresu.
Vonjali smo liste cimeta, ki naj bi bili veliko
bolj aromatični od tistega, kar dobimo mi, in
prišli do spoznanja, da je vanilija sad orhideje.

Med potjo nismo spoznavali samo rastlin,
ampak tudi živali. Opazovali smo »palmove«
pajke, ki so slepi in jih brez pozornosti skoraj
ni videti, kljub temu da so precej veliki.
Spoznali smo več vrst rakov in med njimi
najbolj zanimive »ninđe«, ki so dobile ime po
kleščah, ker imajo ene klešče večje od druge.

Ko smo se ponovno približali obali, nam je
vodič povedal, da je ta čisto drobna mivka pod
nami, ki izgleda kot moka, v resnici izloček
rib, ki predelajo korale, in to je oznaka, da je
voda zelo čista. Seveda smo se še cel dan
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Dvojni kokos

Èudovit Mahe in umirjen veèer

Okno z najlepšim pogledom Plaža Source D'Argent na otoku La Digue



smejali, da se sprehajamo, valjamo in sončimo
na »izločkih«. Na drugem koncu otoka so nas
pričakale želve velikanke. Veljale naj bi za
največje kopenske želve in lahko živijo tudi do
300 let. Prav simpatično jih je bilo opazovati,
kako se sprehajajo in z veseljem pojedo vse,
kar so jim turisti ponudili; seveda pod
nadzorom skrbnikov, da se kateri ne bi kaj
zgodilo.

Otok St. Pierre je zelo majhen in je
predvsem fotogeničen. Okoli njega naj bi
imeli potapljanje, vendar so bile v vodi
meduze, zato smo se odpeljali drugam.
Podvodni svet je na Sejšelih čudovit in
obvezno se morate odločiti, da ga vsaj delček
raziščete. Ogromni ježki, barvne korale,
morske želve, jate modrih ribic in še nešteto
drugih vrst rib. Na koncu dneva smo se vsi
strinjali, da smo preživeli čudovit dan. Po treh
dneh na otoku Praslin in enem dnevu izleta je
bil čas, da se preselimo na otok La Digue.

OTOK LA DIGUE
Otok La Digue je tretji najmanjši in po njem
vozijo le redki avtomobili, ker je večina poti

narejenih za kolesa. Tako smo si tudi mi v
hotelu sposodili kolesa in se odpravili na
raziskovanje. Če bi želeli, bi lahko otok
prekolesarili v enem dnevu, vendar smo si ga
razdelili na dele. Kopanje je na tem otoku
dovoljeno zgolj na nekaterih plažah, saj so na
severni strani otoka prisotni močni tokovi in
v morju je veliko polomljenih koral. Med
kolesarjenjem vas bodo ob cesti spremljale
stojnice domačinov, ki vam ponujajo koktejle
iz sveže iztisnjenega sadja. Obvezno morate
vsaj enega poskusiti, ker so božanski. Na
otoku smo obiskali posest L'Unino, kjer smo
si ogledali nasade vanilije, čilija, paprike in
druge zelenjave. V sklopu posestva je plaža
Source D'Argent, kjer je kopanje dovoljeno in
ponuja veliko manjših kotičkov. Pravo
nasprotje je kopanje na plaži Grand Anse na
drugi strani otoka, kjer so skozi celo leto
prisotni visoki valovi in je idealna za
surfanje. La Digue je primeren za vse tiste, ki
si želijo mir in tišino, brez hitenja in to se
opazi predvsem pri domačinih. Tudi na tem
otoku čas čisto prehitro teče in prišel je dan,
ko smo se preselili nazaj na glavni otok

Mahe, kjer smo našo dogodivščino počasi
zaključili. Skupaj smo se odločili, da če se
kdaj vrnemo, bomo celoten obisk namenili
otoku Praslin, saj nas je najbolj očaral in na
njem lahko resnično obiščete in vidite tisto
lepoto, vabljivost in očarljivost plaž, ko
ljudje omenijo rajske in sanjske plaže.

TOREJ, SO SEJŠELI RAJSKA
DESTINACIJA?
Za začetek naj poudarim, da je pojem rajsko
odvisen od človeka. Vsak posameznik si po
svoje razlaga, kaj je zanj rajsko. Na Sejšele
smo odšli z idejo, da odhajamo na
destinacijo, kjer bomo cele dneve uživali na
peščenih plažah s kristalno čisto vodo,
preizkusili sočne sadeže, uživali v soncu,
spoznali in raziskovali mesta, naravo,
kulturo. Lahko napišem, da smo to resnično
doživeli. Vnaprej smo imeli rezervirane
namestitve in svetujem vam, da izberete 3
zvezdice in več. Sejšeli so država tretjega
sveta in imajo nižji standard kot v Evropi.
Možnosti so, da bivate pri domačinih, ki v ta
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Pogled z razgledne toèke na otoku Praslin

Želva velikanka Takamaka kokosov rum je obvezna pijaèa na Sejšelih.
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namen oddajajo stanovanja. Odločitev je
odvisna od vsakega posameznika, kaj mu je
pomembno. Sama se raje odločim za malo
dražjo nastanitev v upanju, da bom vsaj spala
v čistem in imela svojo kopalnico, saj je po
navadi presenečenj že tako dovolj.

Pred potovanjem smo prebrali veliko
potopisov, blogov in vsi so opisovali samo to,
kako so Sejšeli rajska destinacija. Zmotilo me
je, da nihče ni omenil, da se luksuz zaključi
že nekaj 100 m od plaže, kjer boste srečali
dejansko stanje ljudi. Gre za revno državo,
kjer se ljudje kljub visokim cenam v turizmu
(tudi za potovanje v lastni organizaciji smo
porabili kar nekaj denarja) komaj prebijajo iz
meseca v mesec. Ljudje živijo v revnih
barakarskih naseljih. Trgovine izgledajo, kot
da prodajajo rabljene stvari. Po cesti se
vozijo večinoma starejši avtomobili oz.
uporabljajo javni prevoz. Vse je usmerjeno v
turizem in skoraj na vsakem koraku bo
nekdo, ki bo želel nekaj zaslužiti pri turistih.
Niso vsiljivi, samo svoje storitve ponujajo po
visokih cenah (npr. taksist vas bo 16 km
peljal za 50 €), saj je to njihov skoraj edini
način preživetja.

Pa vendar je bil naš dopust rajski. Zakaj?
Ker za izpolnitev ne potrebujemo dragih
kompleksov, kjer bi dobili popolno definicijo
rajskega. Večina resortov ima zasebne plaže,
ki jih vidite na turističnih ponudbah, in
usluge, ki vam bodo naredile dopust popoln
in precej drag. Mi smo Sejšele raziskovali
sami in se sproti odločali, kaj si bomo
ogledali in kaj bomo delali. Raziskovanje
skritih kotičkov, ki vam jih turistični
ponudniki ne bodo pokazali, in doživeti utrip
ljudi, ki živijo tam, to je zame tisto posebno,
kar želim dobiti na potovanjih. Hkrati je
večina plaž javno dostopnih, tako da lahko
uživate tudi na tistih, ki so v sklopu resortov,
le najaviti se morate predhodno, saj imajo
omejeno število zunanjih gostov. No, za tiste,
ki vas bolj zanimajo luksuzni resorti, na
Sejšelih jih je ogromno in zagotovo boste
našli sebi primernega.

Sejšeli so torej destinacija, ki si vsekakor
zasluži obisk in za obisk imate več možnosti.
Lahko ga raziščete v lastni režiji, tako kot
smo ga mi, in pri tem dobite še vtis ljudi,
njihovo življenje, avanturistično
raziskovanje skritih kotičkov, vožnjo po
nasprotnem pasu v najetem avtomobilu,
okus njihove tradicionalne hrane na uličnih
stojnicah, ali pa se odločite za resort, kjer
vam bodo pričarali rajski dopust za visoko
ceno. Še dobro, da smo ljudje različni in
imamo različne želje ter se za vsakega nekaj
najde.

Še dolgo bomo sanjarili o prečudovitih
plažah, ki nam bodo ostale v spominu za
vedno!

Kaja Kraševec

Neskonèno dolge pešène plaže in kristalno èisto morje

Otok St. Pierre v nekoliko oblaènem vremenu

Hindujski tempelj v glavnem mestu Viktorija



Tudi po drugih območjih Slovenije je bila
govedoreja v preteklosti bolj razširjena, kot je
danes (v smislu večjega števila kmetijskih
gospodarstev), reje pa so bile večinoma
ekstenzivne, kar je v nasprotju z današnjim
intenzivnim sistemom.

V tem prispevku želim predstaviti cikasto
govedo, ki je edina ohranjena slovenska
avtohtona pasma goveda. S to pasmo namreč

lahko potegnemo vzporednice s splošnim
dogajanjem v govedoreji v preteklosti tako na
Blokah kot v širšem slovenskem prostoru.

Cikasto govedo je bilo še v 60-ih letih
prejšnjega stoletja vodilna pasma v prireji
mleka na gorenjskem območju, kjer so jo
redili skoraj na vseh kmetijskih
gospodarstvih. Kasnejša »moderna« selekcija,
uvajanje tujih produktivnejših pasem na
podlagi političnih odločitev, je cikasto govedo
izpodrinila na rob izumrtja. Tako kot se je
močno zmanjšala govedoreja na Blokah, tako
se je tudi močno zmanjšal stalež cikastega
goveda na Gorenjskem.

Danes spada cikasto govedo med ogrožene
pasme. Rejski cilj je kombinirana pasma s
poudarkom na prireji mleka, vendar pa rejci
večino krav redijo kot dojilje za prirejo
odstavljenih telet za zakol ali nadaljnje
pitanje. Krave molzejo le še redki, zato se
izgublja izvirnost/originalnost pasme.

Cikasto govedo izvira iz Bohinja, kjer je bilo
v preteklosti v tesni povezavi s planšarstvom,
ki je bilo zaradi pomanjkanja njivske zemlje

najpomembnejša panoga kmetijstva. V
Bohinju so za pasmo uporabljali izraz
bohinjsko govedo (bohinjka). Najstarejši, do
sedaj najdeni, pisni vir poimenovanja
»bohinska živinca« je iz leta 1846, kjer piše, da
je bohinjska živina iskana pasma pri
Krašovcih, Vipavcih, Tolmincih in Furlanih.
Cikasto (bohinjsko) govedo je bilo poznano po
odlični relativni mlečnosti (glede na telesno
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vir: Čičerov

Cike na planinski paši okoli leta 1925

vir: Planšarski muzej

Molža cike na eni izmed bohinjskih planin

Cikasto govedo –
edina slovenska avtohtona pasma goveda

Niti ne v tako daljni preteklosti so bile Bloke zelo živinorejsko usmerjene, saj je to predstavljalo vir
preživetja. Skoraj pri vseh hišah oz. na kmetijskih gospodarstvih po posameznih vaseh so redili
domače živali, predvsem govedo. Večinoma so tudi molzli in oddajali mleko sovaščanom ali v

zbiralnico mleka v Novi vasi. Danes redijo govedo le še na redkih kmetijah, mlekarna pa je že zdavnaj
zaprla svoja vrata.

foto: Janja Ristovski

Cike na Veliki planini

vir: Ferčej in Skušek, 1990

Po »prepovedi reje« ni bilo uradnih
podatkov o staležu cikastega goveda
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maso) in dobri prilagojenosti na lokalne
pogoje reje. Že sam izraz bohinjsko govedo je
bil sinonim za odlične molznice. Po bohinjsko
govedo so prihajali kupci s Solnograškega,
Bavarskega, severnega Primorskega … Na
Gorenjskem je veljalo: »V Bohinj po kravo, na
Poljansko po ženo« ali pa »Včasih je vsak, ki je
hotel imeti dobro kravo mlekarico, šel ponjo v
Bohinj«. Največji stalež goveda na Kranjskem*
je bil v Bohinju, kar dodatno potrjuje velik
gospodarski pomen živinoreje na tem
območju. Prvotni tip bohinjskega goveda je bil
enobarvne rdeče barve in manjšega okvirja.
Bohinjske krave so imele fine kosti, tanke
rogove, kratko in v čelu široko glavo, velike
ter živahne oči, slabo izraženo podgrlino in
visoko nasajen rep. Majhen okvir je
bohinjskim kravam omogočal dobro gibanje
na strmih planinskih pašnikih, njena
skromnost in nezahtevnost glede krme pa
preživetje in prirejo v slabših pogojih reje ter
odpornost. V sedemdesetih letih 19. stoletja
so pričeli cikasto (bohinjsko) govedo
oplemenjevati z belansko oziroma pincgavsko
pasmo goveda (izvira z današnjega območja
Avstrije), vendar so bili rejci nezaupljivi in so
menili, da je velika živina manj primerna za
rejo na visokogorskih planinskih pašnikih. Z
vpeljevanjem tuje pasme, ki se je pričelo v
večji meri izvajati konec 19. in v začetku 20.
stoletja, je avtohtona pasma izgubljala svoje
prvobitne lastnosti. Dobila je značilno
»cikasto« obarvanost, postajala je težja, bolj
groba, mlečnost pa se ni povečala. Mnenje
priznanega kmetijskega strokovnjaka Pirca
(1909) je bilo: »Iz stare goveje pasme, ki se je v
Bohinju nahajala, bi se z umnim ravnanjem lahko
ustvarila izborna domača mlečna pasma, izredno
primerna za Bohinj … pincgavska pasma

kratkomalo ne sodi v Bohinj«. Cvenkelj (1914) pa
je zapisal: »Človek zametuje domače, kar je dobro
in išče daleč v tujini boljše, a zaman. Tako se je
godilo tudi bohinjski goveji pasmi«. V
nadaljevanju isti avtor dodaja: »Saj včasih je
bilo dobro kravo lahko dobiti v Bohinju. Sedaj so
nam pa ti vragi vse pomešali. Včasih je vsak, ki je
hotel imeti dobro kravo mlekarico, šel ponjo v
Bohinj – no sedaj pa bohinjska živina kmalu ne bo
imela nobene prednosti več …«. Leta 1921 so v
Domoljubu objavili: » …stari Bohinjci so imeli
zelo v čislih svoje govedo, mlekarstvo in sirarstvo je
cvetelo; rekli so: mleka je v Bohinju kakor vode …«.

Leta 1872 so rdeče obarvano govedo redili
na širšem območju Gorenjske, na območju

Idrije in na manjšem območju Vrhnike in
Logatca, kar se je večinoma ohranilo do 50. let
prejšnjega stoletja. Odmaknjenost in zaprtost
bohinjske pokrajine sta vplivala na svojskost
in večjo lokalno pripadnost bohinjskih
prebivalcev, ki so se najdlje časa upirali
uvajanju drugih pasem in osemenjevanju.
Strokovno organizirano rejsko delo za cikasto
govedo je bilo vzpostavljeno z ustanovitvijo
prve Živinorejske zadruge na Kranjskem leta
1906 v Selcah nad Škofjo Loko. Po koncu prve
svetovne vojne se je selekcijsko delo počasi
ponovno vzpostavilo. Kontroli prireje mleka
so pripisovali vse večji pomen in živinorejski
strokovnjaki so se trudili, da jo razširijo v vse

foto: Metka Žan

Ena izmed najlepših cik, ki smo jo našli ob ponovni vzpostavitvi rejskega dela leta 2001
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okoliše Dravske banovine**. Leta 1934 je bilo
v kontrolo prireje mleka vključenih 72 % vseh
rodovniških krav cikaste pasme. V začetku
petdesetih let 20. stoletja je bila mlečnost
kontroliranih krav cikaste pasme še vedno
konkurenčna drugim pasmam, z ustreznim
selekcijskim delom in boljšo krmno bazo pa bi
se lahko še povečala. Za cikasto govedo je bila
značilna boljša plodnost v primerjavi z
drugimi pasmami, kar so povezovali s
planinsko pašo. Do 60. let prejšnjega stoletja je
na Gorenjskem prevladovala cikasta pasma
goveda, kasneje pa se je pričelo s
pretapljanjem, predvsem z lisasto pasmo
goveda. Leta 1964 je v Kranju potekal
simpozij, kjer so sprejeli, da se na celotnem
območju Gorenjske cikasta pasma zamenja z
lisasto pasmo. Redki posamezniki so
opozarjali na specifične pogoje reje v Bohinju
in poudarjali, da je tja tvegano vpeljevati
drugo pasmo goveda, ki je večja in
zahtevnejša od bohinjske cike. Leta 1965 je
bilo na Gorenjskem med vsemi pasmami
goveda 73 % cikaste, od sedemdesetih let

naprej pa ni bilo več uradnih podatkov o
njenem staležu.

DELEŽ PASEM GOVEDA NA

GORENJSKEM
Skoraj štirideset let je bilo cikasto govedo brez
strokovnega ter rejskega dela in pasma se je
ohranila le na odmaknjenih območjih. V
začetku 21. stoletja so bili v okviru strokovnih
nalog na področju ohranjanja slovenskih
avtohtonih pasem domačih živali znotraj
programa Varstva biotske raznovrstnosti v
živinoreji, ki ga izvaja Javna služba nalog
genske banke v živinoreji na Oddelku za
zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani in takratne strokovne komisije
Društva za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji, poiskani ostanki pasme. Za
selekcijsko delo je bilo primernih le 18 %
živali, ki so izvirale iz 15 izvornih rej in so se
najbolj približale avtohtonemu tipu. Na tej
osnovi je bilo vzpostavljeno rejsko in
zootehniško delo pri cikasti pasmi goveda.
Danes je cikasto govedo razširjeno po
celotnem območju R Slovenije, kar pomeni
tudi v tistih statističnih regijah, kjer pasme v
preteklosti ni bilo. Se pa število živali in rej
zelo malo povečuje na izvornem območju
pasme, v Gorenjski statistični regiji. Manjkajo
vzpodbude, da bi se rejci v večji meri odločali
za mlečno usmeritev in se na ta način
približali razvoju nišnih/butičnih mlečnih
izdelkov in posredno k ohranjanju

tradicionalnih znanj. Na planinski paši
prevladujejo danes druge pasme, prav tako
izumira prireja planinskega mleka.

Iz opisanega lahko zaključimo, da se
cikasto goveda ponovno spet širi, a ne na
izvornem območju pasme in žal tudi ne v
mlečnem tipu. A morda se v prihodnosti zgodi
preobrat. Morda tudi na Blokah … S ponovno
oživitvijo živinoreje v večjem obsegu.

dr. Metka Žan

*Kranjska je zgodovinska pokrajina, ki je v
grobem obsegala današnje slovenske
pokrajine Gorenjsko, Dolenjsko, Notranjsko in
dele Primorske.
** Dravska banovina je bila v obdobju 1929‒
1941 upravna enota na delu ozemlja današnje
Slovenije.
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Jožefa Intihar
z Bočkovega

17. marca je 90 let praznovala Stebrova mama
z Bočkovega. Rojena je bila na Ulaki v družini
s še tremi brati. Leta 1953 se je omožila na
Bočkovo, leto kasneje se rodila hčerka Janja,
ki sedaj živi v Postojni, nekaj let kasneje pa še
sin Danijel.

Jožefa je kot mlado dekle obiskovala
kuharski tečaj, ki jo je pripravil na življenje

gospodinje. Skrbela je za družino in
gospodinjila, medtem ko je njen mož poleg
dela na žagi hodil še v službo. Domačija
dopolnjuje niz nekdanjih mlinov in žag v
dolini Gradiščice. Na domačiji imajo žago, ki
še vedno obratuje, sin Danijel pa je omenil, da
so se v preteklosti ukvarjali tudi z
mlinarstvom. Spominja se, kako so jeseni
vedno mleli veliko žita. Kasneje so to
dejavnost opustili in nadaljevali z žagarstvom.

Danes v idiličnem zelenju ob Gradiščici na
domačiji živijo že štiri generacije. Za mamo
lepo skrbita sin Danijel in snaha Romana. Da
nikomur ni dolgčas, pa skrbita pravnukinji
Nina in Neja, ki z veselim ščebetanjem
napolnjujeta hišo. Stara babica Jožefa se lahko
na jesen življenja prepusti počitku in opazuje,
kako se rod Stebrovih nadaljuje.

Marija Knavs
26. marca je visoki jubilej, 90-letnico,
praznovala Marija Knavs iz Nove vasi.
Skupaj z možem Tonetom živita v lepo
urejeni hiši, pred katero se razprostirajo
zelenjavni vrt in cvetlične gredice, na
katerih Marija še vedno rada kaj postori in
poskrbi, da je tako, kot mora biti.

Marija se je rodila med gospodarsko krizo
v Metuljah. Njen oče je bil mizar in
spominja se, da je še šlo, dokler je živel. Da
bi družini finančno pomagal, je za dve leti
odšel gozdarit v Francijo, vmes pa se tudi

dvakrat vrnil, da je lahko oskrbel domače.
Doma je ostala mama s štirimi otroki,
zadnji, peti sin se je rodil leta 1942, ko so
Italijani očeta odpeljali v internacijo. Marija
je bila najstarejša od otrok in se dobro
spominja revščine in grozot vojnega časa.
Še so živi spomini na lakoto, ki so jo v težkih
vojnih časih trpeli otroci. Italijani so požgali
vas, pogorela je tudi njihova domačija v
Metuljah. Vaščani so si uredili zasilna
bivališča v okoliškem gozdu, mama pa se je
z otroki preselila v rojstno hišo pri
Ogrincovih v Topolu. A zagorelo je tudi tam.
Spominja se, kako so jih za nekaj dni sprejeli
pri Matičevih. Ko je bilo mogoče, so se vrnili
v očetovo mizarsko delavnico, ki ni
pogorela, tam so imeli vsaj lastno streho
nad glavo.

Kljub mnogim težkim preizkušnjam pa je
Marija zelo optimistična in še vedno zelo
aktivna. Lepe spomine poveže s smučanjem.
Oče je znal delati smučke, tako da teh doma
ni manjkalo. Težje je bilo najti primerno
obutev, a kakšni stari čevlji so se vedno
našli. Če ne drugače, se je pa z eno smučko
in palico spustila z vrha hriba in priletela
prav do cerkve sredi vasi. Mož Tone jo
spomni tudi na bolj vesele dogodke. Kot
mlado dekle je zelo rada plesala. Po starem
so jeseni meli proso. Družine so k metju
prosa povabile vsa dekleta z vasi in v
Marijini mladosti je bilo v Metuljah precej
deklet. Gospodinje so po končanem delu
pripravile dobro večerjo, povabili pa so še
muzikanta, da je bilo bolj veselo. Ker fantov
v vasi ni bilo dovolj, so prišli pa še s
sosednjih vasi. A za Marijo je bil ta pravi
fant kar blizu, sovaščan Tone.

Poročila sta se leta 1954 in najprej nekaj
let živela v Postojni, potem pa sta se zaradi
dela na kmetiji vrnila v Metulje. Kasneje sta
se oba zaposlila na Novolitu in se preselila v
Novo vas, kjer sta imela blizu službo, otroka
Zvone in Olga pa šolo. Sin Zvone z družino
živi v Ljubljani in večkrat pride pomagat
staršem na Bloke, hčerka Olga pa v
Martinjaku. Marija navdušeno pripoveduje
o svojih treh vnukinjah in vnuku Borutu, ki
ju pogosto obišče in postori, kar je potrebno
okrog hiše. Vesela je tudi šestih pravnukov,
kadar ju pridejo pogledat.

Ob pogovoru o sedanjih časih Marija
omeni, da je letošnjo korona krizo občutila
kot čudno vojno stanje, ko se je bilo treba
držati doma in se izogibati drugim. Z
možem sta se večinoma držala noter, iz
trgovine so jima pripeljali, kar sta
potrebovala, domači pa so ju lahko
pozdravili bolj od daleč. Še vedno je dovolj
pri močeh, da v hiši in okrog nje vzdržuje
red in čistočo. Po koncu obiska je zanosno
pokazala vrt in pregledala, kaj vse bo še
treba opleti, kateri grmi bodo naslednji
vzcveteli. Bloški korak oba z možem rada
prebereta, pa križanko vedno rešita. Najprej
prebereta kroniko z Blok; kdo je umrl, kdo
se je poročil, tako da izvesta, kaj se dogaja.
Rada pogledata televizijo, kakšno dobro
oddajo, čeprav ne slišita več tako dobro.

»Želim si le še zdravja, tudi če sem stara,
ko me pa tako veseli delat,« zaključi naš
pogovor. Da bi ji zdravje še dolgo in dobro
služilo in bi lahko uživala v vseh drobnih
opravkih, ki jo delajo srečno, in z vsemi
svojimi najbližjimi, pa Mariji Knavs želimo
na Bloškem koraku.

Katja Lah Majkić

Z vidika mladosti je življenje neskončno dolga prihodnost; z vidika starosti je zelo kratka
preteklost. Treba se je postarati, se pravi dolgo živeti, da spoznaš, kako kratko je življenje.

(Arthur Schopenhauer)

Slavljenki sva obiskali Katja Lah Majkić in Marica Zgonc, ki ju je obdarovala
v imenu Rdeèega križa, obmoèno združenje Cerknica-Loška dolina-Bloke.
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Ko pride »nekaj vmes«
Radi vnaprej načrtujete stvari, dogodke, prireditve, srečanja, dopuste, počitnice, izlete, delo? V svetu,
v katerem živimo, je načrtovanje nujno potrebno. Pravzaprav je predvidevanje dogodkov v prihodnosti

značilnost človeka. Človek je načrtovalec. Če hoče kaj doseči, potem mora načrtovati, organizirati,
predvidevati. Tega se morajo učiti že otroci v prvih razredih šole.

Dobro pa je, če lahko predvidimo tudi
nepredvidljive dogodke, ki bi nam morda
prekrižali načrte. Sedaj, po koronavirusu,
imamo vsi izkušnjo, da lahko pride tudi kaj
takšnega, na kar nihče ni niti pomislil, kaj šele
da bi na to računal ali upošteval v svojih
načrtih. Kdo bi si pred korono mislil, da se
lahko naenkrat ustavi pol sveta?

Tudi v življenju Cerkve se je zgodila
edinstvena stvar, ki je v dvatisočletni
zgodovini še ne pomnimo in na katero tudi
nihče ni računal. V takšnem obsegu,
pravzaprav po vsem svetu, je bilo kar
naenkrat odpovedano tako rekoč vse zunanje
življenje Cerkvene skupnosti, pa naj bodo to
na škofijski, župnijski ali na ravneh malih
župnijskih skupin, kot so veroučne skupine,
pevske, zakonske, molitvene, mladinske,
animatorske … Ni bilo velikonočnih procesij,
ognja, vse te tradicije… Morda je ob vsem tem
koga že začel prevzemati občutek
apokaliptičnosti.

Sedaj vemo, ker imamo to izkustvo, da za
nobeno stvar, naj bo še tako ustaljena ali
načrtovana, ne moremo reči, da se bo odvijala
tako, kot smo si jo zamišljali, jo načrtovali ali
si jo predstavljali. Imeti stvari »pod kontrolo«,
jih obvladati, si želi prav vsak, saj nam to daje
občutek moči, obvladovanja in s tem neko
gotovost, varnost. Toda, kaj se zgodi, če nam
gredo stvari »iz rok«, če ne gre tako, kot smo

si zamislili, če nas presenetijo neljubi dogodki,
če pride nekaj vmes in se nam lahko tudi čez
noč življenje obrne na glavo?

To se lahko zgodi v določenem trenutku
življenja vsakemu izmed nas. Takrat smo
postavljeni v področje neznanega,
negotovosti, kar nam lahko povzroča stisko,
stres, strah pred prihodnostjo. Človek na to
reagira ali z jezo, besom ali pa se zapre vase, v
svoj svet, v svojo bolečino. Vendar na našo
veliko srečo obstaja še tretja pot, ki pa je pot
upanja, zaupanja, sprejemanja, soočanja z
bolečino in izgubo. To je pot vere!

Človek na poti svojega potovanja skozi leta
življenja vedno bolj doživlja resničnost
tistega, kar sicer globoko v sebi dobro ve. To
je, da so vse stvari tega sveta podvržene
spremenljivosti, so začasne in se jih zato ni
modro oprijemati kot nekaj absolutnega.

Potrebno, dobro in odgovorno je
načrtovati, si prizadevati za napredek, za
urejenost okolja in doma, potrebno in prav je
poskrbeti za svoje gmotno blagostanje, za
zdravje, potrebno je vzeti si čas za oddih,
sprostitev, tudi zabavo. Toda če je to vse, nam
bo vedno še nekaj manjkalo.

Le tistemu človeku, ki v svoje življenjske
načrte na najpomembnejše mesto postavi
vero, upanje in ljubezen do Boga in iz te
izhajajočo ljubezen bližnjega, bodo te vrline
ostale tudi takrat, ko bo zgledalo, da se mu vse
drugo podira. V življenju lahko izgubiš vse:
denar, avto, hišo, ljubljeno osebo, zdravje.
Nihče in nič pa ti ne more vzeti duhovnega
bogastva: vere, zaupanja v Boga in ljubezni.
Razen če seveda sam na to pristaneš.

Nikoli pa tudi ni prepozno izbrati to pot in
si pridobiti notranje bogastvo. Pot notranjega,
duhovnega bogastva je dostopna vsakemu, še
tako ubogemu človeku. Potrebno je samo
odpreti vrata svojega srca Jezusu Kristusu.

Simon Virant, župnijski upravitelj
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ROMANI
• Afshar, T.: Kruh močnih
• Afshar, T.: Kralj tišine
• Afshar, T.: Dragulj v pesku
• Ferrante, E.: O tistih, ki bežijo,
in tistih, ki ostajajo

• Ferrante, E.: O izgubljeni
deklici

• Rooney, S.: Normalni ljudje
• Rooney, S.: Pogovori s prijatelji
• Novak, K.: Cigan, ampak
najlepši

• Heti, S.: Materinstvo
• Schnabl, A.: Mojstrovina
• Schlink, B.: Olga
• Vagner, J.: Pandemija
• Deveraux, J.: Pravi zanjo
• Kinsella, S.: Preseneti me
• Marly, M.: Coco Chanel in vonj
ljubezni

• Campbell, A.: Dama v škrlatni
obleki

• Ng, C.: Prikriti plameni
• Jazbinšek, E.: Lukež : roman

• Jazbinšek, E.: Zavita steza
življenja.

• Jazbinšek, E.: Brata
• Jazbinšek, E.: Mačeha
• Jazbinšek, E.: Trdoživa
Kozjanka

• Makarovič, S., Šurc, M.:
Luciferka

• Kraševec, B.: Agni
• Lavrič Cascio, J.: Corleone

KRIMINALNI ROMANI
• Golob, T.: Dolina rož
• Radmilovič, M.: Kolesar
• Nesbø, J.: Nož
• Nesbø, J.: Netopir
• Bryndza, R.: Devet brestov
• Gerritsen, T.: Igranje z ognjem
• Phillips, J.: Izginuli svet
• Koontz, D. R.: Oči teme
• Lončar, S.: Samooskrba v
praksi: več pridelka, manj
površine

• Podgoršek, B., Malec, M.:
Zaljubljeni v letenje: zgodbe
slovenskih letalcev

• Bagola, A.: Kako izgoreti: in
vzeti življenje v svoje roke

• Ohler, N.: Popolna omama:
droge v tretjem rajhu

• Miklavčič, M.: Ogenj, rit in
kače niso za igrače. Del 3,
Moške zgodbe

• Kay, A.: Tole bo bolelo: skrivni
dnevnik mladega zdravnika

ZA OTROKE IN MLADINO
• Beauvais, C.: #3špehbombe
• Bartíková, P.: Čebelji panj
• Bartíková, P.: Drevo
• Pilkey, D.: Pasji mož in Mačji
mulc

• Pilkey, D.: Pasji mož. Gospodar
bolh

• Weightman, M: Po reki
navzdol

• Auer, M.: Šola magičnih živali

• Gavalda, A.: 35 kil upanja
• Grajkowski, W.: Čebele
• Campbell, A.: Dama v škrlatni
obleki

• Gleitzman, M.: Dobrota ni
sirota

• Riley, A.: Edvin Gizdalin in
pošast iz Kronga

• Šinigoj, D.: Kjer veter spi
• Adeyemi, T.: Otroci kreposti in
maščevanja

• Vidmar, J.: Pod tvojo posteljo
• Skubic, A. E.: Roksi najde dom
• Semenič, S.: Skrivno društvo
KRVZ

• Rippin, S.: Hej, Jaka!
• Blade, A.: Lov na pošasti
• Park, M.: Kai proti zverem

Knjižnica bo julija in avgusta
odprta ob torkih od 13.00 do
19.00.

Vabljeni, da si izberete poletno
branje!

Izbor novosti v knjižnici Nova vas

V prihajajočih toplih dneh se
pogosteje kot sicer pojavljajo
nevihte z udari strel, zaradi
katerih lahko pride do poškodb
naprav.

Da bi se v čim večji meri
izognili poškodbam naprav, ki so
priključene na električno in
komunikacijsko omrežje, kot so
modem, TV-komunikator,
računalnik ali televizor,
uporabnikom priporočamo, da
jih pred nevihto iz omrežja

izključite. Na ta način lahko
preprečite marsikatero okvaro
naprave, predvsem pa si
prihranite slabo voljo, če zaradi
tega ne bi mogli dostopati do
interneta, spremljati svoje
priljubljene TV-oddaje ali
uporabljati fiksne telefonije.

Telekom Slovenije svojim
naročnikom, ki ste hkrati
uporabniki mobilnih in fiksnih
storitev, omogoča tudi
brezplačno storitev Strela alarm,

s pomočjo katere lahko v realnem
času prejmete informacijo o
strelah na območjih vašega
fiksnega priključka. Na
prejemanje tovrstnih sporočil se
lahko naročite tako, da na
številko 041 145 000 pošljete SMS-
sporočilo s ključno besedo
STRELA, naredite presledek ter
navedete vaše UPORABNIŠKO
IME ZA FIKSNE STORITVE
Telekoma Slovenije.

Primer zapisa v SMS-sporočilu:
STRELA novakj

Več informacij je na voljo
na http://ts.si/bliskoviti-obisk

Ob nevihtah priporočamo
izklop električnih naprav iz vseh omrežij

NEKAJ POVEZAV DO RELEVANTNIH VIDEO VSEBIN:
• Postopek naročanja na storitev Strela alarm: https://youtu.be/
1tF8oy3zBI4

• Naročite se na obveščanje o strelah in pravočasno izključite
naprave: https://www.youtube.com/watch?v=CM5EJg42Vp8

• Izklopite naprave in nadaljujte z ogledom na mobilni napravi:
https://www.youtube.com/watch?v=PEdCWp2XeO8

• Ne tvegajte, strele napravam ne prizanašajo: https://
www.youtube.com/watch?v=o58JfCUQyVA

• Bodite hitrejši od strele: https://www.youtube.com/
watch?v=j-eiHIhgVCg

http://ts.si/bliskoviti-obisk
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V Velikih Blokah spet nekaj novega

Skupina vaščanov »dolnjega«
konca Velikih Blok je spet stopila
skupaj in ustvarila novo kulturno
znamenitost. Postavili smo jo v
kotičku, ki smo ga poimenovali
»Podvašku čjelu«*, kjer že stoji
kozolec z napisom dobrodošlice
in klopca. To smo postavili lani v
spomladanskem času ob
znamenitem gradiču tik ob cesti,
kjer se pripeljete v Velike Bloke iz
smeri Nove vasi. Lani narejeni
kotiček smo letos obogatili s
postavitvijo visokega lesenega
smerokaza. Kako je do tega prišlo,
vam z veseljem razkrijemo v
nadaljevanju☺.

V zimskem času, ko je več časa
za druženje in klepet, so Jeršanov
Franci, Joškotov Matjaž &
Matevž, Srnelov Marjan in
Krištanov Marjan razpravljali, kaj
bi novega naredili in postavili v
kotiček »Podvašku čjelu«. Želja je
bila v dopolnitvi kotička ob cesti,
kjer se radovedno ustavljajo
domačini, številni izletniki,
naključni obiskovalci kraja …, ki
svoj obisk pogosto obeležijo s
spominskim fotografiranjem.
Padla je ideja, da se postavi
smerokaz (v natur obliki) z
oznakami lokalnih znamenitosti,
vasi, krajev … Tako so fantje v
začetku letošnje pomladi odšli v
gozd in poiskali primeren bor ‒
prave oblike in višine. Precej
kilometrov so prehodili, preden

so le našli pravega. Najdeni bor so
posekali, ga pripeljali domov in
začeli z delom. Deblo je bilo
potrebno olupiti, sledilo je
sušenje, potem lakiranje ... V tem
času so pod rokami Hane že začeli
nastajati prvi napisi lično
narejenih smerokazov, ki jih je
dodatno dopolnila z razdaljami in
ostalimi oznakami … In nato je
prišel težko pričakovani dan
postavitve smerokaza. Izkopati je
bilo potrebno dovolj veliko
luknjo in zabetonirati dovolj
močan nosilec ter pripravljeni
bor postaviti in ga pritrditi.
Sledilo je pritrjevanje tablic s
smerokazi, seveda pa je bilo ob
tem potrebno paziti, da je vsaka
tablica obrnjena v pravo smer. A
preden se je delo zares končalo,
so fantje pripeljali še veliko skalo
in jo postavili ob kozolcu. Skala
simbolizira moč in trdoživost
Bločanov. Kako to izgleda v
celoti, vidite na priloženi
fotografiji. A najbolje bo, če si ta
nov kulturni pečat Velikih Blok
pridete ogledat v živo.

Opažamo, da se v tem res
prijetnem kotičku ljudje vse
pogosteje ustavljajo in v toplejših
dneh je klopca večinoma
zasedena. Zlasti kolesarji in
motoristi so redni gostje. Lahko
rečemo, da kotiček »Podvašku
čjelu« (vstopna/izstopna točka
Velikih Blok) postaja vse

atraktivnejši. Ponosni smo, da na
ta način nadaljujemo delo, ki ga je
pred leti s postavitvijo gradiča
začel Jeršanov ata. No, njegovo
delo je svojevrstna umetnost ‒
njenega nivoja ne bomo nikoli
dosegli, a prepričani smo, da bi
bil vseeno zadovoljen.

Pomembno je, da Velike Bloke
na ta način pridobivajo pečat, ki
ljudem ostaja v lepem spominu.
Odnesejo ga s seboj kot spomin v
glavi ali na fotografiji. Pa še eno
stvar je pri tem potrebno
omeniti. To, da je kljub tej »hitri

in sodobni« družbi še vedno
mogoče stopiti skupaj in z dobro
voljo, prostovoljno in v lastni
režiji narediti tudi kaj za bolj
urejeno okolico domačega kraja
in celotno družbo.

Z vedno bolj urejenim
kotičkom ob cesti podajamo
sporočilo z vabilom, da si
vzamete čas, pridete in se
ustavite, se ozrete naokoli in
ujamete veličastne trenutke.
Veliko jih boste našli.

Metka Žan
Foto: Marjan Srnel

Kotièek »Podvašku èjelu«

Smerokaz v Velikih Blokah z razdaljami in ostalimi oznakami

»Čjelu« je star izraz za del na koncu njive, kjer so obračali z voli ali s
traktorji;
»Podvas ali Podvasnice« je uradno poimenovanje njiv nasproti kotička.
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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 obèini; za naroènike v domovini je predlagan letni prostovoljni prispevek 8 €, za naroènike 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

SPOŠTOVANI!
Hvala vam za Bloški korak. Z veseljem ga preberem, saj so moje
korenine z Blok. Moj oče je bil Bočkov (Pirman) Karel, imam pa še
strica Toneta in teto Vido ter strica Jožeta v Turjaku.
Bodite še naprej tako pozitivni.

Hvala vam,
Fani Koprivc, Škofljica

PISMA BRALCEV

Sofinanciranje obresti
podjetniških kreditov
na območju Primorsko-
notranjske regije 2020

RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2020 v

sodelovanju z občinami Primorsko-

notranjske regije objavlja javni razpis za

Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov

za leto 2020 na območju Primorsko-

notranjske regije.

VIŠINA SREDSTEV
Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme

znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75 %

vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec

lahko odda največ 3 vloge. Upravičeni stroški do sofinanciranja

po razpisu so nastale in plačane obresti od 1. 10. 2019 do 30. 9.

2020.

ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 16. 10. 2020.

UPRAVIČENCI
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni

podjetniki po zakonu o gospodarskih družbah ter socialna

podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o

socialnem podjetništvu in prihajajo iz: občine Bloke, občine

Cerknica, občine Ilirska Bistrica, občine Loška dolina, občine

Pivka in občine Postojna.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Povabilo, vloga in priloge so objavljene na spletni strani RRA

Zeleni kras, d.o.o.

DODATNE INFORMACIJE DOBITE NA:
• elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si

• telefonski številki: 05/721 22 40 (Živa Ložar)

• sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

»Usklajena« proslava
z bloškimi pevci

Bloški pevci bomo prihodnje leto praznovali 50. obletnico delovanja.
Moški zbor je pod vodstvom Srđana Ribarovića od vsega začetka širil
svoj program z raznovrstnimi skladbami. Vabili so jih na vse strani,
kljub temu da program ni bil vedno najbolj usklajen. Kot je zapisal
France Škrabec, je zbor konec leta 1972 nastopil na proslavi dneva JLA
v Velikih Blokah. Recitacije in govori so se, milo rečeno, hudo tepli s
pevskim programom. Potekalo je nekako takole:

Otroci so govorili o župniku, ki je Italijanom ovajal sodelavce OF, pevci pa
zapeli “Pa se sliš od Svet’ga Vida zgun”. Sledil je opis ofenziv na Sutjeski in
Neretvi, nakar so pevci dodali veselo štajersko, “Zmeraj se veselim, bolj polet’
kot pozim’ “. Prireditev se je nadaljevala z opisom časov spora s Stalinom in
Informbirojem, pevci pa so usekali rusko narodno “Tari, bari, rastabari”. Na
koncu je glavni govornik poveličeval jugoslovansko bratstvo in enotnost, pevci
pa so zaključili z otožno narodno “Kje je moj mili dom”.

Kot je povedal France, sta zakuska in vino po proslavi poskrbela, da
stvar ni dobila kakšnih neželenih razsežnosti.

Lojze Mazij
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SEZNAM DOGODKOV OD 25. 6. DO 30. 9. 2020

Vse organizacije, vaške skupnosti, klube, društva in posameznike prosimo, da namposredujejo 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

Zahvala Regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko
Spoštovane občanke in občani občine Bloke,

sredi marca se je z razglasitvijo epidemije novega koronavirusa naše javno in družabno
življenje skoraj ustavilo, s čimer smo uspešno zajezili širjenje bolezni. Minulo obdobje je
bilo težko, posledice bomo čutili še dolgo.

V boju proti širjenju nove bolezni smo bili poleg vseh ostalih v prvih bojnih vrstah tudi
pripadniki civilne zaščite. V tesnem stiku z regijskim štabom so se v teh izrednih
razmerah še posebno izkazali vsi občinski štabi civilne zaščite. Možje in žene, ki so ob
svojih rednih službah koordinirali dobavo zaščitne opreme, oskrbo ranljivih skupin ljudi,
skrbeli za upoštevanje ukrepov za preprečitev širjenja bolezni, obiskovali pomoči
potrebne, aktivirali prostovoljce …

Regijski štab civilne zaščite za Notranjsko se iskreno zahvaljuje pripadnikom
občinskega štaba civilne zaščite občine Bloke na čelu s poveljnikom Stanislavom
Jakopinom in županu Jožetu Dolesu. Ponosni smo, da občine in civilno zaščito v naši regiji
vodijo ljudje, ki so v skrajnih razmerah ves svoj čas pripravljeni žrtvovati za dobro
skupnosti.

Da smo tako uspešno zajezili epidemijo, gre zasluga tudi vam, drage občanke in občani
občine Bloke. Upoštevali ste vse omejitve in se naučili živeti bolj odgovorno kot doslej.
Virus je še med nami, dokazali smo, da lahko živimo tudi z njim, dolžnost vseh nas pa je,
da do odkritja učinkovitega zdravila ali cepiva še naprej ostajamo previdni.

Iskrena zahvala vsem imenovanim, zdravstvenemu osebju in številnim prostovoljcem.

Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba CZ za Notranjsko

Sprejem odličnih devetošolcev

Župan je pripravil sprejem za odliène devetošolce. Letos so to (od leve proti desni): Leonard Bajželj, Eva Ambrožiè Deleja, Špela Kunc, Patrik
Korenjak. Z njimi sta razrednièarka Alma Kandare in ravnateljica Milena Mišiè.

NAZIV DOGODKA ORGANIZATOR KRAJ (NASLOV) DATUM IN URA KONTAKT

Sveta birma Župnĳa Bloke Fara, župnĳska cerkev Sobota, 26. september 2020
Simon Virant,
zupnĳabloke@gmail.com

Sveta birma Župnĳa Sveta Trojica Sv. Trojica, župnĳska cerkev Sobota, 26. september 2020
Simon Virant,
zupnĳabloke@gmail.com
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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

Alojz Žnidaršič
tel: 041 441 189

Aleš Urbas
tel: 041 321 344

Pooblaščena odkupovalca za Zamet d.o.o.:

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

Zbirni center je uporabnikom iz

območja občine Bloke dosegljiv

dvakrat tedensko,

in sicer po naslednjem urniku:

sreda od 12.00 do 17.00

sobota od 8.00 do 12.00.

Dodatne informacije so

na voljo na spletni strani

občine Bloke www.bloke.si.

Režijski obrat občine Bloke

URNIK OBRATOVANJA ZBIRNEGA CENTRA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV HUDI VRH


