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BREZPLAČNI PREVOZI
ZA STAROSTNIKE

OSNOVNA ŠOLA SV. DUH

Živimo v obdobju številnih kriz in vojn, ki
pretresajo svet. V naši ožji domovini pa
življenje poteka še relativno umirjeno.
Imamo srečo, da lahko živimo v svobodni,

demokratični in samostojni državi
Sloveniji. Verjamem, da se tega zavedamo
in da znamo to tudi ceniti. Vsem
občankam in občanom občine Bloke ob

prazniku dneva državnosti iskreno
čestitam in želim mirno in veselo
praznovanje.

Župan občine Bloke Jože Doles

Spoštovane Bločanke in Bločani!
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Pred nami so nove razvojne
naloge in priložnosti

Že v prejšnji izdaji Bloškega koraka smo poročali, da občina Bloke kupuje več nepremičnin od KGZ
Krpan v stečaju. Z velikim zadovoljstvom sporočam, da je nakup teh nepremičnin uspešno zaključen. S
tem je občina Bloke postala lastnica nekdanje trgovine z gradbenimi materiali in drugih objektov v

središču naselja Nova vas s pripadajočimi zemljišči ter večjega števila zazidljivih zemljišč na severnem
delu naselja na pobočju Novskega hriba, in sicer od izvira Sušice pa vse do lovskega doma. S tem

nakupom se na Blokah začenja obdobje novih razvojnih nalog in priložnosti.

Prodajo navedenih nepremičnin je opravil
stečajni upravitelj, ki upravlja s premoženjem
KGZ Krpan v stečaju. Že konec prejšnjega leta
je bila objavljena javna dražba, na kateri je
sodelovala tudi Občina Bloke, ter v ta namen
plačala varščino. V začetku letošnjega leta se
je postopek prodaje nadaljeval vse do končne
sklenitve prodajne pogodbe in plačila
kupnine, ki je skupaj znašala preko 400 tisoč
evrov. Postopek nakupa je bil zaključen v
drugi polovici maja, ko smo v upravljanje
uradno prevzeli vse objekte in ostale
nepremičnine, ki so bile predmet nakupa. Naj
ob tej priložnosti še povem, da smo finančna
sredstva za ta nakup v celoti zagotovili iz
lastnih virov proračuna občine Bloke.

PRIPRAVE ZA IZGRADNJO TRGOVSKEGA

CENTRA SO ŽE V POLNEM TEKU

V vmesnem obdobju pa smo na občini Bloke
začeli že s prvimi aktivnostmi. Umeščamo in
projektiramo nove, za Bloke zelo pomembne
projekte. Že v začetku leta smo začeli z
izdelavo idejne zasnove in umeščanjem

novega trgovskega centra za živila v prostor.
V ta namen je bil izbran projektant, ki je
nemudoma pristopil k izvedbi teh nalog. Nov
trgovski center velikosti cca. 600 m2 bo
postavljen na dvorišču nekdanje trgovine z
gradbenimi materiali, kjer je bilo v času
obratovanja skladišče materialov na prostem.
V pritličju tega objekta je predviden prostor
za potrebe živilske trgovine, v nadstropju nad
trgovino pa bomo pridobili prostor, ki bi ga
bilo smiselno izkoristiti za stanovanjske ali
poslovne namene. Če v nadaljevanju izvedbe
tega projekta ne bomo pridobili drugega
soinvestitorja, bo ta prostor izkoristila Občina
Bloke. Lahko bi ga namreč namenili za
izgradnjo večjega števila varovanih in
neprofitnih stanovanj. V primeru takšne
odločitve bo Občina Bloke nastopala kot
soinvestitor. Ne glede na način izvedbe te
investicije pa bomo tesno vpeti v ta projekt,
saj bo pred začetkom izgradnje potrebno
porušiti objekta nekdanje trgovine in mesnice
ter zagotoviti potrebno prometno in okoljsko
infrastrukturo. Na tem prostoru so namreč
predvidene tudi nove prometne ceste,

parkirne površine in ostale parkovne
ureditve, ki jih bo zgradila občina.

NA BLOKAH BOMO GRADILI TUDI

MANJŠI DOM ZA STAREJŠE OSEBE

V začetku tega leta pa se nam je ponudila še
ena, za Bloke zelo zanimiva priložnost. Na
Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve se namreč pripravlja razpis za
financiranje izvedbe večjega števila
podružničnih enot doma starejših občanov v
naši državi. Evropska sredstva za izvedbo tega
razpisa bodo zagotovljena iz projekta za
»okrevanje po covidu-19«. Predvideno je
financiranje 35 enot doma starejših do 24
postelj, ki naj bi jih zgradili v manjših občinah
po Sloveniji. Za posamezno enoto doma
starejših v tej velikosti je predviden finančni
vložek v vrednosti cca. 1,85 milijona evrov.
Razpis naj bi bil objavljen v zadnjem kvartalu
letošnjega leta, na njem pa bodo lahko
sodelovali domovi starejših oseb, ki imajo
status javnega zavoda in bodo nastopali v
vlogi investitorja. Na Blokah smo v ta namen

Foto: Matic Jakopin

Objekt Nove Ljubljanske banke bo konèno prišel v prave roke.
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že podpisali pismo o nameri, in
sicer z javnim zavodom doma
starejših občanov Grosuplje.
Pogoj za sodelovanje na tem
razpisu, ki ga mora izpolnjevati
prijavitelj, pa je ustrezno
komunalno opremljeno
zemljišče, na katerem je že
pridobljeno dovoljenje za gradnjo
in je v lasti občine.

Omenjeni razpis za gradnjo
manjših enot domov za starejše je
za našo občino res prišel ob
pravem času. Občina Bloke v tem
trenutku že razpolaga z
ustreznim zemljiščem, ki smo ga
kot naročeno kupili od KGZ
Krpan v stečaju. Dom starejših bo
postavljen za novim trgovskim
centrom v Novi vasi, in sicer na
prostoru, kjer trenutno stoji star
hlev, ki se koristi kot garaža
oziroma skladiščni objekt. Na
občini Bloke smo tudi za gradnjo
doma starejših oseb že pričeli z
izdelavo idejnega projekta in
ostale dokumentacije, potrebne
za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ki naj bi ga pridobili v
naslednjih mesecih, vsekakor pa
še pred objavo že prej
navedenega razpisa.

KUPILI BOMO TUDI OBJEKT

OD NOVE LJUBLJANSKE

BANKE V NOVI VASI
V času pisanja tega prispevka pa
se ukvarjamo še z eno nakupno
priložnostjo. Nova Ljubljanska
banka je namreč že ob izteku
lanskega leta objavila razpis za
prodajo večjega števila objektov
v lasti banke na različnih
lokacijah v državi. Med temi
nepremičninami je bil tudi objekt
NLB v Novi vasi, za katerega se je

zanimal potencialni kupec, ki je
želel to nepremičnino kupiti.

O nakupu prostorov Nove
Ljubljanske banke v Novi vasi
smo že razmišljali, vendar se v
preteklosti za realizacijo nismo
odločili. Občina pa je kljub temu
ta objekt uvrstila v odlok o
predkupni pravici. Nakup objekta
od NLB v Novi vasi je za občino
Bloke strateškega pomena.
Objekt je po namenu in lokaciji
primeren za najrazličnejše
poslovne namene. Lahko bi ga
uporabili za turistične ali
poslovne namene, vsekakor pa bo
za nadaljnji razvoj Blok še kako
uporaben in koristen. Iz
omenjenih razlogov smo se
odločili, da uveljavimo
predkupno pravico in od banke
odkupimo to nepremičnino.
Postopek nakupa je že v zaključni
fazi in bo v kratkem tudi
realiziran.

Kot je razvidno iz tega
prispevka, smo se v občini Bloke
lotili izvedbe povsem novih, za
Bloke pomembnih projektov, ki
bodo Bločanom pomembno
izboljšali nivo javnih storitev.
Izgradnja novih objektov bo zelo
spremenila in izboljšala izgled
občinskega središča ter
pomembno dvignila ugled občine
Bloke v naši širši okolici. Projekti
so sicer v začetni fazi izdelave,
zato podrobnosti še niso zrele za
objavo. Verjamem pa, da bomo
kaj več o teh pridobitvah lahko
poročali že v naslednji številki
Bloškega koraka.

Občina Bloke je od KGZ Krpan
Cerknica v stečaju odkupila tudi
večje površine gradbenih
zemljišč na območju Novskega
hriba, ki jih bo namenila za
gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš. Vsi navedeni
projekti in širitev naselja pa
pomenijo pomemben razvojni
premik za občino Bloke in njene
prebivalce. Bloke so s tem postale
vsekakor privlačno okolje tako za
bloške kot tudi za potencialne
investitorje od drugod.

Bločanom in Bločankam ter
ostalim bralcem Bloškega koraka
ob tej priložnosti čestitam ob
dnevu državnosti ter želim lepe
in tople poletne dni.

Župan
Jože Doles

Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

K ončno je pred nami vroče poletje. Poletje brez omejitev,

brez mask in brez omejevanja druženja. Vsekakor smo si

tako poletje po dolgi epidemiološki izkušnji zaslužili kot

tudi življenje s kulturnimi in športnimi prireditvami ter

družabnimi srečevanji. Upam, da ste zdravi, dobrega počutja,

udobno nameščeni ali pa se odpravljate na potep po Blokah ali

kam dlje.

Za nami so že kar vroči spomladanski dnevi in vse kaže, da se

bo tako nadaljevalo tudi v poletje. Najbrž so bili pretekli dnevi

za nekatere šolarje precej razburljivi, če že ne stresni, sedaj pa

vas čakajo brezskrbne počitnice, za večino zaposlenih pa

zasluženi dopustniški dnevi. Za nekatere pa bo poletje obdobje

velikega obsega del, zlasti za tiste, ki še vedno vztrajajo pri

kmečkih opravilih. To je obdobje spravila sena, ki je kljub

sodobni strojni opremi še vedno izredno težaško delo in zelo

odvisno od vremenskih razmer. Tudi vi si le vzemite kakšen

teden brezskrbnega zasluženega počitka in raziskovanja nezn-

anih kotičkov.

Bloški korak je tudi tokrat živo pisan in barvit, za kar gre

največja zahvala našim spoštovanim sodelavcem in dopis-

nikom. Iz občinske hiše boste izpod županovega peresa sezn-

anjeni z delovanjem občine, predvsem pa z načrti, ki jih nam-

eravajo uresničevati v bližnji prihodnosti. Kot kaže, na Blokah

še ni zmanjkalo idej za izboljšanje občine in kvalitete življenja

v njej.

Preteklo obdobje je bilo najbrž najbolj razgibano na

političnem področju. Za nami so državnozborske volitve, za-

znamovane predvsem z visoko volilno udeležbo. To nakazuje,

da večini slovenskih volivcev ni vseeno, kdo nas vodi. Dobili

smo novo vlado, ki bo vladala z udobno večino. Rezultate

njenega dela bomo lahko kaj kmalu ocenjevali, nagrajevali pa jo

bomo na prihodnjih volitvah čez štiri leta. Na lokalni ravni pa

nas volitve čakajo v letošnji jeseni.

Naj ta uvodnik zaključim z željo, da bi se imeli na počitnicah

in dopustih res lepo in se jeseni vrnili v šolske klopi in na de-

lovna mesta zdravi, dobro spočiti, z nepozabnimi spomini na

brezskrbno poletje.

V imenu celotnega uredniškega odbora Bloškega koraka ter

v svojem imenu vam ob državnem prazniku dnevu državnosti

iskreno čestitam. Ne pozabite, Slovenĳa je od vseh nas Slov-

encev naša, s krvjo pridobljena država in edina domovina. Čuva-

jmo jo!

Nasvidenje jeseni!



junij 20224 junij 20224 gospodarstvo

Mladi podjetnik Jan Ponikvar
Okna Tim d. o. o. so družinsko podjetje, katerega direktor je že tri leta Jan Ponikvar iz Nemške vasi.
Posebej za Bloški korak smo ga zaprosili za krajši intervju, na katerega je z veseljem pristal kljub

svojemu natrpanemu urniku. Nastal je spodnji zapis.

Zakaj ste že tako mladi prevzeli
direktorski položaj v podjetju?
To se je zgodilo povsem spontano, saj je oče
izpolnjeval pogoje za upokojitev in mi je
ponudil možnost, da postanem direktor
podjetja. Nikoli me ni silil v to, vendar mi je
bilo jasno, da bi v nasprotnem primeru
verjetno zaprl uspešno podjetje. Malce sem
sicer okleval, saj sem nameraval najprej
končati drugo stopnjo bolonjskega študija
strojništva, vendar smo skupaj ugotovili, da
je dobro, da prevzamem podjetje, oče pa mi
bo pomagal s svojimi izkušnjami, čeprav bo
v pokoju.
Vaša izobrazba ni ravno običajna za
vodenje podjetja, ki se ukvarja z izdelavo
in montažo stavbnega pohištva.
V mladosti sem si želel postati veterinar, saj
imam rad živali in sem že v otroštvu poleg
zajcev, ki so bili vedno pri hiši, s prihranki
kupoval ovce in ponije. Po gimnaziji v
Želimljah sem bil še vedno prepričan, da bom
veterinar, vendar sem vseeno šel na
informativni dan na strojno fakulteto, kjer pa
sem postal navdušen nad strojništvom. Ni mi
žal, da sem postal diplomirani inženir
strojništva. Zaradi podjetja, ki ga je imel moj
oče, pa sem malce razmišljal tudi o vpisu na
lesarstvo.
Kakšna je zgodovina vašega podjetja?

Oče je leta 2007 skupaj z dvema poslovnima
partnerjema iz Italije ustanovil podjetje Okna
Tim z namenom proizvodnje lesenih oken in
vrat za italijanski trg. Imel je veliko izkušenj s
tem področjem, saj je bil pred tem zaposlen na
najodgovornejših delovnih mestih podjetja
Inles v Sodražici, med drugim je bil tudi
direktor. Na začetku so najeli proizvodne
prostore v Sodražici in začeli s proizvodnjo.
Prvi zaposleni so prišli iz nekdanjega podjetja
Inles oziroma kasneje Gradles, saj so že
obvladali proizvodni proces in proizvodnja
oken je dokaj hitro stekla. Svetovna kriza pa je
zavrla prodajo na italijanskem trgu, zato so
začeli s prodajo tudi v Sloveniji. Prodaja se je
vseskozi povečevala in počasi so se usmerili le
na slovenski trg. Oče je tudi odkupil deleže
italijanskih partnerjev in postal lastnik
celotnega podjetja. Proizvodnjo je zaradi
ugodnejše najemnine poslovnih prostorov
preselil v Ribnico, kjer podjetje danes posluje.
Kateri pa so vaši proizvodi?
V podjetju izdelujemo in vgrajujemo stavbno
pohištvo, to je lesena okna in vrata, v zadnjem
času pa uporabljamo tudi les v kombinaciji z
aluminijem – tako imenovana ALU/LES okna.
Malo pred korona krizo smo kupili nov stroj
za izdelavo oken, ki nam omogoča izdelavo
oken različnih debelin profilov, saj se na trgu
pojavlja trend čedalje debelejših in s tem tudi

bolj izolativnih oken. Za izdelavo oken
uporabljamo lepljence, večinoma izdelane iz
smrekovega lesa, nekaj pa tudi iz macesna ali
hrasta, vendar se je zaradi vojne v Ukrajini
pojavila težava z dobavo macesnovega lesa,
kar nam trenutno povzroča kar nekaj sivih
las, saj imamo nekaj pogodb, v katerih smo
obljubili vgradnjo macesnovih oken.
Ali se pozna globalna kriza tudi v vašem
podjetju?
Kot sem omenil, ne moremo dobiti macesna,
ostali les pa se je v enem letu podražil za
najmanj 50 %. Tudi okovja in ostali materiali,
ki jih uporabljamo v proizvodnji, se vsak
mesec dražijo, kar je zelo velik problem pri
sestavljanju ponudb, saj nikoli ne vemo,
kakšno ceno naj postavimo, sploh ker med
ponudbo in izdelavo lahko mine nekaj
mesecev. Samo povpraševanje pa se je med
korona krizo še povečalo in brez prej
omenjenega stroja ne bi uspeli izdelati dovolj
oken.
Ali imate dovolj delovne sile?
V podjetju imamo filozofijo, da je potrebno
dobrega delavca primerno nagraditi, zaradi
česar nimamo težav. Vsi delavci so pri nas
zaposleni že več let, nekateri celo od samega
začetka podjetja. Poleg mene so v podjetju
zaposleni štirje delavci, s katerimi zaenkrat
obvladujemo proizvodnjo, pomaga pa tudi

Proizvodnja stavbnega pohištvaJan se rad odpravi v hribe.
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oče, ki mi s svojimi izkušnjami širi obzorja pri
delu z lesom. Sam moram seveda skrbeti za
poslovanje podjetja, kar mi vzame skoraj
polovico delovnega časa, ostalo pa delam v
proizvodnji in montaži. Ker smo mikro
podjetje, je seveda tudi moj delovni čas zelo
spremenljiv, saj se moj delovni dan včasih
zaključi pozno zvečer. Zaradi dobre delovne
klime v podjetju tudi nimamo težav z
delovnimi sobotami, saj vsi zaposleni radi
pridejo na delo tudi o sobotah, če je to
potrebno.

Imamo pa tudi podizvajalce, ki nam
montirajo stavbno pohištvo na terenu.
Kaj pa počnete v prostem času?
Kot sem že povedal, se rad ukvarjam s
kmetijstvom in živalmi, kar pa je v zadnjem
času ob obilici dela v službi čedalje težje, saj je
potrebno živali krmiti vsaj dvakrat na dan.
Poleg tega pa sem aktiven gasilec v
prostovoljnem gasilskem društvu Nova vas že
od otroštva. Vsa moja družina je aktivno
vključena v delovanje društva. Sem tudi član
operative in trenutno namestnik poveljnika
gasilcev. Tudi ta aktivnost mi vzame veliko
časa, saj se je potrebno udeleževati različnih
tečajev in glede na funkcijo imam tudi veliko
sestankov in vaj.

Če mi ostane še kaj prostega časa, pa se rad
odpravim v hribe, da se sprostim in odklopim
od vsakodnevnih skrbi.
Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?
V podjetju je potrebno vseskozi vlagati v ljudi
in opremo, da ostanemo konkurenčni na trgu.
Rad bi se tudi znebil plačevanja najemnine za
proizvodne prostore, zato smo pred nekaj leti
kupili parcelo na območju nekdanjih vojašnic
v Velikih Blokah, kamor bi rad preselil

proizvodnjo. To je velika investicija, ki si je
zaenkrat ne moremo privoščiti.

Hvala za pogovor. Upamo, da bo vaša
podjetniška pot še naprej uspešna. Želimo
vam, da izpolnite svoje načrte v bližnji
prihodnosti.

Pogovarjal sem se in vse skupaj
za Bloški korak zapisal Matej Pakiž
Foto: arhiv Jana Ponikvarja

Jan je tudi aktiven gasilec.

Poleg Jana so v podjetju zaposleni še štirje delavci.

V podjetju izdelujejo in vgrajujejo stavbno pohištvo.
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Obvestilo

S 1. 7. 2022 nov ponudnik
za pripravo kosil

Občane občine Bloke, ki želijo dostavo kosila na dom, obveščamo,
da smo za to storitev poiskali novega ponudnika.

Kosila lahko naročite pri podjetju HRUŠKA Gostinske storitve
Uršula Novak s. p., Retje 136, 1318 Loški potok. Pripravljajo jih v
podjetju JUB v Novi vasi. Za prevoz kosil bo poskrbljeno kot do
sedaj, dostavljal jih bo isti prevoznik.

Cena kosila je 5,60 evra, prevoz pa 1,60 evra na kosilo, tako da
je cena kosila skupaj s prevozom 7,20 evra.

Nov ponudnik bo začel s pripravo kosil od 1. 7. 2022 dalje.
Za naročilo kosila pokličite na GSM 040 600 986.

Občina Bloke

Odslej brezplačni prevozi za
starostnike tudi v občini Bloke

V mesecu maju smo se tudi na Blokah vključili v projekt Prostofer. To
je vseslovenski trajnostni projekt za mobilnost starejših, ki potrebujejo
prevoz in ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev oziroma
nimajo lastnega prevoza. S tem smo starostnikom brez lastnega
prevoza omogočili večjo mobilnost in vključenost v družbo.

Za potrebe brezplačnih prevozov starejših oseb je občina kupila
vozilo, ki je bilo 11. 5. 2022 uradno predano za potrebe projekta
Prostofer. Župan občine Bloke Jože Doles je formalno predal ključe
vozila gospe Silvi Perčič, koordinatorki projekta pri DU Martin
Krpan Bloke.

KAKO NAROČIM PREVOZ?
Projekt brezplačnih prevozov starejših oseb – PROSTOFER – je v naši
občini zaživel s 1. 6. 2022. Vsi zainteresirani občani lahko naročite
brezplačni prevoz v klicnem središču »Zlata mreža« na brezplačni
telefonski številki 080 10 10 vsak delovni dan med 8. in 18. uro.

V klicnem centru zabeležijo vaš prevoz in obvestijo prostovoljca, ki
vas bo na izbrani dan prišel iskat na dom in vas odpeljal na želeno
lokacijo. Po končanih opravkih vas bo odpeljal domov. Brezplačni
prevoz je potrebno naročiti vsaj tri dni pred želenim prevozom.

KAM SE LAHKO PELJEM?
Brezplačni prevoz lahko koristijo starostniki, ki potrebujejo prevoz do
zdravnika ali lekarne v Novi vasi in Cerknici. Prevoz bo mogoč tudi na
specialistične preglede v Postojno in Ljubljano. Če PROSTOFER ne bo
imel naročenih prevozov do zdravnika, bodo prevozi organizirani tudi
za opravke na občini, pošti in knjižnici v Novi vasi ter na upravno
enoto, sodišče, banke, Center za socialno delo, Zavod za zdravstveno
zavarovanje in Davčni urad v Cerknici.

Občina Bloke želi vsem – tako prostovoljcem kot uporabnikom –
varno vožnjo.

Jožica Anzeljc

Gospodarstvo

Sofinanciranje obresti
podjetniških kreditov v

Primorsko-notranjski regiji
RRA Zeleni kras, d. o. o. tudi v letu 2022 v sodelovanju z občinami
Primorsko-notranjske regije objavlja Povabilo za sofinanciranje
obresti podjetniških kreditov 2022 na območju Primorsko-
notranjske regije. Razpis je namenjen pospeševanju razvoja
malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne
izključenosti pri financiranju ter omogočanja lažjega dostopa do
finančnih virov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja ter
samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter
socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o
socialnem podjetništvu in imajo sedež v eni izmed naslednjih
občin: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka
ali Postojna.

Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in
plačane obresti posameznega podjetniškega kredita od 1.
oktobra 2021 do 30. septembra 2022. Skupna višina odobrenih
sredstev za posamezen podjetniški kredit ne sme znašati manj
kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75 % vseh plačanih
obresti upravičenega obdobja za posamezen kredit. Vsak
upravičenec lahko odda največ tri vloge.

Rok za oddajo vlog je petek, 14. oktober 2022, do 24. ure.
Dodatne informacije dobite pri Tjaši Fajdiga, tjasa@rra-zk.si

ali info@rra-zk.si , telefon: 05/ 721 22 48 ali na www.rra-zk.si, kjer
poleg vseh informacij v povezavi z javnim razpisom najdete tudi
povabilo, vlogo in priloge za sodelovanje na razpisu.

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko
Bloškega koraka je ponedeljek, 5. september 2022.

Foto: Matic Jakopin

Župan je predal kljuèe vozila.
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Velike Bloke 1976 –
staro se umika novemu
zobraževanje gasilcev, gradnja domov, nakup in

obnavljanje gasilske opreme je stalno delo v vseh

gasilskih društvih. Osnovno gašenje požarov se še vedno

največkrat opravlja z vodo, zato so potrebne zaloge vode

v potokih, jezerih, vodohramih in ustrezno

dimenzionirani vodovodi z nameščenimi hidranti. Danes

ne gre brez zmogljivih črpalk in cistern, nameščenih na

gasilska vozila, pri gašenju v naravi pa se

uporabljajo tudi helikopterji in namenska letala. Pred

sto leti so bile gasilske brizgalne nameščene na

prirejene vprežne vozove z ročnim črpanjem vode, kot jo

vidimo na današnji sliki.

Leta 1974 je PGD Velike Bloke ob starem gasilskem
domu sredi vasi namesto starega lesenega stolpa
zgradilo nov, zidan stolp, namenjen namestitvi sirene
in sušenju cevi. Sledila je pridobitev zemljišča okoli
starega doma in nato gradnja novega, ki je bil v
glavnem končan do leta 1980. V tem času je bila
gasilska oprema društva shranjena v začasnih
prostorih po vasi. Staro brizgalno, ki ni bila več v

I uporabi, so gasilci spravili v Stebrov skedenj, ki je stal
ob domačiji in mlinu pod Liscem. Pot stare brizgalne v
pokoj vidimo na današnji sliki.

To brizgalno je društvo iz Velikih Blok nabavilo kmalu
po ustanovitvi. Izdelana je bila v tovarni Konrad
Rosenbauer, Feuerloeschgeraete Fabrik, Linz/ Donau.
Zgodovina firme Rosenbauer iz Zgornje Avstrije je
tesno povezana z razvojem gasilstva v zadnjih 150
letih. Model brizgalne, ki so ga kupili gasilci iz Velikih
Blok, se je izdeloval v letih po 1. svetovni vojni. Poleg
te brizgalne je imelo društvo tudi manjšo, prav tako
ročno brizgalno neznanega izdelovalca. Za pogon teh
brizgaln je bilo potrebno veliko krepkih gasilcev. Staro
Rosenbauerjevo brizgalno je moralo poganjati osem
mož. Menjavali so se na 10 do 15 minut. Lahko si
mislimo, koliko moštva je moralo biti prisotnega, da so
lahko gasili nekaj ur.

Prvo motorno brizgalno je na Blokah nabavilo
novovaško društvo leta 1930. Izdelana je bila v
ljubljanskih Združenih livarnah in zvonarnah
(nekdanje livarne Samassa) in je imela 36 konjskih
moči. Ko so Italijani 5. junija 1942 požgali gasilski dom
v Novi vasi, je ob vsej drugi opremi in arhivu zgorela

(Se nadaljuje na naslednji strani …)
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tudi ta črpalka. Celo ožgane zidove so po požaru
Italijani porušili. Nekaj delov črpalke so vaščani le
rešili in pet let je po vojni mojster Anton Mele iz
Cerknice potreboval, da je iz teh delov in starega
motorja Chevrolet do leta 1954 izdelal novo črpalko.

Društvo iz Velikih Blok je prvo prenosno motorno
brizgalno kupilo po letu 1960. Izdelana je bila v
Tovarni motorjev v Škofji Loki in se je imenovala
Savica. Tej sta sledili prenosni motorni brizgalni
Rosenbauer in nato Zigler. Danes društvo, ki sicer
spada v pomembno II. kategorijo, razpolaga s
kombiniranim vozilom VW – GVM za prevoz moštva in
opremljeno z brizgalno Zigler ter sodobno gasilsko
vozilo, tovornjak Mercedes GVC 24/50, opremljeno z
zmogljivo brizgalno Rosenbauer ter 5000-litrsko
cisterno.

Staro vprežno brizgalno Rosenbauer so na eno njenih
zadnjih poti v Stebrov skedenj peljali pripreženo kar
na takratni gasilski kombi. V akciji so sodelovali od
leve: poveljnik društva Jože Modic – Joškotov,
predsednik Mirko Doles – Randolcov, na mestu
kočijaža sedi gospodar opreme Tone Anzeljc – Blažov.
Zadnje poglede je brizgalni namenil Viktor Meden –
Marentov. Sodeloval je tudi takrat 6-letni Matjaž
Modic – Jožkotov, sedanji predsednik PGD Velike
Bloke. Kri res ni voda! Fotografiral je Lojze Škrabec ml.
– Malizjev. Milan Vučenović – Tončetov, ki je tudi
sodeloval v akciji, ni bil prisoten pri fotografiranju, saj
je imel ta čas že pomembne obveznosti. Ustavili so se
namreč pred Lipetovo gostilno, da so po stari gasilski
navadi pogasili najhujšo žejo.

Žal je Stebrov skedenj skapal in gasilci so brizgalno
ponovno preselili. Tokrat najprej v eno od skladišč
zapuščene vojašnice, danes pa je spravljena v enem od
hangarjev v obrtni coni, v kar se v zadnjih letih
spreminja vojašnica. Tu, skupaj z ročno brizgalno
neznanega izdelovalca, čaka boljših časov. Morda bo
ob stoti obletnici društva obnovljena pričala o dolgi
zgodovini gasilstva na Blokah.

Zapisal: Lojze Mazij

(… nadaljevanje s prejšnje strani.)

SLOVARČEK:

skapal: podrl se je sam
od sebe, od starosti in
nevzdrževan

VIRI:
· Mirko Doles,
Velike Bloke

· Jože Jakopin,
Velike Bloke

· Matjaž Modic,
Velike Bloke

· Kronika PGD Nova vas

Kraj: Velike Bloke
Datum: 1976
Avtor: Lojze Škrabec ml.
Zbirka: Mirko Doles
Skenirano: 24. 2. 2022
Oblika: fotografija
Zapis s slikami je bil
objavljen na
http://stareslike.cerknica.org

Osnovna šola
Sv. Duh
Bloškem koraku št. 2 iz aprila 2020 je v rubriki »Prelepe

bloške vasi« učenec 5. r. Svit Zidar pri učiteljici Pavli

Ponikvar lepo opisal vas Sveti Duh. Še posebno sem bil

vesel vsega, kar je napisal o šoli, tudi slika šole je enkratna.

Ko sem to šolo obiskoval jaz, te lesene ograje že ni bilo,
verjetno je ob požigu šole 24. 12. 1942, zgorela. Že
nekaj časa sem se ukvarjal z idejo, da se bom posvetil
podružnični šoli Sv. Duh. Članek učenca Svita Zidarja
pa me je še posebno vzpodbudil.

Življenje bi bilo prelepo, če bi šlo vse po načrtih in
željah. Epidemija je tudi meni preprečila, da nisem še
vsega raziskal, kar sem se namenil. A glej ga vraga,
zdaj pa še opičje koze, zato sem se odločil, da to, kar
sem zbral, tudi objavim.

Šole pri Sv. Duhu nikoli ne bi bilo, če France Modic st.
(starejši roj. 1847) z Lahovega ne bi bil tako zagnan in
vztrajen zagovornik izgradnje šole.

Pogoji države, v kateri smo takrat živeli, so bili za
ustanovitev šole zelo podobni socialističnemu
samoprispevku. Občina, soseska, prebivalstvo kraja so
morali zagotoviti ali zgraditi objekt –zgradbo.
Oddaljenost do druge šole je morala biti 4 km ali več in
5 let je moralo biti 40 ali več šoloobveznih otrok. Ob že
obstoječi šoli pa se je lahko odprla podružnična šola
pod enakimi pogoji, le da je zadostovalo število 20 ali
več šoloobveznih otrok.

V

Nekdanja osnovna šola pri Svetem Duhu
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Da takratna oblast ni skrbela za višjo izobrazbo
navadnega podeželskega človeka, nas dovolj zgovorno
prepriča patent cesarice Marije Terezije z dne 16.
marca 1771.V njem se govori o nabornikih, okrožjih na
Štajerskem, Koroškem in Kranjskem. Med drugim v
točki 7 piše: »Kmečkim sinovom naj graščinska
gospoda ne dovoljuje študirati, ne da bi prej prosili za
dovoljenje pri cesarski deželni gosposki. To naj se
dovoljuje le redko in le če gre za izredno nadarjenega
dečka. In če se to zgodi, mora ta mladenič brezpogojno
k vojakom. Medtem ko so bili drugi dijaki, ki so
pripadali višjim in meščanskim stanovom, vojaščine
oproščeni. O deklicah pa nič!

Na Blokah je bila prva redna šola ustanovljena pred
koncem 18. stoletja v leseni mežnariji ob cerkvi sv.
Mihaela pri Fari. V Starem trgu se je enaka šola podrla,
ustanovljena pa je bila leta 1760. Bločani so se bali
enake usode, zato so na prostoru stare lesene
mežnarije zgradili novo zidano šolo leta 1828. Sedaj so
v tej stari šoli stanovanja. Ta stara šola je bila
nekajkrat prezidana in predelana, a še vedno
premajhna za vse bloške šolarje.

Tako je bil na seji Krajevnega šolskega odbora,
katerega član je bil tudi France Modic st. z Lahovega,
dne 24. 9. 1893 sprejet sklep, da se zgradi nova šola v
Novi vasi in osnovna šola pri Sv. Duhu.

Predsednik odbora France Modic st. z Lahovega je
vložil prošnjo za ustanovitev šole na okrajni šolski svet
v Logatec.

Okrog ustanovitve in zidave šole pri Sv. Duhu pa se je
med krajani razvila huda borba za in proti, ki je trajala
celih 17 let.

5. avgusta 1907 leta je bila posebna seja Občinskega
odbora v Novi vasi, ki sta se je udeležila tudi okrajni
glavar g. Kremenšek in šolski nadzornik g. Ivan Tuma.
Sklenili so, da se mora v Novi vasi sezidati nova šola,
istočasno pa tudi enorazrednica pri Sv. Duhu za šolski
okoliš Sv. Duhu. Za izgradnjo šole pri Sv. Duhu je bil
imenovan gradbeni odbor v sestavi predsednik France
Modic st. iz Lahovega, člani Rafael Zakrajšek iz Zakraja
in Andrej Jaklič iz Ravnika. Pozneje se je odboru
pridružil še Janez Zidar s Škrabčega.

Gradnjo šole pri Sv. Duhu so poverili zidarskemu
mojstru N. Renku iz Cerknice. Končana je bila leta
1910, 4. novembra 1910 se je pričel redni pouk v novi
šoli Sv. Duh za šolski okoliš sledečih vasi: Sv. Duh 5h
25p, Škrabče 3h 23p, Kramplje 7h 42p, Zakraj 3h 23p,
Strmica 8h 38p, Mramorovo (pri Lužarjih) 5h 33p,
Godičevo 1h 5p, Lahovo 1h 7p, Škufče 3h 21p, Ravnik
23h 147p in Lepi Vrh 4h 15p. (h hiše, p prebivalci)

France Modic st. z Lahovega ni bil samo predsednik
gradbenega odbora in organizator, bil je tudi eden od
največjih sponzorjev šole, zgradil je betonski mostič in
s tem omogočil pešpot iz Ravnika do šole in obratno –
do trgovine v Ravniku. Ta mostič je bil nekaj
posebnega. Imenovali smo ga Lahov mostiček in je bil

25 cm višji od zemljišča, da je onemogočal prevoz z
raznimi vozili.

Prva učiteljica je bila Frančiška Golenišek (Golenišček,
Gabriček), doma iz Idrije. Šola je bila enorazrednica vse
do leta 1922, ko je bila razširjena v dvorazrednico.

Do konca šolskega leta 1913 je verjetno učila Ana Tomc
iz Vinice, ki se je kasneje vrnila v Vinico. Leta 1918 je
hodila v šolo moja mati, učila pa jo je učiteljica s
priimkom Pegan.

Med letoma 1924 do 1928 so bile učiteljice Mira Stroj,
Franja Grom in M Šteblajeva, verjetno Marija Štebljaj.

Leta 1934 je bil upravitelj narodne šole Sv. Duh
Vrtačnik Štefan (ime slabo čitljivo). Ta učitelj je med
ljudmi zelo poznan, saj je organiziral več društev,
predvsem pa je bil poznan in cenjen kot dober vrtnar–
sadjar. Kar nekaj sadovnjakov je bilo zasajenih in
cepljenih pod njegovim mentorstvom. Šolski vrt v
izmeri 500 m2 je bil lepo urejen in zasajen s sadnim
drevjem in lepo oblikovanimi vrtnimi gredicami.
Otroci so se učili tudi praktičnega pouka o sadjarstvu
in vrtnarstvu. Po pripovedovanju krajanov naj bi bil g.
Vrtačnik potem ravnatelj v Novi vasi, kar pa nisem
uspel preveriti.

Leta 1938 sta na šoli Sv. Duh že poučevala zakonca
Horvat Izidor in žena Albina.

Poslopje je obsegalo eno učilnico v velikosti 9,50 x 6,50
x3,50; stanovanje iz treh sob, kuhinja, shramba in klet
ter ena pisarna. Leta 1928 pa je bilo na podstrešju
urejeno še eno dvosobno stanovanje. Ves čas, od
ustanovitve šole 1910 pa do vojne 1941, je šolo
obiskovalo od 60 do 80 otrok.

Pred pričetkom druge svetovne vojne je bila šola Sv.
Duh dvorazrednica, torej z dvema oddelkoma, a z eno
učilnico. V šolo je bilo vpisanih 83 otrok, od tega 46

Figova hiša na Škufèem, v kateri je bila šola dve leti. Te hiše ni veè.
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dečkov in 37 deklic. Učiteljska knjižnica je štela 210
knjig, šolska pa 227 knjig. Poučevala sta zakonca
Horvat Izidor in žena Albina.

Takoj po okupaciji se je pričel italijanski fašistični
teror. Padli so prvi talci, zaprti in nato obsojeni ter
odpeljani v taborišča so bili prvi domoljubi, pa tudi
cele družine.

Dne 25.marca 1942 so italijanski fašisti požgali vas Ravnik.

Dne 29. junija 1942 so bombardirali vas Sveti Duh in
Kramplje, vas Sveti Duh je bila do tal porušena.

Učitelj Izidor Horvat je bil odpeljan v internacijo.

Od 18. do 24. julija je bila »Roška ofenziva« z geslom,
da je treba vse moške na duhovski strani Bloščice
pobiti. (Tako piše Drapal Silvo v svojem šolskem
poročilu.)

Dne 24. decembra 1942 leta je bila požgana šola Sv.
Duh. Požgali so jo partizani in s tem preprečili
ustanovitev belogardistične postojanke. Zgorel je ves
inventar in vsa dokumentacija ter vsa učila.

ŠOLSKO LETO 1941/1942
Pouk je trajal približno devet mesecev. Šolsko leto je
bilo redno zaključeno. Izidor Horvat je bil v fašistični
internaciji v Italiji. O božiču 24. decembra 1942 je bilo
šolsko poslopje pri Sv. Duhu požgano od partizanov.
Učiteljica Albina Horvat se je umaknila na osnovno
šolo Nova vas, nato pa verjetno v Celje. Otroci so ostali
brez šole, šola je pogorela in učiteljev tudi ni bilo.

ŠOLSKO LETO 1942/1943
Na Lahovem je bil že gospodar France Modic ml.
poročen z nekdanjo učiteljico Ano Tomc. Doma na
Lahovem sta bili tudi njegovi dve sestri učiteljici. Ker
je šola v Cerknici tudi pogorela, sta se med vojno vrnili

k bratu na Lahovo. France Modic ml. je dal v pritličju
hiše eno sobo na razpolago za šolo. Nekaj inventarja so
dobili iz šole Nova vas in pouk se je lahko začel.

Vse od 24. decembra 1942 pa do 28. maja 1945 sta
poučevali na Lahovem sestri Franceta Modica ml.
Marija in Alojzija Modic. 28. maja 1945 je bila Alojzija
Modic z odlokom vrnjena v OŠ Cerknica. Pred
začetkom šolskega leta 1945 pa še sestra Marijo Modic.

ŠOLSKO LETO 1945/1946
Na začetku šolskega leta ni bilo nobenega učitelja.
Skromni šolski inventar se je preselil v kmečko hišo na
Škufče. Na Lahovem je bila s soglasjem Franca Modica
ml. odprta trgovina z napisom NAPROZA RAKEK
TRGOVINA RAVNIK.

Pouk se je na Škufčem pričel 7. januarja 1946 s
prihodom učitelja Silvestra Drapala.

ŠOLSKO LETO 1946/1947
Pred začetkom šolskega leta je bil učitelj Silvester
Drapal premeščen na OŠ Nova vas, na njegovo mesto v
podružnično šolo Sv. Duh, ki je bila na Škufčem, pa je
prišel tov. Jože Telban iz OŠ Cerknica. Oba učitelja sta
stanovala v hiši, kjer je bila šola Škufče št. 1, hranila pa
sta se pri moji stari mami Katarini Zakrajšek, Škufče 3.

Konec novembra 1946 je moral Jože Telban k vojakom.
Na njegovo mesto je zopet vskočil Silvo Drapal, dokler
ni prišel Roman Gorjan. Stanoval je nad razredom, na
hrani je bil pri Katarini Zakrajšek, Škufče 3, ki je tudi
pospravljala v šoli in vodila mlečno kuhinjo za učence.

Učitelj Roman Gorjan je takoj pričel z obnovo
šole pri Sv. Duhu. Formiran je bil gradbeni odbor
v sestavi:
• Rafael Zakrajšek iz Zakraja kot predsednik
• Roman Gorjan učitelj kot tajnik
• Andrej Jaklič iz Ravnika blagajnik
• Jože Dolšak z Mramorovega in
• Janez Zidar s Škrabčega kot člana.

ŠOLSKO LETO 1947/1948
Tudi to šolsko leto se pričelo v šoli na Škufčem, učil je
še vedno Roman Gorjan. Dne 15. februarja 1948 pa je
bil Roman Gorjan premeščen na OŠ Iga vas. Na našo
šolo Sv. Duh je prišel Jože Verbec, ki se je vrnil s
služenja vojaškega roka. Z ustanovitvijo sedemletke v
Novi vasi je bil tudi naš šolski okoliš vključen v to
sedemletko kot podružnična šola Sv. Duh. Dne 28.
septembra 1947 pa se je vršila selitev šole s Škufčega v
novo obnovljeno šolo pri Sv. Duhu, ki pa je bila
obnovljena le toliko, da je bil pripravljen razred, šolska
pisarna in stranišča. Učiteljsko stanovanje je bilo
dokončano med šolskim letom.

ŠOLSKO LETO 1948/1949
Šolsko leto se je pričelo 3. septembra 1948. Skozi celo
leto je redno poučeval Jože Verbec. Imenovan je bil 3-
članski odbor za dokončanje obnov v sestavi Klančar
Karel iz Zakraja, Intihar Franc s Škrabčega in vodstvo
šole. Obiti so bili stropi in napravljene stopnice.

iz naše preteklosti

Vsi uèenci osnovne šole
Sveti Duh v šolskem
letu 1950/1951.
Uèitelj Jože Verbec.
Avtor tega prispevka sedi
prvi z desne.
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Uèiteljica Francka Anzeljc
in hèerka Metka.
Obe sta, žal, že pokojni.

VIRI:

· Šolski muzej, Ljubljana
· Zgodovina šolstva in
pedagogike na
Slovenskem – Šmid

· Logaško okrajno
glavarstvo – Vojteh
Ravnikar

· Zgodovina slovenskega
naroda zv. 7-Mal (Ivan
Škrl, Sleme)

· Pogled na razvoj šolstva
na Cerkniškem – Branko
Šuštar

· Krajevna zgodovina
vzhodne Dolenjske, Bele
krajine in Okraja
Logatec – Milan Valant

· Bojan Krže, Ljubljana,
pravnuk Franca Modica
ml.

ŠOLSKO LETO 1949/1950
Učiteljsko stanovanje dokončano, šolska kuhinja
urejena. Neurejeno podstrešje in zunanji omet ni
obnovljen. Poučuje Jože Verbec.

ŠOLSKO LETO 1950/1951
Šola in šolski okoliš dobita elektriko. Po pomoti
pričnem tudi sam hoditi v šolo. Na koncu leta se še
slikamo vsi učenci z učiteljem. Jože Verbec je
premeščen v Cerknico.

ŠOLSKO LETO 1951/1952
To je prvo šolsko leto, ko smo dobili mlado novo
učiteljico tovarišico Francko Hribar.

Zelo dobro se spominjam: bilo je nekega avgustovskega
dne, ko se je na Lahovo pripeljalo s kar velikim rjavim
kovčkom mlado dekle in se predstavilo moji materi kot
nova učiteljica šole Sv. Duh. Vprašala me je, kako mi je
ime in v kateri razred hodim. Ne spomnim se, ali sem
kaj odgovori ali ne, verjetno je odgovoril kar moj
starejši brat.

Komaj sem dočakal začetek šolskega leta prepričan, da
bo nova mlada učiteljica prijetna in dobra sprememba
za vse nas šolarje. Že po nekaj dneh pouka nas je
popeljala na izlet v Loško dolino, od kjer je bila doma.
Ogledali smo si grad Snežnik in Križno jamo. Za prvi
maj smo imeli kresovanje na Žmucavem. Po koncu
šolskega leta pa nas je nekaj šolarjev odšlo v kolonijo
v Cerkno. Šola je nabavila radio in učencem ter
zainteresiranim krajanom je bilo omogočeno
poslušanje pomembnih in zanimivih prenosov kot
npr. smučarske skoke iz Planice. Redno smo se
udeleževali šolskih kino predstav v Novi vasi (Kekec,
Na svoji zemlji). Udeležili smo se tudi srečanja s
takratnimi znanimi pisatelji: Lili Novy, France Bevk,
Ferdo Godina in Tone Pavček. Pod njenim vodstvom
smo si ogledali tudi Postojnsko jamo. Povedala nam je,
da so Italijani med drugo svetovno vojno prepeljali
kar nekaj kamionov kapnikov iz Križne jame v
Postojno, misleč, da bo Postojnska jama njihova.
Dobro se spominjam, ko nas je učila o otroških
boleznih in nas prepričala, kako zdravo je, da
popijemo žlico ribjega olja, ki smo ga takrat dobivali
učenci pred malico. Tudi o koristnosti in škodljivosti
soli nas je poučila. Povedala nam je, da morska sol
vsebuje tudi jod, ki preprečuje golšavost. Zato je
takratna država Avstro-Ogrska gradile obmorske
soline in skrbela, da so bila številna skladišča po
državi z morsko soljo in da je bila sol zelo poceni. Iz
tistih časov poznamo tudi pregovor: »Ta je pa tako
reven, da še za sol nima.«

Naša nova mlada učiteljica Francka Hribar, poročena
Anzeljc, pa ni bila samo navadna učiteljica.
Organizirala je tečaj za mlade mamice in nego
dojenčka, kuharski tečaj in celo dramski krožek. Bila je
prava ljudska učiteljica. Mnogi njeni učenci smo odšli v
svet s trebuhom za kruhom, kot pravi ljudski
pregovor. Tudi moja učiteljica Francka Anzeljc, roj.
Hribar, je bila premeščena v Novo vas že v šolskem
letu 1959/1960.

Prišlo je šolsko leto 1961/1962, ko so podružnično
osnovno šolo Sv. Duh zaprli – ukinili. Otroci in
učiteljica Milena Kovačič so šli v Novo vas.

Nobena skrivnost ni, da je bila učiteljica Francka moja
najljubša učiteljica. Med nama se je v treh letih
sobivanja na OŠ Sv. Duh skovalo obojestransko
prijateljstvo in spoštovanje. Žal sem se v to prepričal
mnogo prepozno. Nekaj mesecev po moji vrnitvi na
Bloke sva se z mojo tovarišico učiteljico Francko
srečala na parkirišču pred trgovino v Novi vasi. Komaj
sem spregovoril pozdrav, že sem bil v njenem objemu
in moja učiteljica v mojem. To je bil po smrti moje
matere moj najlepši materinski objem. Oba sva imela
solzne oči, ostal sem brez besed. Nikoli ne bom pozabil
tega objema. Objem je popustil in veselo je
spregovorila: »Pa si se le vrnil na Bloke, moram na
avtobus, grem na kontrolo v Cerknico, obljubi, da me
obiščeš!« Obljubil sem in po nekaj dneh sem jo res
obiskal. Žal samo enkrat, drugič sem jo že pospremil
na njeni zadnji poti.

Tovarišica Francka Anzeljc, roj. Hribar, slava in hvala
ti, počivaj v miru predzadnja učiteljica OŠ Sv. Duh.

Tvoj učenec Franc Hiti Udinov
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Spomin na očeta, ki ga nisem poznal
… poznal sem ga samo po pripovedovanju mame.

Moj oče, Stanko Pavlič, se

je rodil 7. oktobra 1906 v

Nemški vasi. Ko je

nastala gospodarska

kriza, sta njegova starša,

Pavlič Matija in mama

Franja, prodala hišo in

nekaj zemlje v Nemški

vasi in odšla v Trst, kjer

sta kupila hišo. Kot dober

čevljar in šivilja sta imela

lepe dohodke. Tam sta se

jima rodila dva sinova.

Ko je umrla Marjeta,

mama Franje Pavlič, so

prodali hišo v Trstu in se

vrnili v Rogovilo, del

naselja Strmce, kjer je

Franja prevzela gostilno

»V Rogovili«.

Moj oče Stanko je po osnovni šoli odšel v Ljubljano,
kjer je leta 1925 končal gimnazijo, zaključil še
trgovsko šolo in se vrnil domov.

Bil je lesni trgovec z lastno žago in hišo v Iški. Od
kmetov je odkupoval hlodovino in les prodajal
trgovcem: Krajcu iz Grahovega, Premrovu –
Cesarjevemu iz Martinjaka in Domiclju z Rakeka.
Trgoval je tudi s Petrom Kozlerjem in z Italijani, saj je
govoril italijansko in nemško. V času italijanske
okupacije je pridobil občinsko potrdilo, da lahko trguje
in se neomejeno giblje po terenu. Imel je svoj žig za
»štempljanje lesa«.

Leta 1928 je postal gasilec. Po opravljenem tečaju leta
1935, za katerega je dobil potrdilo (svedočbo) Gasilske
župe sreza Logatec v Dolnjem Logatcu, je postal
poveljnik gasilske čete v Ravniku.

Bil je čebelar, sodeloval pri kulturnem društvu, igral v
igrah, pel v pevskem zboru, bil član Sokolskega
društva, organiziral kulturne prireditve in vodil

pevske, sadjarske in vrtnarske krožke na osnovni šoli

pri Sv. Duhu.

Sodeloval je z dr. Dolinškom, strokovnjakom za

sadjarstvo na Kmetijski šoli Maribor. Imel je lastno

Oèetova družina po smrti oèeta Matije

Na Blokah so se rodili še trije sinovi in hči. Ko se je
pričela 1. svetovna vojna, je bil oče Matija vpoklican v
vojsko. Ko se je po vojni vrnil, je zaradi vojnih
poškodb kmalu umrl. Mama, vdova, je sama skrbela za
sedem otrok, gostilno in trgovino.

drevesnico. V sodelovanju s Kmetijsko poizkusno in
gnojilno postajo v Ljubljani in Semenarsko postajo
veleposestva Beltinci v Prekmurju je med letoma 1931
in 1936 izvajal gnojilne poizkuse z žiti, travinjami, peso
in krompirjem. Prideloval je tudi semenski krompir in
se posluževal štiripolnega norfolškega kolobarja:
okopavine, ozimna žita, detelje in travno-deteljne
mešanice.

Zaradi lažjega obdelovanja je združeval kmetijska
zemljišča. Imel je železen plug, osipalnik s priključki za
krompir, gnojnično jamo in sod za razvoz gnojnice,
mlatilnico za mlačev žita s prenosnim pogonom (gepel
– priprava za vrtenje pogonske gredi, ki jo je poganjala
vprežna živina). Takrat pač še ni bilo elektrike. Že leta
1935 je imel prvi na Bloški planoti dva betonska silosa
za silažo in moderne svinjake z izpustom.

Da je lažje posloval in hitreje potoval iz kraja v kraj, je
imel konje in kočijo ter kolo. Za lažje dopisovanje pa je
imel pisalni stroj Remington.
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Imel je mnogo načrtov, kako izboljšati življenje na
Blokah, vendar mu je vojna prekrižala načrte.

* * *

Po Evropi in svetu se je vedno bolj širil duh vojne.
Tudi na Bloški planoti se je organiziralo ilegalno
odporniško gibanje. Oče je bil narodno zaveden in je z
ilegalnim imenomMičurin deloval v odporu že od leta
1938. Bil je povezan s sodelavci KPS iz Ljubljane, na
primer z Ljubom Šercerjem, Slavkom Kovačem–
Smelijem, Stanetom Semičem-Dakijem, Kotnikom,
Tonetom Šrajem Aljošo, Stanetom Žagarjem in
Antonom Juvancem, ki je pod ilegalnim imenom Tine
Majnik delal pri očetu kot lesni manipulant od 25. maja
1941 do junija 1942. Živel je v očetovi hiši v Iški. Nanj je
bila razpisana nagrada v višini 50.000 lir. Italijani so ga
iskali s psi dva dni, vendar ga niso našli, ker se je skril
v kraško jamo v bližini hiše, do nje pa je moral preko
vode, ker ni bilo mostu. Tako so psi izgubili sled.

V letu 1942 je oče v isti kraški jami zraven hiše
skrival tudi Staneta Žagarja in ga oskrboval s hrano.

Oče je bil organizator in terenski obveščevalec, član
OF in je skupaj z brati kot aktivist za duhovsko
področje zbiral orožje, hrano, obleko, smuči, ki so jih
izdelovali sami, in municijo. Z raznim sanitetnim
materialom je do svoje smrti oskrboval partizansko
bolnico Krvavica v Iškem Vintgarju, bolnica pa je
delovala do oktobra 1943. V Pavličevi gostilni »V
Rogovili« na Strmci (lastnica je bila očetova mama) je
bila partizanska javka.

Sodeloval je prijateljem Stankom Lenarčičem, ki je
podpiral napredek in razvoj Bloške planote in bil
župan ter zvezni poslanec v Beogradu. Italijani so mu
14. 7. 1942 poslali poziv na pomemben razgovor v
njihovo komando v Velikih Blokah. Nič hudega sluteč
se je vabilu odzval, Italijani pa so ga aretirali, zaprli in
28. 7. 1942 ubili za kasarnami pod Bradatko. Po tem
dogodku so na Bradatki, ki ni bila zaraščena, kot je
danes, Italijani s plugom izpisali besedo »vinceremo«
(zmagujemo). Lenarčiča so izdali domobranci.

Od leta 1941 je tudi vseh pet očetovih bratov:
Aleksander, Milan, Mirko, Lojze, Slavko, in mama
Franja delovalo pri organizaciji odpora.

Pavličevi fantje so bili vsi doma, izučeni so bili za razne
poklice. Tako so imeli lastno kovačijo, čevljarstvo,
lesno trgovino in gostilno. Samo Milan se je izšolal za
oficirja–geodeta in je služboval v starojugoslovanski
vojski. Po kapitulaciji Jugoslavije je prišel domov in
delal v trgovini. Pristopil je k OF in leta 1941 skupno z
Ljubom Šercerjem pripravil načrt za napad na Lož.
(Skico tega načrta imam).

Oče je avgusta 1942 vodil ilegalni sestanek aktivistov.
Ker se je bal izdajstva, je tovariše povabil na košnjo v
gmajno, po košnji pa bi imeli sestanek. Na košnjo je
odšla tudi moja mama Ivanka, ki je bila noseča. Kljub
konspiraciji izdajalci niso mirovali. Nekdo je sporočil
na italijansko komando v Velikih Blokah. Na Strmco je
prišlo več kamionov z italijanskimi vojaki in
orožnikom. Spraševali so po očetu in preiskali vso hišo.
Ker ga ni bilo, so spraševali po vasi in tako izvedeli, kje
je. Odšli so ga iskat v gmajno, kamor so jih napotili
vaščani. Ko so obkolili kosce, je oče ukazal mami, da se
skrije. Ker ni hotela, jo je prisilil rekoč, da mora to
storiti zaradi otrok. Oče je vedel, da ga bodo odpeljali v
Velike Bloke. Odpeljali bi tudi mamo, ker je bila prav
tako aktivistka in so jo že večkrat iskali Italijani,
vendar je imela srečo, da je ni bilo doma, ali pa jo je
opozoril na sovražnika domač pes Tarzan, saj je zalajal,
ko so se bližali Italijani, in cvilil ob prihodu partizanov.
Tako je bil tudi pes aktivist. Očeta so pripeljali domov,
mu dovolili, da je vzel le najnujnejše stvari in ga
odpeljali v Velike Bloke. Tam so ga zasliševali in
mučili. 23. avgusta 1942 so ga odpeljali na Blošček in
ga ustrelili. Jamo si je moral skopati sam, ubijalci pa so
ga le malo zagrebli, tako da so se videli še čevlji in
obleka. O tem, da so ga ustrelili, mame ni nihče
obvestil. To je izvedela šele po enem tednu, ko ji je
sorodnik z Runarskega povedal, da je prepoznal
obleko in čevlje. Očeta sta šli s konjem in vozom iskat
njegova mama Franja Pavlič in Jožefa Zakrajšek, sestra
moje mame. Pokopali so ga na pokopališču pri Fari.

Tako oče ni mogel uresničiti načrtov, ki jih je imel za
razvoj Bloške planote: izgradnjo vodovoda in lastni
avtobus.

Po vojni, leta 1950, je Zveza borcev
narodnoosvobodilne vojne poslala mami spomenico z
očetovim imenom, v večen spomin in slavo padlemu v
vojni. Sicer smo ponosni na to priznanje, ampak zato
nismo živeli nič bolje. Mama je po vojni s štirimi
otroki, starimi od tri do sedem let, živela pri sestri
Jožefi. Skupaj smo obdelovali zemljo in redili živino
zato, da smo zadostili zahtevam obvezne oddaje, ki
nam je pobrala včasih ves pridelek in živino. Kljub
vsem žrtvam vojne in spomenici nismo imeli
nikakršnih privilegijev, kot bi morda danes kdo
pomislil.

Zapisal: Stanislav Matija Pavlič;
Cerknica, 1. 10. 2021

Gostilna »V Rogovili«
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Čistilna akcija
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja so učenci 3. razreda poskrbeli,
da je okolica šole ponovno čista. Izvedli smo čistilno akcijo in nabrali
kar nekaj odpadkov.

Damjana Ožbolt

Predpočitniško oglašanje
Od našega zadnjega oglašanja smo mladi ustvarjalci naredili veliko –
res velikooo zanimivih stvari. Ker slike povedo več kot besede, smo vas
tokrat zasuli z utrinki svojega trdega dela. Prihodnje leto pa vas bomo
s svojimi stvaritvami razveseljevali naprej.

Hvala, ker nas podpirate in spodbujate. Uživajte v poletnih dneh in
pazite nase.

mentorica in avtorica članka ter fotografij Anica Sterle

Jeeej, uspelo nam je!

167 cm dolg most

Most – konstrukcija

Grajsko obzidje

Darilne vreèke

Šatulja

Hranilnik – mavrica

Hranilnik – morje

Morska zapestnica Gozdna zapestnica
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Tržnica
rabljenih
oblačil

Po dveh letih smo v šoli zopet
pripravili Druženje vseh
generacij. Zbralo se nas je res
veliko. Ob tem dogodku smo že
kar nekaj let pripravljali tudi
tržnico rabljenih oblačil –
Podarjeno ni izgubljeno. Učenci
so v šolo prinesli veliko oblačil.
Večina oblačil in obutve je našla
novega lastnika. Oblačila, ki so
ostala, bomo podarili ljudem v
Bosni. Hvala vsem, ki ste
sodelovali.

Naslednje leto se zopet
srečamo na tržnici.

Učiteljica Ester Palinkaš

Šolski ekovrtiček
V četrtek, 26. 5. 2022, je imel 8. razred naravoslovni dan Uredimo šolski
vrtiček.
Za nalogo smo si zadali, da uredimo šolske grede. Zraven šole imamo
namreč že nekaj let tri visoke grede. Njihov trenutni izgled je klical
skrbno vrtnarjevo roko. Osmarji so zavihali rokave in šli na delo.

Pleli so, rahljali zemljo in posadili sadike paradižnika, paprike,
solate, sivke, buče, kumar. To so dobro zalili, zdaj pa čakajo, da se bo
vse bujno razrastlo. Kar bodo pridelali, bodo v jeseni pri izbirnem
predmetu Sodobna priprava hrane predelali v kosilo.

Ker dežja ni na pretek, za dobro rast dnevno skrbijo osmarji, ki
rastlinam prinašajo svežo vodo.

Delavec si po opravljenem delu zasluži plačilo, zato so se ob koncu
dneva posladkali s sladoledom.

Učiteljica Ester Palinkaš

Kaj je zborovski bum?
Skupno prepevanje mladinskih pevskih zborov Slovenije se je do
epidemije odvijalo na velikem stadionu v Mariboru. Vsem
udeležencem je še danes toplo pri srcu, ko se spominjajo vožnje tja in
nazaj, množice pevcev, obisk predsednika Slovenije, generalke z
orkestrom in končno čudovitega nastopa in še marsičesa. Brez izjeme
je vsakemu pevcu ostal v spominu predvsem odličen občutek, ko je na
odru s teboj še toliko pevcev in vsi znajo in prepevajo iste pesmi.

V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti s svojimi
območnimi izpostavami in Zavoda RS za šolstvo so se pevski nastopi
zborovskega BUM-a letos odvijali po vsej Sloveniji po zelo različnih
lokacijah v 60-ih različnih krajih. Skupno je nastopilo 583 šolskih
otroških in mladinskih pevskih zborov. Ti dogodki so letos od 19. maja
do 9. junija nadomestili revijo šolskih pevskih zborov. Vsi pevski zbori
smo imeli na voljo enak program desetih pesmi, ki smo jih vadili v
okviru svojih zmožnosti in sposobnosti.

MPZ Janeza Hribarja Stari trg pod vodstvom zborovodkinje Vide
Truden, MPZ Jožeta Krajca Rakek pod vodstvom zborovodkinje Tine
Milavec in MPZ OŠ Toneta Šraja Aljoše pod mojim vodstvom smo iz
letošnjega pevskega nabora izbrali in skrbno pripravili sedem pesmi.
Na klavirju nas je spremljal pianist Ivan Marinović. Organizatorica
prireditve in vodja območne izpostave JSKD Cerknica Jožica Mlinar je
izbrala čudovito lokacijo amfiteatra zavoda Ars viva v Podcerkvi. Žal
nam je ponagajalo vreme, zato smo nastopili v velikem skednju pri
amfiteatru.

Naš »mini« BUM je z obiskom presenetila Mihela Jagodic, vodja
zborovske dejavnosti JSKD Slovenije, in nam je v svojem nagovoru po
nastopu namenila nekaj lepih misli in pohvale za lepo pripravljen in
izveden program.

Namen letošnje prilagoditve pevske revije s skupnim repertoarjem
in skupnim petjem je bil predvsem motivirati pevce in omogočiti čim
več zborom nastop v večji zasedbi. Z združenimi močmi oz. glasovi
namesto posameznih nastopov smo lažje premostili velike razlike, ki
so se pojavile v delovanju šolskih zborov zaradi posledic velikih
omejitev delovanja šolskih zborov v preteklih dveh letih.

Z iskreno zahvalo gospe Jagodic zborovodkinjam »hvala, ker ste
obdržale vaše zbore v tolikšnem številu!« smo zborovodkinje doživele
veliko potrditev svojega »skritega« dela v preteklih dveh letih.
Verjamemo, da v naših prizadevanjih nismo bile same, ta zahvala gre
tako tudi ravnateljicam naših šol in predvsem staršem, ki ste ves ta čas
motivirali in spodbujali svoje otroke, pevce in pevke šolskih zborov.

Irena Cundrič Iskra

Upajmo, da bo kaj zraslo!
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Simbioza giba
V šolskem letu 2021/22 smo že tretje leto zapored sodelovali v projektu
Simbioza giba. V tem projektu so sodelovali učenci OŠ Toneta Šraja
Aljoše, otroci iz vrtca, starši, stari starši in različne organizacije ter
posamezniki iz ožjega in širšega okolja.

Pričakovanja so vedno visoka in tudi zadovoljstvo je ob opravljenih
aktivnostih veliko.

Družili smo se z različnimi generacijami in izvajali zanimive
dejavnosti. Področje našega gibanja je bilo široko – telovadnica, igrišče,
bližnji travnik, gozd, okoliški hribi in gore. Vključene so bile različne
oblike gibanja. Udeleženci so hodili, tekli, kolesarili, rolali, plesali, se
udeleževali različnih vadb in skupinskih športov.

Gibanje je vedno priložnost za dobro počutje, dobro družbo in za
pridobivanje novih znanj in spretnosti.

Vedno znova smo veseli pozitivnega odziva vseh udeležencev in se
vam iskreno zahvaljujemo za ves čas in energijo, ki jo vlagate, da našim
potomcem pokažemo, kako lahko kvalitetno preživljajo prosti čas in
poskrbijo za svoje telesno in duševno zdravje.

Veselimo se že ponovnih druženj naslednje šolsko leto in vam
želimo, da bi se tudi v času poletnih počitnic veliko družili, gibali in se
smejali.

Ksenija Brus

Obiskala nas je folklorna skupina Bloke.

Naša mala knjižnica
Z učenci 1. razreda smo v oddelku podaljšanega bivanja skozi vse leto
pridno prebirali knjige projekta Naša mala knjižnica. Tako kot so bili
zanimivi naslovi knjig, so bile zanimive tudi vsebine. Prebrali smo
naslednje knjige: Luna in jaz, Vero in Srečkomedbolhami, Bavbav, Debela
pekovka, Moja babica ne ve, kdo sem in Uho.

V okviru projekta smo kot darilo prejeli tudi Ustvarjalnike – knjižice
z nalogami, ki se nanašajo na vsebine knjig. Pridno smo jih izpolnjevali
in dopolnjevali.

Zgodbe so nam polepšale vsakodnevno dogajanje. Bile so nam
osnova za marsikateri zanimiv pogovor o stvareh, ki so učencem blizu,
ki jih zanimajo ali pa o njih še ne vedo veliko. Ob njih smo se smejali in
se tudi resno pogovarjali.

Letos je bila to za nas nova izkušnja, naslednje leto pa nas čakajo
novi izzivi.

Ksenija Brus

Risanje pod mizo

Tukaj še gledamo slikanice, sedaj pa že beremo.

Sejali smo dobro voljo
V petek, 27. 5. 2022, smo skupini Murni in Mravlje odšli v vrtec
Loški Potok. Odzvali smo se namreč njihovemu povabilu na
druženje in pohod.

Vedno smo veseli takšnih povabil, sedaj po dveh letih omejenega
druženja pa še posebno.

Zaposlene so nam pripravile zelo zanimivo traso za pohod. Do
cilja smo morali opraviti nekaj nalog, na cilju pa nas je pričakala
Teta Pehta, ki nas je poučila o zdravilnih rožicah.

Ko smo se vračali, pa so nam ob poti vzgojiteljice pripravile še
piknik ob glasbi. Vsi smo se malo okrepčali in potem še zaplesali.

Domov smo s seboj odnesli veliko dobre volje! Juhej!

Zapisala in fotografirala Lara Levstek.
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Ogled tekmovanja v prvi pomoči v Kopru

Prva pomoč rešuje življenja
V soboto, 14. 5. 2022, smo se učenci 5. in 6. razreda Vid, Matevž, Domen,
Lars, Zoja, Ajda in jaz (Adam) z mentorico Olgo Braniselj in učiteljico
Ksenijo Brus v okviru krožka Prve pomoči odpravili na ekskurzijo v
Koper, kjer smo si ogledali državno tekmovanje v prvi pomoči. Peljali
smo se z gasilskim kombijem.

Ko smo prišli v Koper, smo dobili malico, saj je bila za nami dolga
pot. Nato so tekmovalci pisali teorijo (test). Sledil je praktičen preizkus.
Tekmovalci somorali obiskati pet postaj. Na vsaki postaji so imeli deset
minut časa, da so izvedli vajo iz prve pomoči. Na vsaki od teh postaj so
morali tekmovalci ugotoviti bolezen ali poškodbo udeleženih v
dogodku in pomagati ponesrečencem. Kaj je narobe, so ugotovili iz
pogovora s prisotnimi osebami ali z ranjenci.

Na prvi postaji so morali rešiti človeka, ki se je davil. Druga oseba je
imela sladkorno bolezen in je imela premalo sladkorja v krvi.

Na drugi postaji so morali ugotoviti, da je imel človek v glavi tumor,
čeprav jih je zavedla velika rana na roki. Na tretji postaji so morali
rešiti tri udeležence, ki so bili udeleženi v nasilnem napadu. Enega so
pretepli, enega so zabodli z nožem in enega ustrelili. Na četrti postaji
so morali rešiti dva udeleženca v nesreči. Eden si je zlomil nogo, na
drugega pa so padle palete in so ga polile kemikalije. Pri peti postaji so
morali uporabiti elektroniko, masažo srca ter umetno dihanje.

Med postajami pa so bile tudi čakalne postaje, kjer so si lahko vsi
udeleženci tekmovanja in obiskovalci ogledali predstavitve gasilcev,

policije (kopenske in morske), civilne zaščite in gorske reševalne
službe. Člani AMZS-ja so nam tam s pomočjo simulatorja tudi prikazali,
kako se rešiti iz avtomobila, ki visi na glavo.

Po zaključku tekmovanja smo se vrnili na začetek poligona, kjer smo
dobili kosilo in se družili. Nato smo se vrnili v kombi in se odpravili
domov. Ekskurzija je bila res zanimiva in poučna. Naslednjega
tekmovanja bi se rad udeležil kot tekmovalec.

Vsi skupaj pa se zahvaljujemo organizaciji Rdečega križa iz Cerknice
in gasilskemu društvu Velike Bloke, da so nam omogočili to doživetje.

Adam Modic, 5. razred

Prizorišèe nesreèe

Simulator

Šolska ekipa prve pomoèi iz Nove vasi
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Obisk v 4. razredu
in četrtarji na obisku

Četrtošolci smo bili povabljeni k sodelovanju v projektu POUN KUFR
NOTRANJSKIH IZRAZOV. S pomočjo staršev in starih staršev smo iskali
narečne izraze za izbrane besede in jih pomagali razložiti. V okviru
projekta sta nas obiskali gospa Kristina z velikim »kufrom« in grofica
Greta v imenitni grajski opravi. Z grofico Greto smo spoznali pomen
narečnih besed kurja ulitka, dilce, žəgəc, uckanca, špampək, šukca,
durhmarš, kakuš … in se okrepčali z domačimi ’škundri‘. Z zanimanjem
smo si ogledali tudi njeno posebno obleko.

V mesecu maju smo spoznavali domačo občino in obiskali gospoda
župana Jožeta Dolesa, ki nas je sprejel v občinski sejni dvorani. Gospod
župan nam je povedal veliko zanimivosti o Blokah, o delovanju občine,
o povezovanju z drugimi občinami in o svojem delu. Tudi učenci so
imeli nekaj zanimivih vprašanj o volitvah, o zadovoljstvu in težavah
pri delu župana …

Helena Šivec

Stopnice
V življenju se vedno povzpenjamo po nekih stopničkah, takih
naravnih. Najprej se rodimo, potem gremo v vrtec, v šolo, pa srednjo
šolo, fakulteto, v službo, imamo družino in se počasi staramo. Mi pa
smo po majhnih korakcih od prvega šolskega dne prišli do konca
prvega razreda. Naše stopničke so bile včasih strme, včasih položne.
Bile pa so zanimive in zabavne, polne veselja, radosti in zanimanja za
ta svet. Posute so bile z rožami, metulji, z dišečo travo, s plesom,
smehom, igro, veseljem, kdaj tudi z žalostjo, toda ne velikokrat. Radi
smo hodili v šolo, radi se imamo, veseli smo, da smo postali
odgovornejši in bolj učeni. Veliko smo se učili in naučili. Vsekakor
lahko z gotovostjo trdimo, da smo na višji stopnici kot pred letom dni.

Iz gline smo izdelali petelinčke. Petelini gredo na hrib, na ograjo, ali
na lestev, zakikirikajo in opozorijo nase. Tako tudi mi sedaj kličemo:
»Tukaj smo! Poglejte nas! Vsak dan smo višje in višje. Z zanimanjem
bomo hodili še dlje. Tako visoko, da bomo vedno znova peli in peli.«

Srečno, prvarji!

Učiteljica Petja Ilejšič z vzgojiteljico Matejo Zgonc

Foto: Helena Šivec

Grofica Greta na obisku

Foto: Helena Šivec

Na obisku pri gospodu županuAdijo, prvi razred!

Petelinèek je na goro šel … kikiriki
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Obisk ekološke kmetije Rot
V sredo, 25. 5. 2022, smo se z učenci izbirnega predmeta SODOBNA
PRIPRAVAHRANE z avtobusom odpeljali na ogled ekološke kmetije Rot
na Benete.

Sprejela nas je gospa Rot in nam postregla z doma pečenim kruhom
brez kvasa in domačimi kozjimi izdelki. Ponudila nam je svež sir, skuto,
sir za žar, jogurt in čemažev namaz.

Ko smo se okrepčali, smo se odpravili na pašnik, kjer so se pasle
koze. Na kmetiji redijo koze srnaste pasme. Gospa nam je povedala, da
je ta pasma najbolj primerna za pašno rejo na našem območju.

Sledila je še predstavitev izdelave sira za žar.

Po ogledu smo se poslovili in zahvalili za prijazen sprejem in
zanimivo predstavitev dela ter življenja na ekološki kmetiji. Vsi smo se
strinjali, da je bil obisk kmetije izvrstna popestritev pouka izbirnega
predmeta.

Jana Benčina

Foto: iz spletne strani

Kozji izdelki

Foto: Jana Benčina

Izdelava sira za žar

Super in pouèen izlet

Foto: Jana Benčina

Degustacija

Foto: Jana Benčina

Koze na paši

UČENCI SO TAKOLE OCENILI ŠOLSKO URO NA KMETIJI:
BOR: Gospa je bila zelo radodarna.
MIHA P.: Bilo mi je všeč.
MARTIN: Kozji izdelki so bili zelo dobri.
TAJ: Ogled kmetije mi je bil všeč, saj sem poskusil domač jogurt.
MIHA K.: Bilo mi je zelo všeč.
MARK: Všeč so mi bile koze.
ZALA: Gospa je bila zelo prijazna.
ELIN: Bilo je super in imeli smo se lepo.
ALJAŽ: Izdelki so mi bili všeč, gospa je bila prijazna.
EVA: Na izletu je bilo super ter poučno.
EMA: Bilo je v redu in izvedela sem marsikaj novega.
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Na tekmovanju
iz konstruktorstva

in tehnologij obdelav
Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav zajema več
različnih panog. Na regijskem, izbirnem tekmovanju na OŠ Antona
Martina Slomška na Vrhniki, je Ajda Milavec iz 6. r. tekmovala v panogi
izdelave izdelka iz papirja in spretno izdelala zelo zanimive lutke. V
panogi konstruiranja z lego kockami sta bila odlična Matej Modic in
Jakob Primožič iz 3. razreda. Jakob se je uvrstil še na državno
tekmovanje, kjer je dosegel drugo mesto. Iz kock je sestavil zanimivo
avtopralnico.

V panogi izdelave izdelka iz kovin sta uspešno tekmovala na
regijskem in tudi na državnem nivoju Adam Hiti in Jernej Anzeljc iz 9.
razreda. Narisala sta načrt in po njem izdelala škatlo za orodje iz
aluminijaste pločevine.

Anica Indihar Zabukovec

Model legendarnega
jadralnega letala Vrabec

Na pobudo bloškega Zavoda Vrabec se v šoli trenutno ukvarjamo z
izdelavo modelov šolskega jadralnega letala Vrabec. Obiskali so nas
Dušan Kaplan, Bojan Kraševec in Aleksander Sekirnik. Predstavili so
nam ideje za letalsko modelarstvo. Veliko nam je pomagal Denis Knap
(Denles s. p., Škufče), ki je po avtorskem članku nekdanjega pilota
Aleksandra Sekirnika v reviji TIM računalniško izrisal načrt in z
laserjem izrezal sestavne dele ter sestavil prvi model. Po njegovi
predlogi smo v šoli delno izrezali in izdelali še dva modela.

Denisu in ostalim se iskreno zahvaljujemo.
Veselimo pa se tudi zanimivega zaključka letošnjega šolskega leta,

saj nam je zavod Vrabec obljubil nagradni polet s helikopterjem.

Anica Indihar Zabukovec

Jakobova avtopralnica

Jernej in Adam pri izdelavi
izdelka na državnem

tekmovanju na Fakulteti za
naravoslovje in matematiko v

Mariboru Z leve: Martin Miklavèiè, Jan Premerl, Manca Hiti, 8.r.
Od leve: Jernej Anzeljc, Jakob

Primožiè, Adam Hiti

Z leve zadaj: Rok Škulj, Jernej Anzeljc, Marcel Korenjak; z leve spredaj:
Filip Ponikvar, Filip Jan Šega, Blaž Zakrajšek, Adam Hiti
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Matematična tekmovanja
Ponosni smo na učence naše šole, ki se vsako leto množično udeležijo
šolskih tekmovanj Matematični kenguru. Letos smo imeli iz vseh
razredov skupaj kar 78 tekmovalcev, podelili pa bomo 32 priznanj.

Najuspešnejši na šolskem nivoju iz 6., 7., 8. in 9. razreda se udeležijo
regijskega nivoja, ki je potekal na OŠ Pivka. Med vsemi učenci 6. r. sta
zasedla prvo in drugomesto Leo Samida in VidModic. Njunamentorica
je bila učiteljica Pavla Ponikvar. Med vsemi učenci 8. r. pa je bil
najboljši Nejc Zakrajšek. Vsi trije so se udeležili tudi državnega
tekmovanja na OŠ Antona Globočnika v Postojni.

Zlato priznanje z odličnim devetim mestom v državi je dosegel Vid,
prav tako uspešno srebrno pa Leo in Nejc. Čestitamo!

Učenec 9. r., Marcel Korenjak, je ob zaključku osnovne šole prejel
priznanje diamantni kenguru, ki ga DMFA podeljuje učencem, ki so
dosegali priznanja vseh devet let šolanja. Bravo, Marcel!

Anica Indihar Zabukovec

Objavljamo eno izmed nalog šolskega tekmovanja za 6. r.,
pa se še bralci Bloškega koraka preizkusite v reševanju.

Z leve: Nejc Zakrajšek, Marcel Korenjak, Vid Modic in Leo Samida

Obisk stanovalcev
DEOS-a iz Cerknice

Končno je spet napočil čas, ko se lahko med seboj obiskujemo in
družimo. Tako smo v letošnjem šolskem letu stanovalce DEOS-a v
Cerknici učenci prvega in tretjega razreda OŠ Toneta Šraja Aljoše
ponovno razveseljevali z rojstnodnevnimi voščilnicami in tematskimi
razstavami.

Predvsem pa smo veseli, ker smo se po dolgem času lahko z njimi
spet srečali v živo. Skupaj s tretješolci OŠ Toneta Šraja Aljoše in
učiteljico Damjano Ožbolt smo na naši šoli pripravili program, ki nas je
vse obogatil za novo izkušnjo.

Učenci so videli, kako spretno stanovalci igrajo v žoga bandu in se
tudi sami preizkusili v udarjanju po velikih žogah. Bili so zelo
navdušeni in kar niso hoteli prenehati z igranjem. Poleg tega smo si
izmenjali tudi izkušnje o življenju in delu v času korone ter prisluhnili
pravljici Polžkov grad, ki jo je z nami delila njena avtorica, gospa
Stanislava Dragolič. Za konec smo oblikovali polžke in jih nato
razstavili v Cerknici kot spomin na naše srečanje.

Druženja je bilo kar prehitro konec, a tolaži nas misel, da se kmalu
spet snidemo.

Ksenija Brus

Razstava polžkov v DEOS Cerknica

Žoga band
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Slovenščina v poustvarjalni
besedi in sliki, 2. del

V sedmem razredu smo brali pesem Daneta
Zajca Pivci tišine. Učenci so se odzvali
s svojimi zapisi, kaj njim pomeni tišina.

V devetem razredu pa so se zapisali haikuji.
Urška Anzeljc je prispevala risbo.

Učiteljica: Martina Kočevar

Tišina je pomembna za mir, dobro počutje, voljo in veselje. Meni pomeni
veliko in ji rada prisluhnem. Zelo lepo mi je poslušati zvoke narave, kot so dež,
veter, šum listja, petje ptičkov …
Ko pridem domov, si ponavadi želim tišine, ker je v šoli pestro, ampak jo težko
najdem, saj imam tudi bratca, ki včasih ne da miru.
Zdi se mi, da vsak potrebuje tišino in si jo mora privoščiti, sploh v teh časih, ko
je vsega preveč in je vse tako čudno, nemirno, da se umiri, odmakne od sveta
in razčisti stvari v glavi. Velikokrat se človek tega ne zaveda in niti ne išče
priložnosti. Ima izgovor, da nima časa za iskanje tišine. To se sliši neumno.
Včasih je lepo slišati ničesar. Ponoči je tišina najlepša in magična. Ne maram
mest. V njih še ponoči ni miru in tišine, na kar nisem navajena. Včasih se mi
zdi, da je še podnevi manj hrupa. Ljudje, ki živijo v mestih, sicer pravijo, da se
navadiš, ampak meni se ne zdi tako. Najbolj mi gre na živce to, da ko delam
domačo nalogo ali pa delam kaj za šolo, pride v sobo moj brat in prične težiti
in je včasih res bedno.

Elin Zakrajšek

Včasih imam rada tišino, včasih pa ne. Ne da bi jo ravno sovražila, ampak
tišina je dobra za nas. Če je preveč hrupa ali preveč glasno, lahko škoduje tudi
našemu sluhu. Zvečer je bolje, če je tišina, ker lažje zaspiš. Jaz se bolje
počutim, če podnevi ni tišine, ker rada kaj poslušam ali se pogovarjam.
Nekateri ljudje imajo raje tišino, nekateri pa, da se nekaj dogaja oziroma da se
izvaja nek zvok. Mislim, da sem med tistimi, ki imajo radi tišino, ampak
počutim se bolje, če se okoli mene nekaj dogaja. V tišini se lažje učim ali
osredotočim na nekatere stvari. S hrupom dobim več energije. Kadar se
pogovarjam s prijatelji ali družino, sem zelo vesela in se počutim, kot da imam
zelo veliko energije.
Ko pa sem v naravi, je tišina zelo pomembna. Včasih se sprašujem, kako bi
bilo, če bi bila na zemlji samo tišina, kar je nemogoče, ker vsaka stvar, ki jo
premakneš, naredi nek hrup. Vse bi bilo tako zelo dolgočasno. Rada poslušam
glasbo, kadar mi je dolgčas. Rada imam ljudi, ki imajo veliko energije, ker se
mi zdi, da so glasni in jaz sem tudi velikokrat glasna. Zdi se mi, da imaš takrat
podobno energijo kot ta oseba.

Zala Šarc

Zame je tišina, ko ima tvoja duša mir in ko se dobro počutiš. Ni nujno, da je
popolna tišina, saj smo v današnjem času tako ali tako navajeni hrupa, mora
biti samo kakšen prijeten zvok, kot je ptičje petje ali umirjena glasba. Jaz svojo
tišino ponavadi najdem v svoji sobi, kjer preživim veliko prostega časa. Tam
berem, poslušam glasbo, delam domačo nalogo in spim. Večino časa je v moji
sobi mir, včasih pa hrup povzroča moja sestra, s katero si delim sobo. Nekaj
svoje tišine najdem tudi v igranju klavirja, saj me igranje umiri in se s tem
sprostim. Preostanek tišine si najdem v naravi, kjer grem včasih sama na

sprehod. V gozdu rada poslušam ptičje petje in šumenje listov, ko zapiha
veter. Tišino najdem tudi na kakšni samotni cesti, ki je obdana s polji, tam
raje kot poslušam, gledam različne rastline, kot so žito, trava, posamezna
drevesa in rože. Med sprehodi z družino in prijateljicama se sprostim, se
smejem in pogovarjam o čemerkoli. Poleti na morju najdem tišino, ko grem
sama veslat s supom. Ko nisem na morju, pa za tišino rada tudi tečem. Pozimi
na snegu smučam in tako najdem veselje in tišino. Največ tišine je ponoči, ko
se uležem v posteljo in poslušam to tišino, ker je manj prometa in se tudi drugi
ljudje umirijo. V tej tišini rada premišljujem o svojem dnevu in dogodkih,
dokler ne zaspim.

Neža Milavec

Na tem svetu je zelo malo tišine. Povsod nekaj šumi, brenči. Ko pridem iz šole,
se najraje za nekaj minut zaprem v sobo in sem čisto tiho, ker je v šoli nonstop
glasno. Nekaterim tišina pomeni zelo veliko, nekaterim pa ne. Po vsakdanjem
hrupu je tišina zelo prijetna. Če si pa dalj časa sam in je tišina, pa postaneš
žalosten in osamljen. Moj odnos do tišine je kar v redu, ker sem velikokrat
tiho. Včasih pa tudi rad govorim. Mene tišina pomirja, zato rad zajaham svojo
kobilo in grem na ježo v gozd, kjer je tišina.

Miha Pavčič

Zame je tišina mir.
V tišini se sprostim in pomirim. Ko se hočem učiti, grem v gozd, tja, ker ni
nobenih motečih zvokov. V gozdu slišim ptičke, veter in šumenje listja.
Včasih, ko me boli glava, se grem malo peljat s kolesom po cesti in v gozd.
Včasih imam tišino in mir, če ni nikogar doma in se lepo sprostim in
odpočijem. Tišino in počitek najdem tudi zunaj na terasah, tam, kjer lahko

šola
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slišim ptičke. Če potrebujem mir, grem k teti po psa in se malo sprehodiva. Ali
pa grem k babi malo na obisk in klepetava. Kdaj pa kdaj se tudi zaprem v sobo
in malo ponovim snov in potem grem v posteljo. Če potrebujem tišino, se
umaknem v samoto.

Andraž Zakrajšek

Zame je tišina čas, v katerem mi ni potrebno poslušati hrupa, šumov ali
kakšnih drugih zvokov. V dnevu zelo malokrat oz. zelo malo časa 'slišim'
tišino. Kadar jo slišim, je takrat, ko sem v svoji sobi, ponavadi zvečer.
Popoldne pa namesto, da bi bila v tišini, raje poslušam glasbo, tudi ko se učim.
Tišina meni na splošno ni všeč, saj mi ni prijetno, ker cel dan poslušam hrup
in zaradi tega je nisem navajena. Veliko ljudi najde tišino v naravi ali v
kakšnih podobnih prostorih, jaz pa je ne najdem. Če so okoli mene moteči
zvoki in jih ne morem utišati, jih najraje preglasim z glasbo. Mislim, da bi na
svetu moralo biti več tišine, saj je nekateri ljudje (večinoma ljudje v mestih)
ne morejo slišati, kar je grozno. Pa tudi če ljudi ne moti, je hrup zelo slab za
naravo.

Eva Jernejčič

Večino časa v dnevu preživim v hrupu. Zaradi tega grem po šoli zelo rada v
naravo in se odpočijem od hrupa. V naravi je sproščujoče. Petje ptic, šumenje
listov me sprošča. Jaz res ne maram hrupa. Moj odnos do hrupa ni nič kaj
drugačen kot do ostalih. Po njem me začne boleti glava in ušesa. V tišini se
počutim veliko bolje kot v hrupu. V njej se sprostim, najlepše trenutke
preživim v njej. Tudi ko se učim v tišini, si veliko več zapomnim. V tišini
najraje berem in razmišljam o lepih trenutkih. V hrupu pa je vse drugače.
Besedo tišina bi opisala kot mirno, tiho, občutljivo besedo. V tišini se največ
časa počutim v redu. Včasih ti tišina pomaga zaceliti vse rane, ki si jih dobil v
življenju. Na svetu bi čedalje več ljudi potrebovalo tišino, saj je na njem
preveč hrupno.

Ema Premerl

Tišina je zame zlata vredna, saj je ne dobim kaj dosti. Največkrat jo dobim, ko
grem kam na polje oz. na gugalnico. Tam najdem mir in tišino. Ko je ‘šundr‘,
je zame grozno. Ko se učim, sem najraje na gugalnici, saj je tam tišina. Če je
pa tišine preveč, mi je že odveč.

Miha Knavs

HAIKU NA TEMO POMLADI
Sonce je kot najbolj rumena roža na
travniku.

Jernej Anzeljc

Ljubezen je razcvetena cvetlica
spomladi.

Karin Bačnik

Sonce nam sveti, dež pada.
Ko skupaj ju združim, mavrico
dobim.

Marcel Korenjak

Zvončki cvetijo, ljubijo se ptički.

Anja Milavec

Pomlad pride in gre vsako leto.

Adam Hiti

Pomlad je lepa, sonce se blešči.
Smejem se.

Gaber Klučar

šola | oglasi

OKNA TIM
Obrtna cona Ugar 40
1310 Ribnica

031 397 197
info@okna-tim.si
www.okna-tim.si

▪ Lesena okna
(profili 68 mm, 78 mm, 92 mm)

▪ Lesena vhodna vrata
▪ ALU+LES okna
▪ PVC okna in vrata
▪ Masivna polkna
▪ Senčila
▪ Svetovanje
▪ Servis
▪ Izmere
▪ Montaža

Možnost
subvencije

EKO SKLADA.
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Na obisku v čebelnjaku
Že poleti in jeseni 2021 smo
opazovali, kaj se dogaja ob
asfaltnem igrišču. Otroci so z
zanimanjem opazovali gradnjo
male lesene hišice.

Prav na dan zemlje smo
končno lahko vstopili v novo
»učilnico«, ki je namenjena
predstavitvi čebel in čebelarjenja.
Čebelarji so imeli 22. aprila dan
odprtih vrat.

V manjših skupinah smo
otroci iz vrtca obiskali zanimiv
prostor – čebelnjak. Na srečanju s
čebelarjem gospodom Anzeljcem
smo izvedeli in videli veliko
novega. Kljub temu da smo
majhni, z veseljem opazujemo
pridne delavke v čebelnjaku.
Zanimivo je bilo obleči zaščitno
obleko, ki čebelarja varuje pred
piki. Izvedeli smo, zakaj matico
čebelar označi z barvo. Ali vi že
veste? Tako jo lažje opazi med
drugimi čebelami, barva pa pove,
koliko je stara.

Ostalo je še veliko zanimivega,
kar bomo z veseljem izvedeli ob
drugi priložnosti. Bilo je lepo
doživetje, ki ga ne morejo
doživeti vsi otroci.

Vsi se radi posladkamo z
medom in čebelje pridelke
uporabimo za zdravilo. Vrednost
čebeljih pridelkov pa je skoraj
zanemarljiva v primerjavi s
koristnim delom, ki ga čebele
opravijo v naravi.

Hvala vam, čebelarji, za vaš
prispevek!

Strokovne delavke vrtca

Podelitev bralne značke
Letos smo kot gosta povabili mladinskega pisatelja Sebastijana Preglja.

Štirje učenci, Krištof, Vid, Lars in Gaber, so spretno sukali svoje
besede in vprašanja v pogovoru s pisateljem, ki si je z zanimanjem
ogledal razstavo o bloškem smučanju. Je ravno v pripravi, da se loti
pisanja za mladino o Cerkniškem jezeru. Snov črpa iz Valvazorjeve
Vojvodine Kranjske.

Predlagali smo mu, da napiše kakšno delo tudi o bloškem smučarju.
Z zanimanjem je poslušal našo idejo.

Bralno značko je končalo 70 % učencev in tri skupine otrok iz vrtca.
Učenka in trije učenci iz devetega razreda so postali zlati bralci, saj so
brali knjige za bralno značko prav vsako leto šolanja.

Mentorica: Martina Kočevar
Foto: Ema Premerl in Martina Kočevar

Nasvidenje, devetarji!
poti in načine, da bi nam uspelo
osvojiti čim več ciljev pri učenju
šolske snovi in socialnih veščin.
Nekod smo bili bolj, drugod manj
uspešni. Učili smo se sodelovati
in komunicirati v drugačnih
okoliščinah. Tudi to je bila
dragocena izkušnja, šola za
življenje.

Rada bi se zahvalila vsem, ki so
pomagali, da smo uspešno
prikrmarili do konca: staršem za
sodelovanje, ravnateljici Mileni
Mišič, učiteljem in vsem ostalim
zaposlenim v šoli, ki so skrbeli, da
so naši dnevi potekali tako, kot
morajo.

Jernej, Urška, Karin, Adam,
Gaber, Marcel, Hana, Anja, Sara,
Manca, Filip, Miha, Filip Jan,
Nina, Rok, Sanja, Blaž, želim vam
sreče in uspehov na novih poteh!

Grozdana Gornik,
razredničarka

Letos se od osnovnošolskih klopi
naše šole poslavlja generacija
2007. To je 17 deklet in fantov, ki
z velikimi in pogumnimi načrti
stopajo na pot odraslosti – v
srednjo šolo. To je pomemben
korak, zato odločitev o tem, kaj
izbrati za svoj bodoči poklic, na

katero šolo se vpisati, ni prav
lahka. S pomočjo staršev in
učiteljev jim je to uspelo.
Prijavnice so že na šolah, v
rokah spričevala z ocenami,
pohvale, priznanja … Pred vsemi
pa še eno dolgo, brezskrbno,
sončno poletje.

Čas, ki so ga preživeli v šolskih
klopeh OŠ Toneta Šraja Aljoše in
tudi izven njih, saj so imeli kar
pomemben del pouka v domačih
sobah, je končan. Ja, tudi zaradi
»korone« je bil to prav poseben
čas, še nikoli prej preizkušen.
Tako učenci kot učitelji smo iskali

Zlati bralci: Blaž Zakrajšek, Filip Ponikvar, Gaber Kluèar
(manjka Sanja Vuković) s pisateljem Sebastjanom Pregljem

in knjižnièarko Martino Koèevar
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Popoldanske
ustvarjalne
urice v vrtcu

Končno je prišel čas, ko se lahko v vrtcu
družimo in igramo brez vseh omejitev. V
vsem tem času smo bili že kar prikrajšanji za
učenje socialnih veščin. Tako odrasli kot
otroci smo pogrešali druženja. V ta namen
smo zato v vrtcu vsak drugi četrtek
organizirali popoldanske ustvarjalne urice.
Obiskovali so jih otroci drugega starostnega
obdobja. Vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic so načrtovale dejavnosti iz
različnih področij in tako popestrile otrokov
vsakdan. Otroci so se lahko preizkusili v
različnih gibalnih spretnostih, obiskali so
»mini gledališče«, kjer so jim strokovne
delavke pripravile različne predstave.
Spoznali so tudi, kako dobro znajo slikati z
nogami, usti in se zavrteti v ritmih zumbe.
Otroškega smeha in veselja ni manjkalo. Na
zadnjih uricah konec meseca maja pa ni
manjkal niti sladoled. »Mmmm, vse diši po
poletju in počitnicah.« V vrtcu pa se že
prebujajo nove ideje za nova druženja.

Se vidimo naslednje leto!

Zapisala: Mateja Zgonc

Foto: Mateja Zbačnik

Gledališèe

Foto: Mateja Zbačnik

To bo nekaj dobrega!

Foto: Urška Praznik

Zumba

Foto: Martina Rupar

Ustvarjanje

Foto: Lara Marković

Gibanje

Foto: Martina Rupar

Slikanje z nogami
Foto: Martina Rupar

Slikanje
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Bloški lokostrelci
V letošnjem letu je umirjanje kovidne situacije lokostrelcem omogočilo
treninge, druženje in tekmovanja, za katera smo bili zadnji dve leti
prikrajšani. Prvo večje tekmovanje je bilo 13. marca v sončni
Ajdovščini, ko je potekalo državno dvoransko prvenstvo. Udeležili smo
se ga bloški lokostrelci Jan, Ema, Ana in Ina. Vsi smo se uvrstili med
deseterico, zablestela pa je Ina Katarina Premerl, ki je osvojila bronasto
medaljo. Topli pomladanski dnevi so nam omogočali treninge na
prostem. V maju je potekalo regijsko prvenstvo v Ankaranu, kjer sta
Ema in Ina Katarina osvojili srebrni medalji, vsi štirje pa smo se uvrstili
na državno prvenstvo, ki je bilo 21. maja v Lendavi. Po treh urah vožnje
smo stopili pred tekmovalne tarče in Ina Katarina je že drugič osvojila
bronasto medaljo na državnem prvenstvu, Ema je bila četrta, Jan in
Ana Kaja pa sva se uvrstila v prvo deseterico. Na temmestu bi se za ves
trud in pomoč zahvalil trenerjema Borisu Valjanu in Katarini Krajc iz
lokostrelskega kluba Snežniška Dijana.

Napisal: Jan Premerl

Branje osmarjev v vrtcu
Ponovno smo izpeljali branje in druženje malo
starejših učencev z manjšimi, mlajšimi otroki.

V šestih vrtčevskih skupinah sta brala po dva učenca ali dve učenki.
Nekatere knjige za branje so izbrale vzgojiteljice, druge pa učenci sami.

Po branju so se posvetili različnim igram in obujanjem spominov,
kako je bilo, ko so bili oni v vrtcu.

UČENCI SO ZAPISALI SVOJE VTISE:
Bilo je dobro in smešno, saj so vsi stoli zelo majhni, drugače pa je bilo zabavno.
– Jan Premerl

Bilo je odlično, zabavno, veliko smo se igrali in otroci so zelo dobro poslušali.
Upam, da bomo še kdaj brali.
– Manca Hiti

Bilo je zelo fajn. Otroci so dobro poslušali. Ko sva knjigo prebrali, smo se igrali
enko. Upam, da bomo še kdaj šli v vrtec brat knjige, ker je bilo res zelo zelo
zabavno.
– Lena Lah Majkić

Imeli smo se super. Otroci so zelo poslušali in sledili zgodbicam. To bi morali
še kdaj ponoviti, saj sem se spomnila vseh vrtčevskih zabavnih dni, ki sem jih
doživela kot otrok.
– Gaja Čelebič

Bilo je zelo dobro, otroci so poslušali in potem smo se igrali. Bili so zelo
prijazni. To bi lahko še kdaj ponovili, saj sem se zelo zabavala.
– Izadora Bajželj

Bilo je dobro. Otroci so poslušali ter bili prijazni. Pa zelo fajn je bilo, ko smo se
igrali.
Marijana Marolt
Bilo mi je zelo dobro, ker so otroci poslušali in ker smo se skupaj igrali.
– Naja Kraševec

Bilo je lepo z otroki in vzgojiteljicama.
– Aleš Zabukovec in Nikolaj Širaj

Bilo mi je zelo lepo, otroci so bili super, pridni in zabavno je bilo. Vesela sem
bila srečanja z nečakom.
– Zala Kranjc

Bilo mi je všeč, da sem se igrala z najmlajšimi otroki, brala Miška Tipa.
Vzgojiteljici sta bili zelo prijazni.
– Rebeka Kraševec

Bilo je zelo zelo lepo in zabavno. Všeč mi je bilo, ker smo imeli dobre
poslušalce in lepo se je bilo tudi igrati z njimi. Zelo sem uživala v njihovi
družbi.
– Karin Pavčič

Mentorica: Martina Kočevar
Foto: Nejc Zakrajšek in Martina Kočevar
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Pot ob žici (tek trojk
za osnovne šole na 3 km)

V soboto, 7. 5. 2022, je po daljšem premoru v Ljubljani potekal Tek
trojk, ki se ga je udeležila tudi naša šola. Šolo je zastopalo 12 učencev
oz. 4 trojke od 5. do 9. razreda. Učencem čestitamo za dober nastop.
Upamo, da bomo naslednje leto nastopili še v večjem številu.

Marcel Truden

Plavalni tečaj v tretjem razredu
Konec meseca maja, natančneje 30., 31. in 1. 6, smo z učenci tretjega
razreda v Logatcu (bazen Zapolje) opravljali 20-urni tečaj plavanja.
Tečaja se je udeležilo 16 učencev. Večina od njih je prikazala dobro
znanje plavanja, saj so skoraj vsi preplavali 50 m, kar je dobra
popotnica za šolo v naravi, ki sledi v 5. razredu, kjer bomo osvojeno
znanje še dodatno nagradili.

Marcel Truden

Skupinska slika na štartu

Prihod v cilj

Poslovilni skok v bazen

Pripravljeni na plavanje

Martin Širaj – perspektivni športnik obèine Cerknica

Podelitev priznanja
perspektivnemu športniku 2022
Letos je priznanje za perspektivnega športnika občine Cerknica prejel
Martin Širaj, ki je član Karate kluba Cerknica.

Martin je v lanskem letu dosegel prvo mesto na državnem
tekmovanju, letos pa se je s slovensko reprezentanco udeležil tudi
balkanskega prvenstva v Beogradu.

Za vse dosežene rezultate mu iskreno čestitamo!

Zapisala: Mateja Zgonc
Foto: Andrej Trontelj



junij 202228 junij 202228 šport

NK Jevnica : ŠD Bloke 5 : 1

Jevnica je majhno naselje ob reki
Savi, med Ljubljano in Litijo. Kar
nekaj tamkajšnjih prebivalcev je
zaposlenih v podjetju JUB, saj je
Dol od Jevnice oddaljen manj kot
10 km. Preko službenih
kontaktov so Jevničani stkali
prijateljske vezi tudi z Bločani. V
enem izmed pogovorov se je
porodila ideja o prijateljski
nogometni tekmi. Jevnica ima
namreč nogometni klub, ki
uspešno tekmuje v vseh
starostnih kategorijah. Njihovi
člani bodo letos napredovali v 4.
slovensko nogometno ligo in
vsako prijateljsko merjenje moči
jim poleg rednih treningov pride
še kako prav.

Večina bloških rekreativnih
nogometašev še nikoli ni igrala na
velikem nogometnem igrišču, zato
ob omembi te možnosti ni bilo niti
sekunde oklevanja. Tako smo se v
petek, 27. 5. 2022, z minibusom in
predsednikom Miranom za
volanom odpravili v Jevnico.

Naši gostitelji so nas lepo
sprejeli. Razkazali so nam lepe
športne objekte in načrte za
prihodnje investicije.

Tekma se je začela ob 18.30 in
ker je bilo še zelo vroče, smo se

dogovorili za netipičnih 3 x 30
minut igre. Tako smo si pustili
možnost, da bi lahko ob preveliki
izčrpanosti tekmo končali že po
dveh polčasih.

Po prve pol ure igre je bil
rezultat 1 : 0 za gostitelje. Gol smo
dobili prav v zadnjih sekundah. V
drugem delu igre se je že čutila
utrujenost in na odmor smo odšli
z zaostankom 3 : 0. V zadnji
tretjini igre smo dosegli častni
gol, toda na žalost prejeli še dva.
Strelec za ŠD Bloke je bil Blaž Rot.
Končni rezultat je bil 5 : 1 za NK
Jevnica. Z malce več sreče pri
zaključnih strelih bi bil rezultat
lahko tudi bolj izenačen. To so
nam priznavali tudi gostitelji, ki
so pohvalili igro in borbenost
naše ekipe.

Po končani tekmi je sledila
pogostitev, kjer smo se
dogovorili, da se naslednje leto
srečamo na Blokah. Ker mi (še)
nimamo tako velikega igrišča,
računamo, da se bodo Jevničani
na manjšem igrišču slabše znašli
in bo zmaga ostala na Blokah.

Tekst in foto: Janez Milavec,
ŠD Bloke

Res da se bolje znajdejo na veèjem igrišèu, toda pohvalili so našo igro in borbenost.

Povratna tekma bo na bloškem igrišèu.
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Nordijski center Bloke bo namreč na 30.000
m2, s skupno 1,6 km osvetljene tekaške
proge opremljene s tehničnim snegom, šele
drugi objekt te vrste v osredjeslovenski regiji.
S tehničnim snegom bo smučarska ponudba
Nordijskega centra Bloke presegla
nezanesljivost snežnih razmer in podaljšala
smučarsko sezono, osvetljena proga pa bo
omogočila podaljšanje smučarske izkušnje do
večernih ur.

Ustanovitelj in vodja Nordijskega centra
Aleksander Lavrič Pregelj pravi, da je bila do

sedaj urejena in svetlobno opremljena celotna
trasa smučarske proge, nabavljeni in za redno
delovanje pripravljeni so tudi agregat, ratrak
in snežni top. Trenutno je v izgradnji še
dodatno parkirišče s 50 parkirnimi mesti,
tako da je v Nordijskem centru praktično že
vse nared za uradno odprtje zimske sezone
v začetku novembra 2022.

Drugi, letni del programa Nordijskega
centra Bloke bo namenjen taborjenju in
letnim rekreacijskim aktivnostim. Junija letos
se bo uradno odprlo šotorišče s petnajstimi

tabornimi prostori in tremi postajališči za
avtodome. Prav tako so v pripravi še
izgradnja teniškega igrišča na travi, tabori
za mladostnike in programi za kondicijske
priprave športnikov na prihajajočo sezono.

Investicijo projekta je v celoti nosila
družina Lavrič Pregelj Yazbeck, ki je
sodelovala tudi pri urejanju in pripravi
okolice, ob strokovni pomoči Gregorja Godca
in Jožeta Mulca z družino.

Bojan Ažman

Osvetljeno smučišče
v Nordijskem centru Bloke

333 let po prvi omembi bloškega smučanja, ki ga je v Slavi vojvodine Kranjske opisal
polihistor Janez Vajkard Valvasor, so Velike Bloke končno pridobile smučarski objekt,

ki jih postavlja na zemljevid redne smučarske ponudbe.

Smuèati bo možno tudi zveèer.
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Športno društvo Extrem
s tremi priznanji ob koncu sezone

Letošnja tekmovalna sezona je bila za ŠD
Extrem zelo dolga, naporna, stresna, a tudi
zelo uspešna. Tekmovalno obdobje se je
začelo že 3. septembra 2021 (članice) in
končalo 15. maja 2022 (mladinci). Pod
okriljem Nogometne zveze Slovenije je
tekmovalo 6 ekip (U-13, U-15, U-17, U-19,
člani in članice), pod okriljem Medobčinske
nogometne zveze Ljubljana pa prav tako 6
ekip (U-11 Loški Potok, U-11 Sodražica, U-11
Loška dolina-Bloke, U-9 Ribnica, U-9
Sodražica, U-9 Loška dolina-Bloke). Imeli smo
tudi štiri ekipe v kategorijah U-6 in U-7, ki so
igrale medsebojne turnirje. ŠD Extrem je
skupaj zastopalo 215 igralk in igralcev v vseh
starostnih kategorijah. Vadbenih skupin je
bilo 16, trenirale so v 5 dvoranah (Ribnica,
Sodražica, Loški Potok, Nova vas, Stari trg pri
Ložu) in na stadionu Ugar v Ribnici.

Ob tej priložnosti bi se vodstvo kluba rado
javno zahvalilo vsem trenerjem,
medicinskemu osebju, časomerilcem,
redarjem, administrativnemu in drugemu
tehničnemu osebju, ki je zelo uspešno opravilo
svoje delo v letošnji sezoni, ter vsem staršem,
ki nam že 20. leto zaupate svoje otroke.
Posebna zahvala pa gre vsem sponzorjem, ki v
našem delu vidijo naš trud in kvalitetno delo
ter nas s svojim vložkom podpirajo.

MLADINCI POSTALI DRŽAVNI

PODPRVAKI

V sezoni 2021/22 je za ŠD Extrem največji
uspeh dosegla mladinska ekipa U-19. V zelo
napeti in izenačeni ligi je osvojila drugomesto
v državi in samo za točko zaostala za prvaki.
Medalje in pokal so igralci prejeli 13. maja na
Vrhniki iz rok člana izvršnega odbora pri NZS
in predsednika Komisije za futsal Vlada

Močnika. Po mnenju mnogih je bilo letošnje
tekmovanje v mladinski konkurenci
najkakovostnejše do sedaj, saj veliko igralcev
igra pomembne vloge že v članskih ekipah
prve in druge lige. Zadnjo tretjino prvenstva
sicer niso odigrali najbolje. Nekaj je bilo
poškodb, nekaj kartonov, ki so preprečili, da
bi v končnici igrali v najboljši možni postavi.
Bilo je tudi precej smole, saj so v odločilnih in
pomembnih trenutkih zapravili kar nekaj

Stojijo zadaj od leve proti desni: Blaž Rot –trener, Nik Ambrožiè, Anže Oražem, Luka Èop, Matej Perušek, Damjan Knaus, Anže Žlindra, Jaka
Janež, Aljaž Èop; stojijo spredaj od leve proti desni: Žan Yazbeck Lavriè Pregelj, Nejc Vetrih, Patrik Korenjak, Mihael Èop, Andraž Žlindra,

Andraž Gregoriè, Tine Arko, Jan Ambrožiè, Peter Kaplan. Manjkajo: Lovro Debeljak, Tit Starc, Miha Pogorelec.

Fair play priznanje za žensko èlansko ekipo:
Vlado Moènik iz NZS in igralka
ŠD Extrema Ela Maxine Košir

Fair play priznanje za moško èlansko ekipo:
Vlado Moènik iz NZS in èlan
UO ŠD Extrem Frenk Ambrožiè
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tako imenovanih 100-odstotnih priložnosti.
Na dveh tekmah (to moramo omeniti) so s
svojo pristranskostjo tudi sodniki zelo vplivali
na potek in končni izid srečanja. Sojenje po
oceni mnogih predstavlja precejšen problem
na tekmah (primer izstop FC Litija). Letos je za
mladinsko ekipo U-19 nastopalo skupaj 20
igralcev. Med njimi je bilo sicer 8 igralcev, ki
so nastopali tudi v selekciji kadetov U-17. Bila
je zelo številna ekipa, ki pa je bila zelo
homogena in povezana med sabo. To niso
samo soigralci na igrišču, ampak so tudi izven
igrišča prava klapa.

Ob tem uspehu čestitamo vsem igralcem za
velik uspeh in požrtvovalnost tako na
treningih kot tekmah. Mnogi so se po trikrat
na teden vozili iz Ljubljane na treninge v
Sodražico. Posebna zahvala in čestitka gre
tudi trenerju Blažu Rotu, prav tako pa tudi
pomočnikoma, Srđanu Đorđeviču in Juretu
Vetrihu, ki sta vskočila, ko je bilo potrebno.

DVE PRIZNANJI ZA FAIR PLAY V

VITRINAH ŠD EXTREM

Na Vrhniki je ŠD Extrem prejelo še dve
priznanji za fair play. Priznanji sta si
zasluženo priborili ekipi članov in članic, ki
sta v svojih kategorijah osvojili 5. mesto. Ti
priznanji dokazujeta, da v našem klubu kljub
tekmovalnosti nikoli ne pozabimo na pošteno
in korektno borbo na igrišču kot tudi ob
igrišču. Priznanje pripade ekipi z najmanj
kartoni, izključitvami in prekrški. Lep zgled za
mlajše igralke in igralce, da nadaljujejo s fair
in pošteno igro tudi v prihodnje. K temu cilju
stremimo tudi v klubu, ko preko trenerjev
kljub tekmovalni zagrizenosti gradimo tudi
športni fair play.

Piše: ŠD Extrem, Foto: Drago Perko

Sproščeno
v Gallusovo dvorano

»Poglej jih. Spet nekaj pripravljajo. Je že
konec korona krize, da se nastopajoči vračajo
nazaj na moj oder? Eden vleče kable, drugi
pripravlja luči, tretji na vsak drugi sedež
zavezuje trak in četrti ureja velik zaslon. Hm,
le kaj se bo odvilo na odru? Saj res, pozabila
sem se predstaviti. Sem Gallusova dvorana in
na mojem odru se je zvrstilo že veliko
dogodkov. Komaj sem čakala, da se vrne vrvež
nazaj, saj sem bila zelo osamljena. In danes
bom gostila res pomembno prireditev.«
Verjetno se vsak zbor kdaj v šali pogovarja,
samo še v Gallusovo dvorano gremo pet in
smo dosegli vrh. Priznamo, da smo se tudi
Dive spraševale, kako je stati na odru
Cankarjevega doma in v čast nam je bilo, da
smo to lahko doživele. Čeprav je od tega že kar
nekaj časa, so vtisi še vedno prisotni in nas
spremljajo pri našem nadaljnjem delu in
trudu, da to še kdaj doživimo.
Sreda je bil dan za prvo vajo. Dodelili so nam
garderobo in podali osnovne informacije o
poteku generalke in prireditve. »Punce, na
oder boste prišle z desne strani. Ko luč na
igralcu ugasne, stopite na svoje mesto in
počakate na začetek orkestra. Na koncu sledi
aplavz, luč ugasne in oder takoj zapustite.« In
že smo stale na odru v družbi Potoških fantov,
solista Žiga Laknerja, orkestra in plesalcev KD
Bloke. Kako sproščeno vzdušje. Režiser
Roman Končar je ozračje rahle napetosti čisto
razbremenil. Enostavno, srčno, prijazno in
sproščeno nas je vodil skozi našo točko
nastopa in lahko bi rekli, da je vaja v trenutku
minila. Pomirjene in pripravljene na veliki
trenutek smo Ljubljano zapustile in z
veseljem pričakovale naslednji dan.
Četrtek se je začel zgodaj. Najprej je bilo
potrebno urediti frizuro in make up, že smo
bile na poti proti Ljubljani. Sledila je skupna

vaja za zadnjo točko in generalka. Kot bi šlo
zares, smo eden za drugim prihajali in
odhajali z odra. Pa saj vsi vse znamo! Nato je
sledilo prijetno čakanja na začetek prireditve,
kjer smo se nastopajoči med seboj povezali. Le
kdo ne bi izkoristil čas za fotografijo s Čuki, z
Avseniki in Lukom Seškom, z Romanom
Končarjem, z dirigentom Patrikom Greblom …
Stati na odru Gallusove dvorane je veličastno.
Peti ob spremljavi orkestra magično. Lahko
trdim, da smo Dive v tistih nekaj trenutkih
živele sanje. Ob tej priložnosti bi se zahvalile
KD Bloke za finančno podporo pri nakupu
dodatnih oblek in pasov. Iskrena hvala
gospodu Romanu Končarju za povabilo in
zaupanje. Naš nastop ne bi bil popoln brez
Vokalne skupine Potoški fantje, Žiga Laknerja
in folklorne skupine KD Bloke. Najlepša hvala
vsem članom orkestra za inštrumentalno
spremljavo in dirigentu Patriku Greblu.
»Povem vam, da je lepo videti, da so se
nastopajoči vrnili namoj oder. Tako dolgo sem
čakala, da ponovno zaslišim petje, igranje in
govor, da se le nekaj dogaja. Vedno sem
navdušena nad novimi zbori in lahko trdim, da
dekleta Vokalne skupine Diva izgledajo super.
Oh, kakšno energijo oddajajo in kako lepo
zapojejo. No, celotna prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti nas je popeljala
skozi vse pokrajine Slovenije in nas združila v
eno. Režiser je to odlično izpeljal. Spodbujati je
potrebno povezanost kljub razlikam in danes
smo videli, kaj vse vas Slovence povezuje in ne
razdvaja. Skupaj smo bili v težkih trenutkih in
skupaj smo dočakali, da so se prireditve in
poslušalci vrnili. Z veseljem vas pričakujem in
želim vsem današnjim nastopajočim obilo
glasbenega ustvarjanja v prihodnosti.«

Kaja Granič

Veselje ob dvigu pokala kapetana
Damjana Knausa

Vokalna skupina Diva skupaj z režiserjem Romanom Konèarjem in Pavlom Ravnohribom
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Zlati jubilej bloških pevcev
Srečanje z abrahamom naj bi bilo nekakšna prelomnica v življenju,
čas, ko naj bi poznali vse življenjske modrosti in premišljenosti.
Bloške pevke in pevci ter plesalci folklore smo ta mejnik dosegli. V
dolgih letih so se izpolnili mnogi načrti. Ustanovnemu Moškemu
pevskemu zboru iz leta 1971/72 so se pridružila dekleta in žene in
leta 1980 so ustanovili Kulturno društvo Bloke. Kljub velikim
spremembam v družbi na splošno in tudi na Blokah so Mešani
pevski zbor, Vokalna skupina Diva in Folklorna skupina zvesti
nasledniki prvih fantov in mož s tiste prve vaje decembra 1971 in
prvega nastopa spomladi 1972, ko se je pod vodstvom dirigenta
prof. Srđana Ribarovića pričela naša zgodba. Samo od sebe se ne
zgodi nič, razen kakšna nevšečnost. Stotine vaj, druženj in
nastopov, pa tudi slovesov je za nami. Ob vseh spremembah smo
obstali. Tudi zadnja dvoletna prekinitev delovanja zaradi epidemije
nas ni ustavila. Ob pomoči naše občine Bloke smo ponovno skupaj,
da proslavimo svoje jubileje: 50 let od našega začetka s Sindikalnim
moškim pevskim zborom Novolit, 40 let je minilo od ustanovitve
Kulturnega društva Bloke ter Mešanega pevskega zbora. Pred
desetimi leti sta se nam pridružili še Vokalna skupina Diva in
Folklorna skupina. Tako na najboljši način nadaljujemo svetlo
tradicijo zbora Deteljica, ki je bil pred 90 leti ustanovljen pri
Društvu kmečkih fantov in deklet na Blokah.

Danes KD Bloke združuje več kot 80 članic in članov. Z nami pojejo
in plešejo naši sosedje iz Cerknice, Loške doline, Loškega Potoka,
Sodražice in od drugod, kar dokazuje, da Bločani le nismo tako zaprti,
kot je še včasih veljalo.

Ob letošnjih jubilejih se spominjamo tudi svojih zadnjih odmevnih
nastopov in prireditev izpred koronskega časa.

Ob vseh območnih revijah in nastopih folklorne skupine sta bili to
posebej gostovanji plesalcev na festivalih Ohrid 2019 in v Pragi 2020.
Pred skupino je pod vodstvom gospe Vide Žlogar nastop na festivalu v
Vinkovcih 2022 z novim spletom notranjskih plesov.

PRAZNOVANJE  DNEVA DRžAVNOSTI IN 
JUBILEJNI KONCERT KD BLOKE 

OB 50. OBLETNICI PEVSKEGA DELOVANJA 

SPOŠTOVANI!
Vabimo vas na praznovanje,

ki bo v petek, 24. junija 2022, ob 19. uri.

Prireditev bo potekala v ve namenski dvorani Blo ki smu ar
v Novi vasi na Blokah. 

Ob 50. obletnici delovanja se nam bodo predstavili jubilanti: 
• Me ani pevski zbor KD Bloke, 
• Vokalna skupina Diva – KD Bloke, 
• Folklorna skupina KD Bloke. 

Gostje: 
• Vokalna skupina Potoški fantje 

Vljudno vabljeni! Organizatorji prireditve: Ob ina Bloke KD Bloke

društvene strani

Foto: Stane Jakopin

Folklorna skupina KD Bloke
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Vokalna skupina Diva je bila ob rednih nastopih na domačem odru
viden udeleženec regijskih pevskih tekmovanj. Ponosni smo na prejeta
priznanja, posebej na priznanje, ki ga je skupina pod vodstvom prof.
Irene Cundrič Iskra prejela za najboljši program skupin iz osrednje
Slovenije na reviji Sozvočja v Trbovljah leta 2018.

Mešani pevski zbor, temelj KD Bloke, posega po slovenski ljudski in
umetni pesmi iz vseh naših pokrajin. Tridesetčlanski zbor je
najštevilnejši na ožjem Notranjskem. V zadnjih letih je pod vodstvom
prof. Tanje Avsec ponesel pesem z Blok v Izolo, Polhov Gradec, Lokev
na Krasu in v druge kraje. Nikjer ne pozabimo zapeti pesmi, ki sta nam
jih zapustila Micka in France – Petračeva. Velika zahvala gre našemu
dolgoletnemu zborovodji prof. Jožetu Rajku, da je s posnetki ohranil
njune napeve.

Skupine KD Bloke tkemo vezi z mnogimi pevskimi in folklornimi
društvi od blizu in daleč. Ena od teh vezi je tudi z Vokalno skupino
Potoški fantje, ki je skupaj z Vokalno skupino Diva in Folklorno
skupino odmevno nastopila na lanski prednovoletni državni proslavi v
Cankarjevem domu. Zato ni naključje, da bodo Potoški fantje tudi
gostje na praznovanju naših jubilejev.

V veliko veselje nam je, da je poleg mnogih naših nekdanjih članic
in članov z nami še edini prvopristopnik, bloška korenina France
Škrabec, ki je zapel že na prvi vaji zbora decembra 1971 in prvem
koncertu spomladi 1972.

Sonja Drobnič, Irena Cundrič Iskra, Lojze Mazij

društvene strani

Pismo Divam
V delovaje vokalne skupine Diva je posegla epidemija koronavirusa tik
pred izvedbo slavnostnega koncerta ob desetletnici zbora. V istem letu,
žal, ni bilo mogoče nastopiti tudi na regijskem koncertu Sozvočenja,
kamor je bila vokalna skupina na podlagi prijavljenega programa
sprejeta. V letošnjem letu so se pevke končno ponovno zbrale in
ugotovile, da jih je še več in da si še močneje želijo skupnega petja in
ustvarjanja. Spoštovani bralci Bloškega koraka, zato mi dovolite, da ta
zapis posvetim njim.

Pevke vokalne skupine Diva ste žene, mame, delavke, vse odgovorne do
svojih družin in do svojega profesionalnega dela, a si vedno znova svoje
življenje uredite tako, da lahko del svojega dragocenega časa posvetite
pevskim vajam in nastopom. Vendar na naših srečanjih ni časa za klepet
kot ob kavici, čeprav opažam, da v najbolj sproščenih trenutkih vse težje
pridem do besede. Pravzaprav sta dve uri pevskih vaj posvečeni kar
napornemu delu. Odkar so vaje ob petkih zvečer, še toliko več pozornosti
namenjam dobremu uvodu z dihalnimi vajami in sproščanju raznih
napetosti, ki bi lahko onemogočile pravilno uporabo glasu. V času
koronske tišine sem se posvetila izobraževanju prav na tem področju.
Čeprav z dolgo kilometrino, z zborovodstvom se namreč ukvarjam že tri
desetletja, še vedno aktivno sledim novostim na področju petja,
ustvarjanja pevskih programov in dirigiranja. Vedno znova me
navdušujejo mladi, vrhunski slovenski dirigenti, ki vodijo odlične zbore in
se v zadnjih letih izjemno uveljavljajo tudi v tujini. V Sloveniji imamo res
veliko srečo, da ohranjamo ljubiteljsko zborovsko tradicijo, ki nam jo
zavidajo vsi veliki evropski narodi.

Za vas kar naprej razmišljam o pevskem programu. Izbiranje pesmi je
dolgotrajen, tenkočuten, včasih celo obremenjujoč proces. A ko se zgodi,
da me neka pesem »pokliče«, da skozi njo zaslišim vaše glasove, mi
odleže. Takrat si vedno rečem: »No, pa jo imam.« Kljub današnjim
možnostim, da pesem hitro najdeš na spletu, je moj proces izbire
programa ostal klasičen. Moj recept so notni zapis, klavir in čas, ki si ga
vzamem, da pesem dobro pripravim. Včasih me pesem odpelje v
raziskovanje besedila, zgodovine in vedno znova se naučim kaj novega o
avtorjih. Od izbire programa do lepo zapetih pesmi skupaj z vami
opravimo pot učenja in vzpostavljanja zborovskih harmonij, vedno v
ustvarjalnem in sproščenem vzdušju.

Ko razmišljam o vas, začutim tudi naše prijateljstvo. Med nami se je že
davno ustvarila posebna vez, ki nam jo omogoča naša skupna ljubezen
do glasbe, do ustvarjanja, do nečesa presežnega in lepega. Na koncu
samo še dodam, drage pevke, hvala vam za vaše izjemno zaupanje.
Ustvarjanje za vas in z vami me vedno znova navdihuje, mi je v čast in v
veselje!

Irena Cundrič Iskra

Foto: Blaž Žnidaršič

Vokalna skupina Diva KD Bloke

Foto: Stane Jakopin

Mešani pevski zbor KD Bloke
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MDI Cerknica obeležilo 40-letnico
V prostorih cerkniškega gasilskega doma je v soboto, 14. maja 2022, potekala proslava pod geslom
"Kam le čas beži", na kateri so obeležili 40-letnico obstoja in uspešnega delovanja Medobčinskega

društva invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke. Slovesnosti so se udeležili člani društev, ki pokrivajo
občine Cerknica, Loška dolina in Bloke, ter povabljeni gostje: Marko Rupar, župan občine Cerknica,

Janez Komidar, župan občine Loška dolina, in Jože Doles, župan občine Bloke.

Poseben pozdrav je bil namenjen
podpredsedniku Zveze delovnih invalidov
Slovenije gospodu Ivanu Kostrevcu, Maruši
Opeka iz občine Cerknica ter predsedniku
gasilskega društva Cerknica Matjažu Knapu.

Rdeča nit prireditve, ki sta jo povezovali
Tina in Nina Starc, je bila poleg kulturnega
programa retrospektiva ustanovitve in
delovanja društva. Tako je ob tej priložnosti
svoje misli, občutke in spomine z zbranimi
delila tudi predsednica MDI Cerknica, Olga
Otoničar.

Zanimivo je bilo slišati nekaj dejstev iz
zgodovine društva, ki se piše od leta 1982.
Takrat je namreč v sejni sobi Kovinoplastike
potekal ustanovni občni zbor. Na pobudo
ZDIS-a je SZDL s pomočjo strokovne delavke
za socialno delo Cerknica Aleksandre Šega in
prizadevnega, pokojnega Rudija Mlakarja,
takratnega vodje kadrovske službe
Kovinoplastike, organizirala ustanovitev
društva.

Začetek je bil težek, vendar so s svojimi
izkušnjami pripomogli člani aktiva invalidov
Kovinoplastike, ki je bil ustanovljen že leta
1980.

Z aktivnim delom je društvo začelo v letu
1983, prvi predsednik je bil Jože Grajš. V
začetku delovanja društva je bila s strani
Kovinoplastike izkazana pomoč tako v
moralnem kot v materialnem pogledu.

S podporo in razumevanjem delovnih
organizacij, občinskih in drugih ustanov je
delo v društvu zaživelo. Leta 1984 je bil
ustanovljen še aktiv invalidov Brest Cerknica,
ki je deloval nekaj časa, leta 1987 se je
priključil še aktiv invalidov Kovind Unec in
Kartonaža Rakek.

Leta 1992 so razvili svoj prapor. Pozitivno
se je izkazala občina Cerknica, ki je z veliko
mero razumevanja in finančno podporo
pripomogla reševati trenutne stiske društva.

Omeniti je potrebno, da je bila na
ustanovnem občnem zboru kot predsednica
društva izvoljena, žal že pokojna, Viljemina
Prosenc, ki je društvo vodila 11 let. Nato ga je
eno leto vodila Miroslava Kavčič, sedaj pa ga
že 28 let vodi Olga Otoničar.

Pri uresničevanju prepotrebnih zadev v
dobro članstva je vseskozi kazalo, da so bile
želje večje od ekonomskih zmožnosti in
sposobnosti, vendar se je stanje z leti
izboljševalo in je narejeno precej dobrega.
Prednost je bila dana vsekakor socialnemu
programu. Pogled na prehojeno pot potrjuje
pravilnost usmeritve delovanja.

Kar nekaj časa so potekala prizadevanja za
pridobitev prostorov, ki bi bili primerni za
invalide in v katerih bi društvo delovalo, kajti
to je bilo ključno za delo in uspeh društva.
Leta 2005 smo s pomočjo ZDIS in občine
Cerknica te prostore pridobili.

Tudi po delitvi občin društvo deluje enotno
in združuje člane vseh treh občin: Cerknice,
Loške doline in Blok. Župani omenjenih občin
s svojim delovanjem potrjujejo, da imajo čut
do ranljive skupine občanov, kot so invalidi.

V dnevih, ko praznujejo 40 let rojstva
svojega društva, člani s ponosom ugotavljajo,
da je bilo narejenega veliko koristnega.

V biltenu, ki ga je izdalo društvo ob 40-
letnici delovanja, je župan občine Bloke
zapisal:
"V zadnjem obdobju se v naprednih družbah krepi
zavedanje, da si je potrebno prizadevati za enakost

Na praznovanju so podelili priznanja.

Župani Cerknice, Loške doline in Blok podpirajo delo društva.
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in enakopravnost vseh ljudi, ne glede na starost in
njihovo zdravstveno stanje. Še posebej pomembno
pa je, da ustrezne življenjske pogoje ustvarimo za
invalide, ki se soočajo s številnimi osebnimi
težavami, pa tudi ovirami pri vključevanju v
družbo. Zato je še kako pomembno, da so le-ti
prijazni in sprejemljivi tudi tej skupini prebivalcev.

Te odgovornosti si zavedamo tudi v občini Bloke.
Pozorni smo pri načrtovanju in gradnji objektov za
javno uporabo. V ta namen skrbimo, da so vhodi v
pritlične prostore teh objektov prilagojeni tudi
gibalno oviranim osebam, za dostop do višje ležečih
prostorov pa smo zgradili tudi ustrezna osebna
dvigala. Pozorni smo tudi pri gradnji cest in
hodnikov za pešce. Pri teh posodobitvah se namreč
v maksimalni možni meri izogibamo postavitvam
raznih arhitekturnih ovir.

Zelo pomembno vlogo za izboljšanje življenjskih
pogojev invalidov pa opravlja tudi Medobčinsko
društvo invalidov Cerknica, v katerega so vključeni
invalidi iz vseh treh občin: Cerknica, Loška dolina
in Bloke. Društvo na različne načine pomaga svojim
članom, še posebej na področjih, kjer država ali
lokalna skupnost nista dovolj učinkoviti. Člani
društva so deležni dodatnih socialnih programov,
možnosti za oddih in rekreacijo, dostop do
informacij o njihovih pravicah v družbi in še
številnih drugih ugodnosti. Na občini Bloke se
zavedamo pomembnosti delovanja MDI, zato te
aktivnosti tudi finančno in organizacijsko
podpiramo. Pomoč nudimo tudi v drugih oblikah,
če se le društvo obrne na nas za tovrstno pomoč. Za
vsestransko pomoč in sodelovanje bomo MDI
Cerknica odprti tudi v bodoče.

V imenu občine Bloke in v imenu naših članov tega
društva se vodstvu MDI Cerknica zahvaljujem za
dosedanje dobro opravljeno delo, za korektno
sodelovanje in vse ugodnosti, ki jih nudite svojim
članom. Ob vašem jubileju pa vam iskreno čestitam
in vam želim uspešno delo ter mnogo uspešno
izvedenih programov tudi v naslednjih letih."

Župan občine Bloke
Jože Doles

Ob tej priložnosti so najbolj prizadevnim
članicam in članom podelili pet priznanj
Zveze delovnih invalidov Slovenije, eno
županovo priznanje Občine Cerknica, štiri
pisna priznanja zveze, dve priznanji z
medaljami in 32 društvenih zahval.

Dogodek je popestril priložnostni kulturni
program.

Uvodoma smo slišali glasbeno točko Nine
Starc in Roka Opeke, ki sta nas popeljala v
zlate čase slovenske popevke in nas spomnila
na pomembnost srčnih besed. Glasbeno
popotovanje sta nadaljevala Luka Debevec in
Klemen Žagar, ki sta zaigrala na harmoniko.

Besedilo in foto: Mario Žnidaršič

Čistilna akcija po Blokah
Na pobudo športnega društva Studenec smo se čistilne akcije po Blokah udeležili trije člani
ZŠAM Cerknica.

Franci Lužar

Pomoč osebam
z dodatnimi potrebami

Društvo Mavrica izzivov pomaga
osebam z dodatnimi potrebami
(dodatnimi in ne posebnimi, saj
imamo posebne potrebe vsi
ljudje), predvsem osebam z
motnjami v razvoju, invalidom,
starejšim, osebam, ki se
spopadajo z različnimi
bolezenskimi stanji, in njihovim
družinskim članom. Naš osnovni
cilj je izboljšati njihovo kvaliteto
življenja. V ta namen izvajamo
različne dejavnosti, ki so
usmerjene predvsem na
dejavnosti v smislu kvalitetnega
preživljanja prostega časa
družin otrok z dodatnimi
potrebami. Sedež društva je sicer v Ljubljani, vendar delujemo na območju celotne Slovenije.

Delamo predvsem na ozaveščanju javnosti in smo aktivni na področju urejanja problematike
oseb z dodatnimi potrebami. Kljub neštetim oviram in omejitvam so življenja naših družin in
otrok polna veselja, sreče in smeha. Ne glede na naše dodatne potrebe lahko počnemo marsikaj
in odkrivamo brezmejne možnosti in skrite talente.

Osebe z dodatnimi potrebami so, žal, še dandanes velikokrat zapostavljene in prikrajšane.
Družine se spopadajo z visokimi materialnimi stroški za sanitetne izdelke, plačljiva zdravila,
plačljive nujno potrebne terapije, pripomočke, ki jih potrebujejo za osnovno nego oseb z
dodatnimi potrebami s kompleksnim zdravstvenim stanjem. Otroci v naših družinah si tako kot
vsi otroci zaslužijo enakovrednost z drugimi. Trenutni časi pa so za naše družine še posebno
zahtevni. Zato so otroci in mamice izdelali okrasne venčke in aranžmaje iz naravnihmaterialov,
voščilnice, vrečke iz blaga in kozarčke za shranjevanje za velikonočne praznike. Več si lahko
pogledate na spletni strani: https://www.mavricaizzivov.si/

Igor Lekšan
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Prvi Medgeneracijski bolšji sejem na Blokah je bil pravi boom!

Brez Bločana ni sejma. Drži? Drži!
Čeprav je na Blokah bogata tradicija sejmov in že ljudska modrost govori, da brez Bločana ni sejma, so

se v času ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 podrle tako tradicionalne kot moderne
oskrbovalne verige in socialne mreže (zaprte trgovine, omejitev na občine, prepovedi obiskovanja …).

Ljudje smo v tem času postali manj družabni,
bolj izključeni, ranljivejši in manj povezani v
lokalno skupnost. Zato smo Bloški prstki
pristopili k akciji REaktiviraj in poveži
skupnost po covidu-19 Mladinskega sveta
Slovenije (MSS) in v nedeljo, 8. 5. 2022, v Novi
vasi priredili prvi medgeneracijski bolšji
sejem. Cilj dogodka je bil ponovno povezati
ljudi vseh generacij preko druženja, skrbi za
samooskrbo, bolj ekološko izmenjavo dobrin
v lokalni skupnosti, skrbi za okolje in soljudi
ali pa preprosto izkoristiti dan za dobre
nakupe in preživeti nedeljo na podeželju
malce drugače.

Po dolgem zatišju družabnih in drugih
prireditev je bila organizacija prvega sejem za
nas pravi izziv, ki pa je dal društvu nov zagon.
Ker nas na Blokah in okolici poznajo po
kvalitetnih in dobro obiskanih dogodkih, smo
želeli svoj ugled ohraniti in upravičiti dobro
ime. Že lani sva se dve prostovoljki društva
udeležili večdnevnega usposabljanja za
organizatorje in vodje dogodkov. Aprila smo
pridobili nove prostovoljke, izpeljali

delavnico za organizacijo 0- waste (0-smeti)
dogodka, razširili mrežo poznanstev in se
povezali s podobnimi organizacijami.

Prav na dan dogodka je bila vremenska
napoved zelo slaba. A kot bi narava vedela, da
je dogodek namenjen njenemu varovanju,
nam je naklonila suho vreme. Sejem je bil živ
in uspešen, saj je več kot 20 prodajalcev
ponujalo raznovrstno robo. Okoli 200
obiskovalcev z Notranjske ter širše (tudi
sosednje Hrvaške in par iz Italije) pa se je
družilo, kupovalo, menjalo in si ogledovalo
pisane stojnice z rabljenimi predmeti,
igračami, potrebščinami, oblačili, obutvijo,
gospodinjskimi in drugimi aparati,
instrumenti, športno in druga opremo,
domačimi izdelki, orodjem, starinami,
zbirateljskimi kosi ... Obiskovalci so dogodek
pospremili z lepimi komentarji in pobudami,
da si želijo več takih dogodkov letno, da bi na
stojnicah želeli še več orodja in tehničnih
zadev ter koles in naj sejem širimo še v
Cerknico, Loško dolino ter podobno. Gospa iz
Ljubljane skoraj ni mogla verjeti, da si je na

Blokah kupila visokokvalitetne čevlje
prestižne znamke, prodala knjige za
osebnostno rast ter nekaj oblačil in
malenkosti, spoznala same »fajn« ljudi, za
izkupiček pa si je lahko privoščila še kavo in
sprostitev ob Bloškem jezeru.

Dogodek so s svojim pridnim delom
omogočili predvsem naši prostovoljci, ki jim
gre vsa čast in pohvala: Saša Deleja Ambrožič,
Petra Kogej, Daliborka Radovanović Jenc,
Anita Lipovac, Saša Ivaniš, Jana Kus Veenvliet
in Adam Modic. Za pomoč in podporo pa se
zahvaljujemo tudi prodajalcem in
obiskovalcem, Vrtcu in OŠ Toneta Šraja
Aljoše, Društvu upokojencev in Turističnemu
društvu Bloke, podjetju Hija d. o. o.,
Športnemu društvu Lisec ter Občini Bloke.

In ker brez Bločana res ni sejma, vas
vabimo, da se nam pridružite kot prostovoljci
ali pa pripravite nakupovalne sezname, stvari
za prodajo ali menjavo in nas jeseni obiščete
na 2. medgeneracijskem sejmu na Blokah.

Špela Bohinjec Modic
Medgeneracijsko društvo Bloški prstki

Foto: Špela Bohinjec Modic, Medgeneracijsko društvo Bloški prstki

Prvi Medgeneracijski bolšji sejem na Blokah je bil pravi boom!



Povabilo, da postanete prostovoljec v društvu »Tvoj telefon«
Življenje je cikel presenečenj in nepredvidljivosti, na kar nas neprestano opominja čas, v katerem živimo. Tok sedanjih dogajanj
nam bo uspelo prekiniti in spreobrniti le z zavedanjem, da največ lahko postorimo sami. Življenje nam prinaša različne izzive, ki
našo pot zaznamujejo z veseljem in žalostjo, upi in hrepenenji.

Svetovalci v Društvu »Tvoj telefon« sprejemamo vsakodnevne izzive, trudimo se pridobiti zaupanje klicalcev in jim s pogovorom
pomagati poiskati izhod iz njihovih težav.

Ob tej priložnosti želim bralce povabiti, da se nam pridružijo pri našem delu, postanejo člani našega Društva in s tem pripomorejo
k bogatenju in deljenju svojih izkušenj in znanj. Vsi, ki bi jih delo na naši liniji zanimalo, lahko pokličete na telefon 051 720 1 720.

Tatjana Gorjanc
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V zadnjem času učenci, šole, centri za socialno
delo, policija in druge organizacije zaznavajo
povečano stopnjo trpinčenja med učenci oz.
nasilja med vrstniki. O nasilju med vrstniki
govorimo, kadar je en ali več otrok, v daljšem
časovnem obdobju, večkrat izpostavljen
agresivnim, manipulativnim, izključevalnim
oz. namernim negativnim dejanjem, ki jih
povzročajo vrstniki. Otrok, ki nasilje izvaja, ima
več moči kot otrok, ki nasilje doživlja, in od
žrtve pričakuje molk oz. si zagotovi, da ne bo
prišlo do razkritja dejanj in s tem negativnih
posledic zanj. Nasilnež računa na molk!

Če so otroci po ravnovesju moči enaki,
glede psihične, fizične, socialne moči, po
statusu pa enakovredni, lahko sami zelo
uspešno rešujejo težave ter se s tem učijo
empatije, ustrezne komunikacije in reševanja
težav. V primeru, da jim to ne uspeva, se
otrokom pomaga z mediacijo, pogajanji,
soočenjem, iskanjem kompromisa. Nikakor pa
omenjene oblike pomoči niso primerne, ko gre
za neravnovesja moči in uporabo škodljive
agresivnosti med otroki. Otrok, ki nasilje
doživlja, se težko brani, zmrzne ali je celo
nemočen in bi žrtvi s takšnim načinom
reševanja težke situacije povzročili dodatno
škodo, oz. jo ponovno viktimizirali. Stalni
občutki nemoči, strahu, sramu, krivde,
podrejanja, nezmožnosti obvladati svoje
okolje privedejo pri otroku do nizkega
samospoštovanja, slabših socialnih spretnosti,
porušenega dostojanstva in lahko resno
ogrožajo njegovo duševno zdravje in življenje.

Pogosto si otrok ne upa povedati drugim.
Boji se, da mu drugi ne bodo znali ali pa hoteli

pomagati. Morda je celo poskusil izstopiti iz
kroga nasilja, pa je ob razkritju doživel, da so
njegovo pripoved preslišali, zanikali, jo
minimalizirali, za vzrok težav pa obtožili celo
žrtev. Nasilnež računa na molk!

Medvrstniško nasilje je vedno namerno
agresivno vedenje (ni naključno ali posledica igre),
navadno je ponavljajoče in vsebuje neravnovesje
moči. Lahko se izvaja v različnih oblikah: psihično,
fizično, spolno, ekonomsko ali kombinacija teh
oblik.

Fizično nasilje: udarci, suvanje, brcanje,
spotikanje, zabadanje, pljuvanje, praskanje,
uničevanje stvari, omejevanje gibanja ...

Psihično nasilje: zmerjanje z različnimi imeni,
vzdevki, zastraševanje, norčevanje, razširjanje
novic, draženje, zafrkavanje, nespodobno
nagovarjanje, izrekanje groženj, žaljenje, namerna
izključitev iz skupine, zavračanje, obrekovanje,
ustrahovanje, manipuliranje s prijateljstvi,
poniževanje, nespodobne kretnje ...

Spolno nasilje: namigovanje na spolnost in šale
s spolno vsebino, opolzke kretnje in govorjenje,
nadlegovanje zaradi pripadnosti spolu,
nagovarjanje na spolnost, prikazovanje
pornografskega materiala, otipavanje, zalezovanje,
spolni napad …

Ekonomsko nasilje: izsiljevanje, kraja denarja,
oblačil ali drugih stvari, odvzem ali prepoved
razpolaganja z lastnimi sredstvi in lastnino ...

Ob tem pa se v digitalni dobi pojavlja in hitro
razrašča še nasilje in nadlegovanje na spletu;
pošiljanje žaljivih sporočil, razširjanje laži, groženj,
prirejanje ali izdelava fotografij in videoposnetkov,
kjer je žrtev prikazana na žaljiv način, izdelava
lažnih spletnih strani in profilov ... (Povzeto po

Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega
nasilja v VIZ, 2022).

Medvrstniško nasilje ni del odraščanja.
Medvrstniško nasilje je skupen problem, ki ga
je potrebno dosledno reševati v skupnosti.
Reševanje vrstniškega nasilja je dolgotrajno.
Gre za proces, katerega rezultati in učinki
reševanja težav niso vidni takoj. Medtem ko
so posledice medvrstniškega nasilja, kjer
vpleteni ne ukrepajo, lahko hitro usodne in
dolgoročne. Predvsem za tiste najšibkejše, ki
so vpleteni in nimajo več moči ali pa podpore
za izstop iz nasilja. Ne zatiskajmo si oči okrog
nasilja, ukrepajmo ob nasilju, prekinimo krog
nasilja! Nasilnež računa na molk!

Starši, sodelujte s šolo, ne branite svojih
otrok nekritično, sporočajte, sodelujte,
soustvarjajte, predlagajte, sprejmite
predlagane ukrepe in sankcije s strani šole. Če
s strani šole ni potrebnih ustreznih odzivov v
razumnih rokih, kot jih navaja Protokol ob
zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v
VIZ (https://www.zrss.si/wp-content/
uploads/2022/03/Protokol-ob-zaznavi-in-za-
obravnavo-medvrstn ikega-nas i l j a -v-
VIZ-1.pdf), sporočajte naprej na ustrezne
institucije; CSD, Policija, šolska inšpekcija.
Nasilnež računa na molk!

Za kontakte organizacij, nasvet in podporo
se lahko obrnete tudi na Medgeneracijsko
društvo Bloški prstki.

Špela Bohinjec Modic (univ. dipl. soc.
delavka)
Medgeneracijsko društvo Bloški prstki

(O)krog medvrstniškega nasilja

Nasilnež vedno računa na molk!
Čeprav so Bloke pogosto oddaljene od sodobnih družbenih trendov in hitrih sprememb, je našo malo

skupnost krog medvrstniškega nasilja objel že davno. Ta prispevek ni namenjen rahlemu branju po kosilu
ali pred spanjem. Namenjen je osveščanju o resni temi in orisu strašljive situacije, s katero se lahko dnevno

srečujejo naši mladi in najmlajši (kot izvajalci nasilja, kot opazovalci ali pa se nasilje nad njimi izvaja).
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ŠKOLJKA SKRIVA 
DRAGOCENOST,

ki vam lahko reši življenje.

Poskrbite zase in se odzovite 
na vabilo Programa Svit.

www.program-svit.si

Program Svit, državni program presejanja in
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb
in raka na debelem črevesu in danki, deluje na
način, da pri navidezno zdravih odraslih s
preprostim testom blata išče sledove prikrite
krvavitve. Osebe s pozitivnim izvidom
presejalnega testa na kri v blatu so pregledane
na kolonoskopiji, kjer se ugotovi vzrok
krvavitve. Cilj programa je med navidezno
zdravimi osebami odkriti tiste, pri katerih je
velika verjetnost, da bi se iz sprememb na
steni debelega črevesa ali danke razvil rak, ali
že imajo začetno obliko raka in te spremembe
odstraniti. Zgodaj odkrito bolezen lahko
uspešno zdravimo, z odkritjem predrakavih
sprememb pa lahko bolezen celo preprečimo.

VPLIV PANDEMIJE SE ODRAŽA NA

UDELEŽBI V PROGRAMU SVIT

Podatki Registra raka Republike Slovenije za
obdobje 2020–2021 kažejo, da je epidemija
covid-19 zmanjšala število novih primerov
raka in število napotitev na onkološko
obravnavo, prvi val bolj kot kasnejši čas
epidemije. Onkološki inštitut Ljubljana
opozarja, da manka diagnoz iz leta 2020 do
konca lanskega leta niso nadoknadili,
zaskrbljujoč pa je tudi ponovni upad
napotitev na prvi onkološki pregled v četrtem
valu oz. v zadnji tretjini leta 2021.

Tudi pri Programu Svit v letu 2021 beležimo
padec odzivnosti, saj je bila v tem letu odzivnost
63,35-odstotna, kar je nekoliko manj kot v letu
2020, ko je bila 64,37-odstotna. V letu 2021 je
bilo v Svit povabljenih 314.306 prebivalcev, ki
jim je program namenjen. Med osebami z
analiziranimi vzorci blata je imelo 94,31 % oseb
negativen izvid, 5,69 % oseb pa pozitiven izvid
presejalnega testa. Vsem, ki so po pozitivnem
presejalnem testu potrebovali kolonoskopijo, je
bila preiskava zagotovljena pri izvajalcih Svit
kolonoskopij. Po preliminarnih podatkih je bilo
med osebami z opravljeno kolonoskopijo
odkritih 188 primerov raka debelega črevesa in
danke, 2.011 oseb je imelo predrakavo
spremembo, kar predstavlja večje tveganje za
nastanek raka. V Programu Svit je med

odkritimi raki do 60 % rakov odkritih dovolj
zgodaj, da onkološkega zdravljenja pacienti
ne potrebujejo.

»Nižjo odzivnost v Program Svit v letu 2021
pripisujemo raznovrstnim vplivom
pandemije, kot je pandemična izčrpanost, ki je
pričakovan in naraven odziv ljudi na
dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki
bistveno posega v vsakdan posameznika. V
raziskavi SI-PANDA, o vplivu pandemije covid-
19 na življenje v Sloveniji, so ugotovili, da se je
29,5 % anketiranih izogibalo obisku zdravnika
zaradi težav, ki niso povezane s covid-19,« je
povedala dr. Dominika Novak Mlakar.

PRILAGODITVE PROGRAMA SVIT V

ČASU EPIDEMIJE COVID-19
Aktivnosti Programa Svit so v letu 2021
potekale po vnaprej zastavljenem načrtu, in
sicer je 314.306 oseb med 50. in 74. letom
starosti s centralne enote Programa Svit na
dom prejelo vabilo, ki vključuje Izjavo o
prostovoljnem sodelovanju v programu. Če se
je oseba odločila za sodelovanje in ni imela
izključitvenih kriterijev, je na dom prejela
komplet testerjev za odvzem vzorcev blata.

Dr. Dominika Novak Mlakar je ob tem
povedala: »Kljub epidemiji covid-19 je
Program Svit zagotavljal izvajanje presejanja
za ciljno populacijo na najvarnejši možen
način« in dodala: »Da bi se čim več oseb
odločilo za sodelovanje v Programu Svit, smo
zaradi odloka o zagotavljanju PCT pogoja pri
vstopu v poštni urad začasno spremenili
navodila o oddaji kompleta testerjev z vzorci
blata in omogočili tistim, ki tega odloka ne
izpolnjujejo, da komplet testerjev oddajo v
poštni nabiralnik in ne prek poštnega okenca
na poštnem uradu.«

Pomembno podporo so udeležencem
Programa Svit nudili v Klicnem centru
Programa Svit, kjer so odgovarjali na
vprašanja o sodelovanju v programu v času
covid-19 ter na druga vprašanja v zvezi s
kolonoskopijo, potekom zdravljenja, rakom
na debelem črevesu in danki itd.

POSKRBIMO, DA BODO PREDRAKAVE IN

RAKAVE SPREMEMBE ODKRITE

Kljub izjemnim uspehom Programa Svit se
vabilu v program še vedno vsaka tretja oseba v
ciljni starosti ne odzove. Izjemno pomembno
je, da se posamezniki, ki prejmejo vabilo v
Program Svit, nanj odzovejo. Rak na debelem
črevesu in danki se namreč v telesu razvija več
let, preden se pojavijo prvi simptomi. Ko
simptome opazimo in pomislimo, da z našim
zdravjem morda nekaj ni v redu, je lahko
bolezen že napredovala, zato je pomembno, da
ukrepamo prej. Če se na vabilo ne odzovemo,
lahko ob kasnejši bolezni pričakujemo slabše
izide zdravljenja, slabšo kakovost življenja in
slabše preživetje. Če se v program odzovemo
redno vsaki dve leti, zelo povečamo možnost,
da morebitno bolezen pravočasno zaznamo in
jo uspešno odstranimo.

Vse, ki prejmejo vabilo Programa Svit,
vljudnovabimo,da senanj tudi odzovejo. Školjka
skriva dragocenost, ki vam lahko reši življenje. Z
udeležbo v Programu Svit lahko naredimo
največ za svoje zdravje in kakovost življenja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Školjka skriva dragocenost,
ki vam lahko reši življenje

Ljubljana, 1. marec 2021 – Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke,
mesec, ko opozarjamo na pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Od leta 2011 v

Registru raka Republike Slovenije beležijo občuten padec novih primerov raka debelega črevesa in
danke. Med vsemi novoodkritimi raki v Sloveniji se je med letoma 2007 in 2018 rak debelega črevesa in
danke po pogostosti pomaknil z drugega na peto mesto, k čemur pomembno prispeva odkrivanje in

odstranjevanje predrakavih sprememb na kolonoskopijah v Programu Svit.
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Prva pomoč za metulje ob Bloščici

mravljiščar. Vse tri vrste metuljev so tudi
posebej varovane znotraj Nature 2000
območja Bloščica, ki je del evropskega sistema
varovanih območij.

Najpogostejši med temi vrstami je
travniški postavnež, ki z živo oranžnimi krili
močno izstopa. Gosenice se hranijo z
rastlinama travniško izijevko in navadim
grintavcem, ki sta pogosti vrsti negnojenih
travnikov. Precej bolj redki pa sta dve vrsti
mravljiščarjev. Njihovo povezavo z rastlinami
razkrivajo že imena. Samice strašničinega
mravljiščarja odlagajo jajčeca na zdravilno
strašnico, samice sviščevega mravljiščarja pa
na močvirski svišč. Ti dve rastlinski vrsti pa
najdemo le na s hranili revnih mokrotnih
travnikih, ki imajo tudi že nekoliko barjanski
značaj. Metulja sta si na videz zelo podobna.
Samci so zgoraj živo modre barve, samice
sivomodre. Krila na spodnji strani so siva z
vzorcem črnih pik, nimajo pa oranžnih in
belih pik, ki so značilne za številne druge
vrste modrinov.

Razvojni krog mravljiščarjev je zgodba o
izjemni dovršenosti procesov v naravi.
Samice mravljiščarjev poleti odložijo jajčeca
na hranilne rastline. Iz drobnih jajčec se
razvije gosenica, ki se nekaj časa hrani na
rastlini, nato pa pade na tla. Gosenice oddajajo
kemijske snovi, ki so zelo podobne snovem, ki
jih oddajajo ličinke določenih vrst mravelj. Te,
misleč, da gre za njihov zarod, gosenice
»posvojijo« in jih odnesejo v mravljišče.
Ličinke v mravljišču preživijo eno do dve leti.
V tem času se tudi zabubijo, na koncu pa se

Čeprav na Blokah nekoliko dlje čakamo na
pomlad, se nam ta že v maju oddolži z bujnim
cvetenjem cvetlic najrazličnejših barv.
Travniki veljajo za eno najbolj pestrih
življenjskih okolij, na katerih živijo tudi
številne živalske vrste. Še posebej opazni so
metulji, saj so številne vrste zelo pisane,
hkrati pa so tudi aktivni in stalno preletavajo
s cveta na cvet. Na travnikih ob Bloščici
najdemo številne metulje, med katerimi po
varstvenem pomenu izstopajo tri vrste:
travniški postavnež ter strašničin in sviščev

določenovrstomravlje. Taki pogoji pa soprisotni
le na ekstenzivnih travnikih, ki niso gnojeni in se
redko kosijo. Vendar pa obstaja tudi nevarnost,
da sekošnja teh travnikovpopolnomaopusti, kar
vodi v zaraščanje. Tudi to pripelje do izginjanja
hranilnih rastlin in s tem onemogoča uspešno
razmnoževanjemravljiščarjev.

Letos bomo izvedli prve konkretne korake
za varstvo metuljev na Bloščici v okviru
projekta Mi za metulje. Projekt izvajata Zavod

preobrazijo vmetulja in skozi luknjo zapustijo
mravljišče. Ličinke v gnezdu mravelj
uporabljajo različne strategije. Ličinke
strašničinega mravljiščarja plenijo zarod
mravelj, ličinke sviščevega mravljiščarja pa s
posebnimi zvočnimi signali posnemajo
vodilne mravlje (kraljice) in tako pretentajo
mravlje delavke, da jih aktivno hranijo.

Prav zaradi tako zapletenega načina
razmnoževanja so številni mravljiščarji danes
močno ogroženi. Za uspešno razmnoževanje
potrebujejo določeno hranilno rastlino, pa tudi

Symbiosis z Blok ter Društvo Drobnovratnik iz
Postojne, ob strokovni podpori Društva za
proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.
V okviru projekta bodo potekale nekatere
izobraževalne aktivnosti. Konec avgusta vas
vabimo na naravoslovni izlet, kjer si bomo
lahko ogledali nekatere metulje (vabilo v
okvirčku). Med ključne aktivnosti pa sodi
čiščenje manjšega travnika, ki se je v
preteklem desetletju zarasel z rdečim borom
ter krhliko. Na travniku bomo tako ponovno
vzpostavili pogoje za metulje in tako

prispevali k njihovemu ohranjanju ob
Bloščici. Projekt Mi za metulje izvajamo s
pomočjo sredstev regijskega stičišča
nevladnih organizacij Boreo iz razpisa
Varstvo okolja, ki ga sofinancira Ministrstvo
za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO.

Pripravila: Jana Kus Veenvliet,
Zavod Symbiosis, so. p.
Foto: Jana Kus Veenvliet

Strašnièin mravljišèar Travnik za èišèenje Moèvirski svišè



junij 202240 junij 202240 svet in ljudje

Prvo obhajilo in birma na Blokah

»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé
od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom
dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« (Jn 6,51) S
temi besedami je Jezus obljubil, da bo ostal z
nami do konca sveta. V podobi kruha (hostije)
se daje v hrano za kristjanovo duhovno
življenje. V moči tega kruha se piše zgodovina
svetništva. Navajamo nekaj citatov o
evharistiji, ki nam povedo, kaj je ta zakrament
pomenil predanim katoličanom: Naš blaženi
mučenec Alojzij Grozde: »Evharistija – sonce
mojega življenja«, blaženi Carlo Acutis, junak
oratorija 2021: »Več evharistije, kot
prejmemo, bolj postajamo kakor Jezus in tako
imamo na tej zemlji predokus nebes.«,
»Evharistija je moja avtocesta v nebesa.« »Če
bi ljudje poznali vrednost evharistije, bi
morala dostop do cerkva urejati policija!« (sv.
Terezija Deteta Jezusa)

Cerkev v evharistiji vidi neizčrpno
duhovno bogastvo. S kakršno mero vere,
ljubezni in predanosti jo kristjan prejema,
takšna je potemmera sadov evharistije, kot so
mir, duhovno veselje, ljubezen, pripravljenost
slediti Božji volji …

Ko človek prihaja pri sveti maši k obhajilu,
mora zato prihajati pripravljen v pravilnem
notranjem razpoloženju. S tem namenom se
zato pred prvim svetim obhajilom z otroki tri
leta pripravljamo pri verouku. V tretjem
razredu pa še posebej spoznavamo in se
pripravljamo na zakramenta svete spovedi in
obhajila. Pri tem je morda najpomembnejši
zgled staršev, saj so posebno otroci bitja
posnemanja.

V želji, da bi evharistija postala hrana za
mlade kristjane, sta zadnjo nedeljo maja v
župnijski cerkvi pri Sveti Trojici obhajilo
prejela Mija in Jakob, ki sta doma z Ulake. V
župniji Bloke pa so v cerkvi sv. nadangela

Mihaela prvikrat sveto obhajilo prejeli: Matej,
Domen, Timotej, Lian, Aleks, Tian, Eva, ki je
nedeljo prej prejela tudi sveti krst, Jasmina,
Kevin, Martin in Dorian. Vsi prvoobhajanci so
pri maši sodelovali s svojimi prošnjami,
zahvalami in prinašanjem darov na oltar.

Na prvo junijsko nedeljo pa smo
veroučencem osmega in devetega razreda po
rokah škofa msgr. dr. Franca Šuštarja podelili
zakrament svete birme. V četrtek pred birmo
smo se srečali z birmovalcem, se predstavili in
potem so birmanci tudi sodelovali v pogovoru
o nekaterih bistvenih krščanskih pogledih na
človeka. Ta se navdihuje v sporočilih
svetopisemskih zgodb, kot so zgodba o Adamu
in Evi, o babilonskem stolpu, o Noetu, o
izhodu iz Egipta in ob Jezusovem življenju.
Ker smo ocenili, da so birmanci dovolj
pripravljeni na prejem svete birme, smo v

nedeljo ob 8. uri pri Sv. Trojici in ob 10. uri pri
Fari v veri potrdili 22 mladih kristjanov.
Birmovalec je v pridigi med drugim poudaril,
da je za odraslega kristjana pomembno, da
smo kristjani povsod, ne samo v cerkvi. To pa
pomeni, da se ne sramujemo vere, da ponosno
pokažemo svojo pripadnost Kristusu in
Cerkvi, da znamo tudi drugim razložiti razlog
svoje vere. Ker birma ni zakrament, ki ga zgolj
opraviš in »narediš«, ampak zakrament, ki
kristjana tesneje poveže s Cerkvijo, so bili ob
sklepu slovesnosti birmanci povabljeni, da se
tudi aktivno vključijo v življenje župnije.
Možnosti v naših župnijah so: animatorstvo
na oratorijih, mladinski pevski zbor,
ministranti, pomočniki pri urejanju cerkve in
okolice, bralci božje besede.

župnik Simon

Foto: Borut Premrov

Mia in Jakob

Foto: Borut Premrov

Dorian, Martin, Kevin, Tian, Lian, Domen,
Aleks, Timotej, Eva, Jasmina, Matej

Foto: Foto Žnidaršič

Birmanci v župniji Bloke: zgornja vrsta: Domen Juhart, Miha Ponikvar, Marcel Korenjak,
Žiga Kunc, Aleš Zabukovec, Blaž Zakrajšek; druga vrsta: Sara Pavèiè, Manca Pintar,
Karin Baènik, Anja Milavec, Hana Lotriè, Manca Hiti, Zala Kranjc, Lena Lah Majkić,

Karin Pavèiè, Rebeka Kraševec, Filip Knavs in Martin Miklavèiè.
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Tjaša in Žan
V soboto 4. 6. 2022 sta v Bohinju dahnila svoj »da« Tjaša Zabukovec in
Žan Lužnik. Cerkveni del poroke je potekal v cerkvi Marijinega
vnebovzetja v Bitnjah, civilni del pa se je odvil na Voglu. Poročila sta ju
župnik Blaž Dobravec in bohinjski župnik Janez Burja, za petje pa so
poskrbeli pevci mladinskega pevskega zbora Bloke. Poročno slavje je
potekalo v Eko hotelu v Bohinjski Bistrici.

Spoznala sta se že nekaj let (11) nazaj, na oratoriju v Bohinjski
Bistrici, potem pa sta se zopet srečala na enem izmed dopustov, ko je
Tjaša prišla kampirat v Bohinj z namenom, da obišče okoliške hribe.
Dobila sta se na kavi, ob tem pa obujala spomine iz časov svoje
mladosti. In ugotovila sta, da si imata še veliko za povedati. Že pred
poroko sta si uredila dom na Blokah, kar pa je, kot pravita, zaradi dela
v Ljubljani in na Jesenicah občasno malce odročno.

Na vprašanje, kaj jima pomenita poroka in zakon, pa sta odgovorila
takole: » Hm… Že beseda midva je s tem dobila nov pomen. Drug
drugemu sva obljubila zvestobo, ne samo v sreči in zdravju, temveč
tudi v nesreči, preizkušnjah ter v času bolezni. Poseben občutek je, ko
se vsak večer vrneva v najin skupni dom in si kljub utrujenosti podeliva
lepe in težke trenutke, ki so napolnjevali najin dan.«

Rada bi se zahvalila vsem njunim domačim, prijateljem in znancem,
ki so jima tako nesebično pomagali pri pripravah in izvedbi tega
čarobnega dne, v katerem sta resnično uživala. Pravita, da si boljših
ljudi okrog sebe ne bi mogla zamisliti.

V zakonu si želita, da bi se učila popuščanja ter da bi ozavestila bistvo
svetega zakona: darovati sebe in sprejemati drugega. To pa je, po njunih
besedah, včasih lažje reči kot storiti. Vse dobre navade, ki sta jih vsak s
svojim kovčkom prinesla v zakon, in vse, kar sta se do sedaj že naučila,
želita prenesti tudi na njune otroke, da bodo znali ljubiti in biti ljubljeni.

Karmen Zabukovec
Foto: Žiga Godec

Spomin na oratorij
… še malo, pa bo zopet oratorij!

Se še spomniš, kako je bilo lani na oratoriju? Veliko smo se igrali,
prepevali, plesali in ustvarjali na raznovrstnih delavnicah, da smo
preizkusili svoje spretne prste. Spoznali smo blaženega Carla Acutisa,
najstnika, ki nas je s svojo dobrosrčnostjo do vseh pomoči potrebnim
in globokim odnosom do Boga nagovarjal, kako lahko tudi sami
postanemo boljši do sebe in drugih. Tekmovali smo na najbolj napetih
velikih igrah, kjer smo opravljali izzive, tekli čez ovire in se borili za
zmago. Vsak dan smo se okrepčali tudi z okusnim kosilom. Super je
bilo! No, lahko ti povemo, da bo letos še boljše!

Oratorij bo potekal od 16. 8. do 21. 8. pri Sv. Vidu in je namenjen
otrokom in animatorjem vseh treh župnij. Letošnja ekipa animatorjev
je močno pomlajena, saj je v svoje vrste sprejela kar nekaj novih
članov, zato bomo še bolj navihani in razigrani. Glavni junak letošnjega
oratorija bo sveti Ignacij Lojolski. Si vedel, da je bil izredno spoštovan
in odličen vitez? V bitki pa si je poškodoval nogo, kar ga je za nekaj časa
prikovalo na posteljo, kjer je ob prebiranju knjig navdušujočih zgodb
svetnikov spoznal, da ga iskanje lastne slave nikoli ne bo osrečilo, zato
se je odločil za Božjo slavo. Zgodbo Ignacija bomo spoznavali preko
dramske igre, dela po skupinah, delavnic in iger, ki bodo skupaj držale
rdečo nit oratorija. Prijavnice bo mogoče dobiti na naši fb strani ali v
vseh treh župnijskih cerkvah v mesecu juliju. Animatorji že
načrtujemo in pripravljamo vse potrebno, da bo letošnji oratorij še
boljši kot lanski in da bo na njem še več otrok! Pridi tudi ti!

Ekipa animatorjev

Foto: Foto Žnidaršič

Birmanci pri Sveti Trojici
Od leve proti desni:

Manca Hiti, Rok Škulj, Nina Škrlj,
škof, župnik, Adam Hiti, Filip Ponikvar



junij 202242 junij 202242 svet in ljudje

Gozdna pedagogika

Nova znanja za učitelje na Notranjskem
Gozdovi ne predstavljajo zgolj vira surovin,
kot sta les in hrana, temveč predstavljajo tudi
naravno okolje in druge vsebine, ki so
zanimive za različne skupine obiskovalcev. V
okviru projekta “Po znanje in izročilo
prednikov v notranjske gozdove”, katerega
vodilni partner je Zavod Jezerski hram Kebe,
je v začetku aprila 2022 na območju
Cerkniškega jezera potekalo izobraževanje za
pedagoške delavce na temo gozdne
pedagogike. Sodelavci projekta z
Gozdarskega inštituta Slovenije, Gozda
eksperimentov, so predstavili teoretična
načela gozdne pedagogike, ki so jih kasneje
podprli z izvedbo različnih aktivnosti.
Celotno izobraževanje je potekalo po načelih
Doživljanja narave in Tekočega učenja,
katerega utemeljitelj je ameriški
interpretator narave Joseph Cornell.

Udeleženci izobraževanja so spoznavali
različne pristope in aktivnosti, s katerimi lahko
učenci preko aktivnega izkustvenega učenja
spoznavajo, raziskujejo in se učijo o gozdu in
procesih vnjem inhkrati v to vključijo vsa čutila.
Ugotavljali so, katere so vonjave, ki jih zaznavajo
v gozdnem prostoru. Spoznavali so
prehranjevalni splet, v katerega je bil vključen
tudi za to okolje značilen gozdni prebivalec polh.
Razmišljali so o tem, kakšne so posledice, če se
poruši naravno ravnovesje. Del izobraževanja je
bil namenjen tudi lokalnim lesenim izdelkom in
njihovi rabi. Preizkusili so se tudi v inovativni
interpretaciji legend, ki izvirajo iz lokalnega
okolja. Za konec pa so poiskali zaklade, ki jih
ponuja narava, se povezali z gozdom in
prisluhnili, kaj jim le-ta šepeta.

V okviru izobraževanja so se med
udeleženci porodile številne nove ideje za

aktivnosti, ki bodo zagotovo prijetno
popestrile in obogatile delo z njihovimi
učenci, njim pa dale zagon za nove pristope
pri podajanju znanja najrazličnejšim
starostnim skupinam.

Pričujoči projekt se izvaja v okviru Las
Notranjska s podporo Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in na
območje Notranjske uvaja tudi nove
principe učenja in spoznavanja narave
imenovane Gozdna pedagogika.
Partnerstvo sestavljajo Zavod za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine Jezerski hram,
Gozdarski inštitut Slovenije, Občina Bloke in
Društvo dolomitne lutke.

Ajša Alagić, Katarina Flajšman, Erika
Kozamernik, Urša Vilhar, Kristina Kebe
Foto: Urša Vilhar

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Notranjsko narečje v spletnem slovarju POUN KUFR

Ena izmed posebnosti, ki bogati slovensko
državo, so narečja. Slovenski jezik je med
slovanskimi jeziki najbolj narečno
razčlenjen. Pozna okrog 50 narečij, ki jih
združujemo v sedem narečnih skupin:
gorenjsko, dolenjsko, štajersko, panonsko,
koroško, primorsko in rovtarsko. Območje
notranjskih občin sodi v dolenjsko
narečno skupino. Narečja predstavljajo
nesnovno kulturno dediščino. Po Unescovi
Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne
dediščine nesnovna kulturna dediščina
»pomeni prakse, predstavitve, izraze,
znanja, veščine in z njimi povezani orodja,
predmete, izdelke in kulturne prostore, ki
jih skupnosti, skupine in včasih tudi

posamezniki prepoznavajo kot del svoje
kulturne dediščine. Skupnosti in skupine
nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz
roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na
svoje okolje, naravo in zgodovino«. Želja po
ohranitvi notranjskega narečja je botrovala
združitvi različnih organizacij in društev s
področja občin Cerknica, Bloke in Loška
dolina (Las Notranjska). Povezali smo se
Zavod za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine Jezerski hram, Knjižnica Jožeta

Udoviča Cerknica, Društvo dolomitne lutke in
Zavod Oron. Zasnovali smo projektno idejo
vzpostavitve spletnega slovarja narečnih
izrazov območja Las Notranjska, ki smo ga
poimenovali POUN KUFR. Preko izvedbe
raziskave o narečnih izrazih na območju Las
Notranjska in primerne slikovne, zvokovne
(izgovorjava), video obdelave ter
preko analize sekundarnih virov in izvedbe
najrazličnejših dogodkov ter priprave novih
programov bomo dosegli skupen rezultat – to
je spletni slovar narečnih izrazov. Z
vzpostavitvijo slovarja narečnih izrazov
bomo zagotovili enotno – »živo« lokacijo, kjer
se bodo narečni izrazi zbirali na enem mestu
za celotno območje Notranjske. Nov spletni

Udeleženci izobraževanja med igranjem družabne igre, pri kateri so
spoznavali lokalne lesene izdelka in njihovo uporabo.

V gozdu se skrivajo številni »zakladi narave«,
za katere smo lahko hvaležni.
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Jeza, ljubosumje, dolgčas
ali zgolj potešitev
lastnih frustracij?

Leta 2017, pri mojih 25 letih, se je začela moja
samostojna gostilniška pot na Blokah. Od
nekdaj sem si to želela in, seveda, ko je prišla
priložnost za uresničitev želje, sem jo
izkoristila. Iz Loškega Potoka sem se preselila
na Bloke in skupaj s partnerjem Rokom sva
začela pisati najino zgodbo okrepčevalnice
Lovec, ali domačinom bolj poznan »Grm«.
Sama sem se hitro povezala z ljudmi, večino
sem poznala že od prej, ko sem kot študentka
služila kruh pri prejšnji najemnici. Med nami
so se v tem času z vsemi generacijami spletle
čudovite vezi. Ko greš v službo z veseljem, veš,
da nekaj delaš prav.

Oba z Rokom predana delu, ljudem,
načrtom za naprej in ciljem sva uspešno
vodila svojo začrtano pot. Vse do tistega
dneva, ki se mi bo najverjetneje za vedno
vtisnil v spomin, sobota 14. 5. 2022. Zjutraj
dobiva klic, ki naju je pustil v šoku in brez
besed. Spomnim se le besed: »Lovec gori!« V
glavi sem imela 100 scenarijev, kaj bi lahko
šlo narobe, dokler nisem prišla tja. Takrat
pa še en nov, večji šok. »Erika, bilo je
vlomljeno in najverjetneje nalašč požgano.«
Med vsemi mislimi, ki so mi tisti trenutek
letele v glavi, slišim sireno, gasilci prihajajo,
kmalu za njimi tudi policija. In potem
trenutek, ko sem padla na trda, realna tla,

besede, ki mi še danes odmevajo v glavi:
»Bilo je vlomljeno, bil je namerni požig,
uničeno je vse, materialna škoda je
ogromna.« V parih urah sva ostala brez
vsega.

Ko je začetni šok minil, sva dvignila glavo
in z novim ciljem dobila voljo, še večji zagon,
da se »Grm« čimprej vrne nazaj.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila čisto
vsem, ki ste nama ponudili pomoč, vsem, ki
ste nama kakorkoli pomagali, nama dali svoj
par pridnih rok pri sanaciji in urejanju, nama
stali ob strani ali pa samo rekli kakšno
vzpodbudno besedo. Ne bom naštevala

poimensko, ker bi ob takem številu pomoči
zagotovo koga pozabila. Tisti, ki ste, veste. Še
enkrat iskrena hvala vsem!

Hvala PGD Nova vas za hitro posredovanje,
hvala tudi občini Bloke in LD Martin Krpan
Nova vas.

Ti, ki najverjetneje to tudi bereš, žal besed
zate nimam, nisi jih niti vreden, niti ne vem,
kakšne naj ti namenim. Vem pa, da življenje
za take poskrbi samo, in to si želim tudi zate.
Želim si, in upam, da vsaj enkrat v življenju
občutiš to, kar sem jaz občutila tistega jutra.
Občutek nemoči, jezo, žalost in razočaranje.

Erika Car

Kapelica na
Hribarjevem

Vas Hribarjevo je majhna vasica, saj premore
samo šest hiš. Spada pod župnijo Sveta
Trojica, ki ima štiri kapelice, na Polšečem in
Slemenu. Slednje so bile zgrajene že v času
samostojne Slovenije, zato jim lahko v šali
rečemo novodobne.

Pod Slugovim je Rjavčeva kapelica, ki spada
pod vas Rožanče. Lastniki te domačije so jo
pred leti tudi obnovili. Na samem objektu pa
ni letnice izgradnje.

Kapelica na Hribarjevem pa je bila
postavljena leta 1931; po zaobljubi Otoničar
A., ki se je živ vrnil iz prve svetovne vojne, in
vrnitve Modic P. iz večletnega dela v Ameriki.

Od izgradnje pred 91 leti ni bila deležna
večjih obnovitvenih del, razen kakšnega
beljenja. Zadnja leta jo je vlaga precej načela,
saj je do sedaj imela samo betonsko streho.
Namestitev strešne opeke je prvi korak za
preprečitev vdora vlage v prostor, sledi tudi
delna izolacija temeljev in tlaka.

S to obnovitvijo bo kapelica ponovno
zaživela z vasjo Hribarjevo.

Blaž Otoničar

slovar narečnih izrazov bo vzpostavljen
na spletni strani Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica www.kjuc.si Pomembno je, da se
kot Notranjci zavedamo posebnosti
svojega narečja, jih spoštujemo in
ohranjamo. Narečni izrazi zaradi
sprememb v družbi hitro izginjajo,
pomemben vzrok je tudi zapostavljen
element sodelovanja med generacijami.
Zato se bomo prvenstveno osredotočili na
sodelovanje in povezovanje med
generacijami in ga z organizacijo
dogodkov in izvedbo programov tudi
vzpodbujali. Vabimo vas k spremljanju
projektnih aktivnosti in udeležbi na
dogodkih.

Za projektno partnerstvo Kristina Kebe,
mag., Zavod za ohranjanje naravne in
kulturne dediščine Jezerski hram



junij 202244 junij 202244 pa še to

SEZNAM DOGODKOV OD 25. 6. DO 30. 9. 2022

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

NAZIV DOGODKA ORGANIZATOR KRAJ (NASLOV) DATUM IN URA KONTAKT

POLETAVCI –
POLETNI BRALCI
za šolarje
od 7. do 12. leta

Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica z
enotami, v
sodelovanju z MKL

Zgibanka, www.kjuc.si,
www.poletavci.si

Od 10. 6. do 10. 9. 2022
mladinski@kjuc.si,
01/7091 078 (KJUC),
01/7098 029 (Nova vas)

NAJPOLETAVCI
za šolarje
od 13. do 16. leta

Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica z
enotami, v
sodelovanju z MKL

Zgibanka, www.kjuc.si,
www.najpoletavci.si

Od 10. 6. do 10. 9. 2022
mladinski@kjuc.si,
01/7091 078 (KJUC),
01/7098 029 (Nova vas)

POČITNIŠKI PROGRAM
2022 – počitniške
aktivnosti za otroke od
1. do 8. razreda OŠ

CSD Primorsko
Notranjska,
enota Cerknica

Nova vas in ostali kraji
po Sloveniji v skladu
s programom

Vsak delovni dan v času
od 27. 6. 2022 do 6. 7. 2022,
od 8.00 do pribl. 14.00

gpcsd.cerkn@gov.si
pocitniski.program@gmail.com
01 70 50 402
facebook.com/pocitniskiprogram

ORATORIJ Župnija Bloke Sv. Vid Od 16. 8. do 21. 8. 2022
Klemen Kraševec,
041 507 063

ŽIVLJENJSKI SLOG
Zdravstveni dom
Cerknica – ZVC

Nova vas 4a
društvena sejna soba

6. 9. 2022 ob 9.00
Irena Svet, 01/70-50-150
irena.svet@zd-cerknica.si

DEJAVNIKI TVEGANJA
Zdravstveni dom
Cerknica – ZVC

Nova vas 4a
društvena sejna soba

13. 9. 2022 ob 9.00
Irena Svet, 01/70-50-150
irena.svet@zd-cerknica.si

SKUPINSKO/
INDIVIDUALNO
OPUŠČANJE KAJENJA

Zdravstveni dom
Cerknica – ZVC

Nova vas 4a
društvena sejna soba

27. 9. 2022 ob 9.00
Irena Svet, 01/70-50-150
irena.svet@zd-cerknica.si

12. TEK PO BLOKAH ŠD Bloke Bloško jezero 11. 9. 2022
Janez Milavec, 041 717 383,
milavec.janez@gmail.com

Preventivne delavnice za odrasle
Pol leta je že za nami. Ja, hitro bežijo dnevi,
tedni, meseci. Se morda še spomnite začetka
meseca januarja, ko smo si zapisovali različne
novoletne zaobljube in bili zelo motivirani pri
tem, kako jih bomo uresničevali? Če se malo
zazrete vase, koliko ste še uspešni pri
uresničevanju le-teh? Eni ste novoletne
zaobljube že lepo vpeljali v svoj vsakodnevni

življenjski slog in jih sprejeli za svoje, za kar si
zaslužite veliko pohvalo in hkrati dodatno
spodbudo, da nadaljujete naprej v tej smeri.
Spet drugi si želite ponovitve, ker ste
ugotovili, da ste si mogoče zadali preveč ter
prišli do sklepa, da je manj več. Zavedajmo se,
da nikoli ni prepozno. Zato kar pogumno,
ampak ne od jutri, kar od danes naprej.

Pomlad nam je prinesla daljše dneve, ki
jih lahko izkoristimo, da preživimo čim več
časa aktivno v naravi. Na ta način si boste
okrepili in dobili dodatno moč za
nadaljevanje začrtane poti oz. ciljev. Tisti, ki
si želite narediti spremembo, ampak ne
veste, kako bi začeli oz. potrebujete samo
malo spodbude oz. podporo, da bi naredili
tisti prvi korak naprej, ste lepo vabljeni, da
se pridružite našim brezplačnim
preventivnim programom v Zdravstvenem
domu Cerknica, ki vam ponuja širok nabor
različnih aktivnosti, s katerimi si boste
lahko pomagali izboljšati svoje zdravje,
pridobili na telesni kondiciji in gibljivosti
ter se znali spoprijeti s stresom, ki nam
nevede vsak dan diha za ovratnik.
Vse dodatne informacije o preventivnih
delavnicah prejmete na: 01/70-50-150 ali
na ZVC@zd-cerknica.si

Veselimo se druženja z vami,
vaš Zdravstvenovzgojni center Cerknica

 • s stresom
• s tesnobo

• z depresijo

SPOPRIJEMANJE

• Življenjski slog
• Dejavniki tveganja
• Tehnike sproščanja

• Ali sem fit? • Zdravo hujšanje
• Opuščam kajenje
• Zdrava prehrana

• Gibam se

DELAVNICE

Individualno 
svetovanje 
(Opustitev 

kajenja)

Zdravstveno vzgojni center Cerknica

vam ponuja brezplačne preventivne delavnice za odrasle

Zdravstveno vzgojni center
tel.: 01/70 50 150

e-mail: irena.svet@zd-cerknica.si
Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica
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RASTLINA KOLIČINA POKRA- ŽENSKE, SONJA PREBI- TOMAŽ ŠPANSKA GRŠKI SEZNAM SPIDVE- KAZAH. FR. OBLI-
IZ HRANE UREDNICA JINA OB KI IMAJO NEF VALKA ŽEMVA SORTA POVELJ- IMEN JIST TELO- KOVALEC

DRUŽINE ENI ŽIVALI GR.- ALB. VOLIVNO SELA RDEČE NIK PRED FUNDIN VADKA (MICHEL
ALOJEVK, ZA EN DAN MEJI PRAVICO TRTE TROJO (IRINA) VICTOR)

TUDI
KROKO-
DILOV
JEZIK

MOŠKI,
KI MU

MANJKA
POTRPEŽ-
LJIVOSTI
RIMSKI ANG.

NADZOR- KRAJ NAD ARHITEKT
NIK VIPAVO (GEORGE)

JAVNIH POČELO
POSLOPIJ TAOIZMA

PRISTAŠ DUKE
NAJVEČJA ETA- ELLING-

VRSTA TIZMA TON
LEMURJEV PISATELJ HIŠNI

FLEMING GLODAVCI
RIMSKI RIMSKI

NICOLE GRIČ BOG
KIDMAN MUSLIM. LJUBEZNI

VERSKI DOLENJ-
VODITELJ SKA REKA

SKLEP
ODISE- PLESNA NOGE S IVANA FLAVTI
JEVA FIGURA TRUPOM KOBILCA PODOBNO

DOMO- PRI LESENA MOŠKI, MADŽAR.
VINA ČETVORKI ŠKATLA KI ELKA PIHALO

NASTA- NAŠ ARHI-
NEK IN TEKT

RAZVOJ (IGOR)
JAJČECA

MESTO MNOŽIN- TILEN PISATE- KRAJ PRI
V PIE- SKI ARTAČ LJICA ZADRU

MONTU OSEBNI DEL PEROCI IGRALEC
ZAIMEK TEDNA PESCI

NAŠ OSKAR
GRAFIK IN KOGOJ

SLIKAR LEE
MARVIN

NEKD. VZDEVEK THOMAS
ŠPANSKI OLIVERJA ?
KOLESAR HARDYJA EDISON

(LUIS)
TRAV-

NAŠE FILMSKA NIŠKA
VISOKO- IGRALKA ZDRA-
GORSKO FONDA VILNA

SMUČIŠČE RASTLINA

PODNEBJE

ERIK TUL

KRIŽANKA
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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

Na klopci pod smreko najraje sedim …

Odlični devetošolci na sprejemu pri županu

Župan ob koncu šolskega leta
povabi na sprejem odliène
devetošolce. Letos so bili to

Marcel Korenjak, Anja Milavec,
Sanja Vuković in Hana Lotriè.

Na sprejemu sta bili z njimi tudi
razrednièarka Grozdana Gornik

in ravnateljica Milena Mišiè.

Vaščani »dolnjega« konca Velikih
Blok smo močno povezani. V
obdobju dobrih treh let smo v
skupni vaški delovni akciji ter v
sodelovanju z občino Bloke,
tokrat že tretjič, stopili skupaj.
Poskrbeli smo za novo vaško
pridobitev, in sicer za očiščeno
zemljišče, na katero smo postavili
dve novi klopci in Božje
znamenje. S tega mesta je
prečudovit razgled proti Novi
vasi in naprej ...

Želeli smo urediti tudi
zaraščeno območje ob cesti, ki
pelje od »Podvaškega čjela« proti
»Požrehu«. Odkar smo na začetku
vasi ob glavni cesti Nova vas –
Velike Bloke uredili kotiček z
napisom dobrodošlice, postavili
klopco ter visok leseni smerokaz,
je obiskovalcev res veliko, še
posebej v poletnem času, in to
predvsem kolesarjev. Na klopci
obiskovalci radi posedajo,
počivajo, malicajo … ali pa
preprosto uživajo v lepotah
bloške narave. A klopca je postala
že skoraj premajhna.

Zato so se Jeršanov Franci,
Joškotov Matevž & Matjaž in
Srnelov Marjan proti koncu
letošnje zime odločili, da uredijo

omenjeno zaraščeno območje, ki
ni služilo ničemur, v nov vaški
kotiček za različne namene: za
vesela skupna druženja,
počivanje ali za uživanje v samoti
in meditiranje. Kar se fantje
zmenijo, tudi hitro realizirajo.
Stekla je delovna akcija, v kateri
so s smrek odžagali suhe veje,
odstranili zemljo in pripeljali
nasutje, na koncu pa pripravili
teren in položili tlakovce. Sledila
je postavitev dveh masivnih
parkovnih klopi z naslonom.
Podnožje je iz pranega betona, ki
zagotavlja stabilnost in maso. Na
koncu smo na lipo pritrdili Božje

znamenje, z župnikom Simonom
pa smo se dogovorili za njegovo
blagoslovitev.

Toplo vabljeni, da pridete in se
na novih klopcah pod smrekami
predate objemom čudovite
narave. Tam boste uživali vsi, ki
obožujete lep razgled. Je pa sedaj
ravno pravi čas tudi za
sanjarjenje ob lepotah večernega
neba ali pa za zgodnje jutranjike,
ki prisegajo na življenjsko
filozofijo: »Živeti je sijajna stvar –
zjutraj odpreti oči in pogledati v
svet, piti čist zrak, poslušati ptičje
petje in uživati v prijetni sončni
svetlobi, čutiti srčni utrip,

vibrirati v zavedanju omoči in sili
v vsakem živcu. Enostavno dobro
je živeti in dober je svet, v
katerem živimo, imamo ga radi.«
(O. S. Marden) Pridite☺

Občini Bloke se še enkrat
zahvaljujemo, ker prisluhne in
podpre projekte, ki so jih
pripravljeni izvesti domačini, so
v korist širši družbi in dodatno
polepšajo naše kraje. Spomnimo,
že pred leti se je po TV vrtela
reklama »turizem smo ljudje« in
verjetno se vsi strinjamo, da ta
slogan še kako drži.

Metka Žan

Foto: Marjan Srnel

Prej …
Foto: Marjan Srnel

… in sedaj
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