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MLINARSTVO NA BLOKAH OD NOVE VASI
DO STRUNJANA

Spoštovane Bločanke in Bločani!
September je čas, ko na Blokah praznujemo praznik občine Bloke, letos že šestnajstič zaporedoma. Vsem

prebivalcem naše občine se ob tej priložnosti zahvaljujem za pomoč, strpnost in razumevanje pri izvedbi naših
skupnih projektov. S skrbnim vodenjem in dobrim sodelovanjem z vami nam je Bloke uspelo postaviti ob bok
bolj razvitim občinam v državi. Ob prazniku občine Bloke vam zato iskreno čestitam z željo, da bi še naprej

podpirali naša prizadevanja in se veselili naših skupnih uspehov. Imejte se lepo in ostanite zdravi.

Župan Jože Doles

Živinski sejem v Novi vasi okoli leta 1930. Foto: https://stareslike.cerknica.org/
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Poslovanje občine Bloke
v času koronavirusa

Na občini Bloke smo tudi letos ob strogem upoštevanju ukrepov zaradi koronavirusa poslovali
povsem normalno. Redno in pravočasno so se izvajale tudi vse planirane investicije.

Že v prejšnji izdaji Bloškega koraka smo
poročali o uspešno izvedenih projektih, ki
smo jih zaključili v prvi polovici leta, in sicer
o izgradnji zbirnega centra za kosovne in
druge vrste gospodinjskih odpadkov in o
ureditvi novih prostorov za delovanje
občinske uprave. Oba objekta sta od meseca
maja v redni uporabi in služita svojemu
namenu.

V skladu z napovedmi izvajamo tudi druge
načrtovane investicijske projekte. Letos smo
prej kot prejšnja leta končali projekt
posodobitve občinskih cest, saj smo z deli
zaključili že v sredini meseca avgusta. V
sklopu teh del smo obnovili več cestnih
odsekov ‒ večji del lokalne ceste Ravnik –
Polšeče skupaj z odcepi v naselja Polšeče,
Zavrh in Štorovo. Obnovitve so bile narejene
tudi na trasi cest Lovranovo – Ravnik, Velike
Bloke za hribom in javne poti v naselju
Kramplje. Skupaj smo letos posodobili 5.500 m
lokalnih cest in javnih poti. Na posameznih
mestih se je izvajala sanacija spodnjega
ustroja ceste, na vseh zgoraj navedenih cestah
pa je bila izvedena izravnava starega asfalta
ter preplastitev z novo asfaltno prevleko.

Na cesti skozi naselje Polšeče je bilo poleg
naštetih del predhodno posodobljeno tudi
elektro, telekomunikacijsko in vodovodno
omrežje. Povsem na novo je bila pripravljena
in ustrezno razširjena tudi celotna trasa javne
poti skozi naselje. Ob tem pa je potrebno
poudariti, da so bila vsa pripravljalna dela na
trasi ceste ter izgradnja infrastrukture
izvedena in financirana s strani prebivalcev
naselja Polšeče. Občina Bloke je poskrbela le
za nabavo in vgradnjo vodovodnih cevi in
armatur ter prevzela izvedbo asfaltiranja.

Naključje je hotelo, da smo sočasno z
obnovo občinskih cest zaključili tudi projekt
prenove regionalne ceste skozi naselje
Nova vas v dolžini 1.400 metrov, ki ga je
občina Bloke izvajala v sodelovanju z
Direkcijo RS za ceste. Delo je bilo opravljeno
kvalitetno in strokovno, Bločani pa smo z
izvedbo 1,3 milijona eurov vredne investicije
pridobili sodobno urejeno in prometno varno
cesto skozi naselje Nova vas. Ta posodobitev
pa poleg ostalih prednosti pomembno
prispeva tudi k lepši urejenosti občinskega
središča in celotne Bloške planote.V okviru projekta Posodobitev obèinskih cest je tudi Polšeèe dobilo novo asfaltno cesto.

Moderno urejena regionalna cesta skozi Novo vas
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V skladu z napovedjo smo sredi poletja
začeli tudi s prenovo oziroma izgradnjo
objekta pri Sveti Trojici, v katerem bomo
uredili prostore za potrebe poslovilne vežice.
Ob začetku prenove se je pokazalo, da objekt
ni primeren za predvidene gradbene posege,
zato smo se v tistem trenutku odločili, da ga
je potrebno porušiti ter zgraditi novega.
Trenutno je zgrajen do tretje gradbene faze.
Predvidevamo, da bo zaključek gradnje

opravljen še v tem koledarskem letu.
V začetku meseca septembra smo začeli

tudi s prenovo stanovanjskega objekta v
naselju Velike Bloke. Da spomnimo;
omenjeni objekt je Občina Bloke pridobila v
last od ministrstva za obrambo že pred
petimi leti. Kmalu za tem smo prenovili
ostrešje, s čimer smo zaustavili nadaljnje
propadanje objekta. Obnova pa se nam je
nato malo zavlekla, saj je bilo potrebno
izdelati projektno dokumentacijo za potrebe
gradbenega dovoljenja. Pred tem pa smo
morali razrešiti tudi pravico dostopa do
objekta. V letošnjem poletju smo končno
lahko izbrali izvajalca del ter z njim pred
kratkim podpisali izvajalsko pogodbo. Kot
rečeno, je izvajalec del z obnovitvenimi deli
že začel. Predvidevamo, da bo investicija
zaključena do sredine naslednjega leta. S to
prenovo bomo na Blokah bogatejši še za štiri
stanovanja, ki jih bo občina Bloke lahko
namenila za potrebe neprofitnega najema
mladih družin.

S preselitvijo občinske uprave v
novozgrajene prostore pa so stari prostori
ostali prazni, zato smo jih prenovili. Po

tehtnem razmisleku in posvetu z vodstvom
Glasbene šole Cerknica smo se odločili, da
del teh poslovnih prostorov namenimo za
njihove potrebe. Ponujeni predlog je bil
sprejet z zadovoljstvom. Za potrebe glasbene
šole smo na osnovi tega dogovora namenili
eno večjo učilnico, v kateri je nameščen
klavir, prostor še za 30 obiskovalcev ter še
eno manjšo učilnico, kjer se bo izvajal pouk
glasbe za druge inštrumente. Glasbena šola

Cerknica je po več različnih selitvah končno
tudi na Blokah pridobila primerne, lepo
urejene in funkcionalne prostore za
opravljanje svoje dejavnosti.

V prostorih, kjer je do nedavnega delovala
občinska uprava, imamo na razpolago še tri
pisarne. En prostor je že oddan v najem, dva
pa najemnika še čakata. Interesenti se za

Lièno urejena uèilnica glasbene šole s klavirjem

Mišov Martin Krpan skrbno spremlja gradnjo poslovilnega objekta pri Sveti Trojici.

Nadaljevanje na naslednji strani
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Avseniki na Blokah

20. 9. 2020 – sončna septembrska nedelja je bila, ko je v letnem
amfiteatru pred večnamensko dvorano Bloški smučar Ansambel Saša
Avsenika izvedel svoj koncert. V okviru svojega programa »intimno«
so nas člani tega ansambla z izvrstnima pevcema dve uri razvajali s
svojimi uspešnicami v akustični izvedbi.

Med koncertom in po njem smo se obiskovalci lahko odžejali v
»jurčku«, ki je bil nalašč za ta namen postavljen na asfaltnem dvorišču.
Kljub že kar hladnemu večeru so glasbeniki dobro ogreli naša srca s
pristno domačo glasbo.

Tekst in foto: Stane Jakopin

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko
Bloškega koraka je petek, 4. december 2020.

informacije o najemu lahko obrnete na
Občino Bloke.

Letos smo pomembne izboljšave opravili
tudi na področju okoljske infrastrukture. Že
v prejšnji številki smo poročali o uspešni
izgradnji vodovoda v naselju Strmca. V tem
prispevku pa je tudi že omenjeno, da je nov
vodovod zgrajen tudi v naselju Polšeče. Pred
kratkim je bil v sodelovanju z lastniki
zemljišč zgrajen manjši odsek okoljske
infrastrukture v obrtno-industrijski coni
Velike Bloke, še letos pa nameravamo

zgraditi dodaten odsek na območju
stanovanjskih blokov v naselju Nova vas.
Okoljska infrastruktura na teh dveh lokacijah
je potrebna zaradi predvidenih novogradenj
na navedenih območjih.

Iz prispevka je razvidno, da občina Bloke
tudi letos izvaja številne investicijske
aktivnosti, ki bodo pomembno izboljšale
življenjske pogoje za delo in bivanje naših
prebivalcev, pa tudi obiskovalcev naše
občine. Tudi v nadaljevanju si bomo
prizadevali za Bloke in tukaj živeče
prebivalce narediti čim več dobrega.

Običajno pregled aktivnosti v tekočem letu
opravimo ob praznovanju našega občinskega
praznika, ki ga vsako leto praznujemo v drugi
polovici meseca septembra. Prireditve ob
prazniku občine Bloke in drugih
spremljevalnih dogodkov letos zaradi
nevarnosti širitve okužb s koronavirusom
nismo organizirali, zato ob tej priložnosti
vsem Bločanom in Bločankam ob prazniku
iskreno čestitam in želim vse dobro.

Župan,
Jože Doles
Foto: Stane Jakopin

Nadaljevanje s prejšnje strani
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

M ed razmišljanjem, kako strniti misli za novi uvodnik
glasila, se nisem mogel znebiti občutkov nove
realnosti, v katero smo zakorakali spomladi. Za nami je

obdobje začetne negotovosti in tesnobe ob stopnjevanju
ukrepov, življenje z novim koronavirusom je naš vsakdan.

Mediji nam vsakodnevno poročajo o rastočem številu
novoobolelih in optimistična poletna brezskrbnost, ki je
zavladala ob koncu šolskega leta, nas je na žalost vrnila na
realna tla.

Brezskrbno smo se podali dopustniškim pustolovščinam
naproti. Virus smo prinašali v domovino iz raznih koncev sveta
in novi val epidemije je tu. Kako se bomo znebili tega virusa, ni
znano celo epidemiologom, ki se s tem problemom poklicno in
strokovno ukvarjajo. Lahko le upamo, da bodo znanstveniki
kmalu izdelali učinkovito in varno cepivo, ki bo prekinilo to
bolezensko stanje na svetovni ravni.

Očitno nam je narava s to boleznijo v zelo kratkem času
pokazala, kdo je glavni akter pri kreiranju življenja. Ne morem
pa se znebiti občutka, če nekoliko poosebim naravo, da nam
vedno odločneje kaže, da postaja človek njen največji škodljivec,
zato ga na vse načine opominja, še več, daje celo občutek, da se
ga hoče znebiti. Če na situacijo pogledamo malo drugače, lahko
v njej razberemo priložnosti za nov način, drugačno pot,
prijaznejšo do okolja in človeka, na kateri ne bo edina vrednota
dobiček. Zelo malo verjetno se zdi, da se bomo iz teh bolečih
opominov narave kaj naučili.

Na Blokah se na srečo še kar dobro izogibamo tej bolezni in
večjih zastojev v delovnih procesih ne beležimo. Tudi v novo
šolsko leto smo vstopili brez zapletov, za kar gre verjetno
zahvala tudi vsem zaposlenim v naši osnovni šoli.

Na občini Bloke investicijski projekti potekajo skladno s
sprejetim proračunom in zastavljenim načrtom, o čemer si
lahko preberete v obširnejšem županovem prispevku.

Mesec september je na Blokah običajno posvečen
občinskemu prazniku. Žal smo bili letos primorani odpovedati
vse prireditve, ki so ponavadi ob tem prazniku. Temu primerno
se Bloški korak vsebinsko nekoliko razlikuje od običajne
septembrske izdaje, saj tokrat ni prispevkov o občinskih
praznovanjih. Letos tudi ni občinskih nagrajencev. To seveda ne
pomeni, da smo bili v preteklem letu občani občine Bloke manj
marljivi in prizadevni na raznih področjih javnega življenja.
Razlog je v tem, da za razpis za občinske nagrajence, ki je bil
objavljen v prejšnji številki tega glasila, ni prispel noben
predlog.

Vsebina tokratnega Bloškega koraka je spet zanimiva ne
glede na to, da ni bilo javnih prireditev in proslav, saj so nam
naši sodelavci in dopisniki posredovali zanimive prispevke o
dogodkih doma in po svetu. Prebrali boste, da smo Bločani s
svojim znanjem prisotni celo v vesolju. Vsem, ki ste kakor koli
prispevali in sodelovali pri ustvarjanju tokratnega Bloškega
koraka, ponovno iskrena hvala!

Ob koncu tega uvodnika vam, spoštovane Bločanke in
Bločani, ob občinskem prazniku iskreno čestitam. Želim vam, da
bi se zdravi še dolgo dobro počutili v tej naši majhni lokalni
skupnosti in bili ponosni, da ste Bločani!

Pred novim letom vas ponovno obiščemo. Do takrat pa
nasvidenje in ostanite zdravi!

Verjamem v dobro,
solidarnost, pomoč,

iskrenost, dobronamernost,
poštenost, Boga

S poštovani Bločani,
zagotovo ste v zadnjih tednih

opazili velike oglasne panoje z
različnimi sporočili tudi v naši okolici.
Nova Slovenija letos praznuje jubilej, 20
let prisotnosti v slovenskem političnem
prostoru. Za našo mlado demokracijo so
to že lepa leta in verjamem, da so
vrednote krščanske demokracije, kot so
spoštovanje človekovega dostojanstva,
svoboda, pravičnost in varnost, postale naše skupne vrednote.
Kot vladna stranka jih poskušamo v največji meri uresničevati
pri svojem delu in političnih odločitvah. Lahko rečem, da Nova
Slovenija v vladi predstavlja vse tiste, ki v Sloveniji delajo in
ustvarjajo, od države pa ne pričakujejo ničesar drugega kot
dobro in vzpodbudno okolje, da se bo delo splačalo in bo njihov
trud nagrajen.

Izjemnega pomena se mi zdi, da se vsaj do konca mandata te
vlade postavi spodbudno davčno in podjetniško okolje, ki
temelji na digitalizaciji in debirokratizaciji. Krščanski
demokrati verjamemo v ljudi in njihove sposobnosti, zato mora
biti delo cenjeno in nagrajeno!

Čakalne vrste v zdravstvu so resen problem, trenutno imamo
sistem, v katerem na pregled pri zdravniku čaka 80.000 ljudi.
Slovenija je prebogata država, da bi ljudje umirali v čakalnih
vrstah, ko nedopustno dolgo čakajo na zdravstveni pregled.
Vzpostaviti moramo sistem, kjer bomo vsi državljani koristili
razpoložljive kapacitete in ne zgolj tisti, ki imajo denar. V
koalicijsko proceduro smo vložili predlog Zakona o ukrepih za
izboljšanje učinkovitosti delovanja javnega zdravstvenega
sistema. Po redni poti na zdravljenje čakaš mesece, če plačaš,
prideš na vrsto takoj. Očitno kapacitete za več pregledov in
operacij obstajajo. Zakaj jih ne bi uporabili v dobro vseh?

Slovenije pa ni brez poseljenega in obdelanega podeželja.
Skupaj si moramo prizadevati, da bodo kmetje, ki naši prelepi
domovini dajejo dušo in skrbijo za izgled krajine, še naprej
vztrajali. Da se jim bo trdo delo splačalo in da jim država z
birokratskimi ovirami ne bo grenila njihovega življenja. V
svojih razpravah večkrat poudarim, da je poslanstvo kmeta v
obdelovanju zemlje in ne v izpolnjevanju uradniških
formularjev.

Naš predlog je, da katastrski dohodek tudi po letu 2020
ostane na ravni 50 %. Kmečke gospodinje pa bi morale biti
upravičene do državne pokojnine, saj so s svojim življenjem in
delom na kmetiji močno prispevale k ohranjanju podeželja in
slovenstva.

Verjetno ste tudi opazili, da se nivo politične kulture
vztrajno znižuje, komunikacija postaja vedno bolj enosmerna in
brezsramna. Nobena vlada do sedaj se ni srečala s takšnim
nasprotovanjem in nobena se še ni soočila s tako
vseobsegajočimi izzivi, kot jih pred nas postavlja epidemija
koronavirusa. Verjamem, da se vsi zavedamo resnosti tega
virusa, zato je potrebno upoštevati priporočila NIJZ in
strokovnjakov. Zagotovo se je naš način življenja zaradi tega
morda nekoliko spremenil, pa vendarle je potrebno biti v prvi
vrsti odgovoren do sebe in bližnjih. Tudi sama si želim druženja
in srečanj z vami in verjamem, da bo tudi za to prišel čas. Do
takrat pa vam želim lepe jesenske dni, polne shrambe, osebnega
zadovoljstva in miru. Ostanite zdravi.

Iva Dimic, Poslanka DZ RS
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Lekarnarica Jelena Šemrl
v lekarni na Blokah

Na Blokah so več kot desetletje prizadevno iskali možnosti vzpostavitve lekarniške podružnice
v Novi vasi in k sodelovanju povabili več javnih zavodov, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo v naši okolici.

Ta prizadevanja so obrodila sadove. Konec leta 2013 se je Lekarna Ljubljana odločila,
da prisluhne našim potrebam in na Blokah odpre podružnico lekarne.

V času, ko so se kot po tekočem traku začele
zapirati poslovalnice posameznih bank, pošt,
zavarovalnic in podobnih ustanov v manjših
krajih, so se v Lekarni Ljubljana odločili, da v
Novi vasi na Blokah odprejo lekarniško
podružnico. Leta 2014 so sklopu obnove
objekta stare telovadnice našli primerno
lokacijo za prostore lekarne. Župan Jože Doles
je direktorju Lekarne Ljubljana dr. Marjanu
Sedeju predstavil idejo in hitro sta našla
skupni jezik. Lekarna Ljubljana lahko namreč
zaradi kadrovske in organizacijske
fleksibilnosti omogoči obstoj lekarn tudi v
bolj odmaknjenih in manjših krajih, kjer

posamezna enota težko posluje pozitivno. S
tem izpolnjuje svoje poslanstvo, to je
zagotavljanje čim boljše dostopnosti do
lekarn ter učinkovito in kakovostno preskrbo
z zdravili, izdelki in storitvami za ohranjanje
zdravja. Še isto leto je v novih prostorih
pričela z delovanjem Lekarna Ljubljana,
podružnica Bloke.

Za lekarniškim pultom v Novi vasi že od
odprtja dela prizadevna in prijazna
lekarnarica, gospa Jelena Šemrl, po rodu
Beograjčanka, sicer magistra farmacije. Z njo
sem se pogovarjal in ji za Bloški korak zastavil
nekaj vprašanj.

Kako to, da ste prišli v Slovenijo in čez čas
sprejeli službo na Blokah?
Z možem sva živela v Beogradu, leta 2000 pa
sva se odločila, da se preseliva v Slovenijo.
Moževi starši so imeli hišo v Črnem Vrhu nad
Idrijo, kamor sva se preselila. Ko sva prišla v
Slovenijo, sem potrebovala nekaj časa, da sem
uredila vse dokumente, nato pa sem poiskala
službo v lekarniški dejavnosti. Delala sem v
različnih lekarnah, nazadnje v Cerknici. Ko se
je odprlo delovno mesto na Blokah, sem
ugotovila, da bi mi delovni čas v tej v lekarni
bolj ustrezal, saj sem morala poskrbeti za
varstvo otroka.

Foto: Stane Jakopin

V dobro založeni lekarni v Novi vasi
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Kako se sedaj počutite na Blokah?
Na Blokah se zelo dobro počutim, saj imate
čudovito naravo. Kakovost življenja je tukaj
zelo visoka, to je velika prednost za domačine.
Stranke v lekarni so zelo prijazne, rade malo
poklepetajo, so zelo prijetne in odprte.
Nekateri pa so verjetno osamljeni in komaj
čakajo, da nekomu povedo svoje tegobe, ki
seveda niso povezane z mojim delom.
Prisluhnem jim in s tem pripomorem k
njihovemu boljšemu počutju.
Ali ste imeli kaj težav pri razumevanju
bloškega narečja?
S samim narečjem nisem imela težav, bolj pa
so me presenetile nekatere fraze, ki so jih
stranke uporabljale, ko so prišle po zdravila.
Ko so prinesli recepte za zdravila, so nekateri
rekli, da so prišli po bombončke ali da so prišli
po »futr«. Najbolj zanimiv pa je bil gospod, ki
je prišel po prehransko dopolnilo na osnovi
cimeta in mi je dejal, da bi rad »cimet na
jabolka«. V tistem trenutku mi ni bilo
popolnoma nič jasno, potem pa sva skupaj
ugotovila, da bi rad kupil ta izdelek s kartico
zvestobe Lekarne Ljubljana, na kateri je
upodobljeno jabolko in stranke z nakupi
zbirajo jabolka zvestobe.
Ali v lekarni v Novi vasi ljudje dobijo vsa
zdravila?
Lekarna v Novi vasi je založena tako kot vse
lekarne v sklopu Lekarne Ljubljana. Stranke
dobijo vsa zdravila, če pa bi se izkazalo, da
določenega izdelka ni na zalogi, ga
preskrbimo v štiriindvajsetih urah.
Izdelujemo tudi mazila in druge magistralne
pripravke na recept, tako da strankam ni
potrebno hoditi v druge lekarne po zdravila.
Seveda pa tudi odlično sodelujemo z
zdravniki, ki delujejo v Zdravstveni enoti v
Novi vasi, kar nam omogoča rešiti
marsikatero težavo, ki bi lahko nastala.
Katera zdravila brez recepta Bločani
največ kupujejo?
Odvisno od letnega časa. V času prehladov
stranke največ povprašujejo po izdelkih za
lajšanje prehladnih obolenj. Veliko
povprašujejo po različnih čajih, opazila sem,
da Bločani poznajo zdravilna zelišča in vedo,
kateri čaj je primeren za določene bolezni in
tegobe. Povprašujejo tudi po izdelkih za
krepitev imunskega sistema, izdelkih za
zaščito srca in ožilja ter ostalih prehranskih
dopolnilih. Ljudje kupujejo tudi veliko
analgetikov brez recepta, predvsem
protibolečinska mazila.
Kako pa poteka svetovanje strankam glede
uporabe zdravil?
Svetovanje poteka na dveh ravneh. Eno je
svetovanje strankam za pultom, ko jim
direktno svetujem glede uporabe zdravil, kar
je sedaj veliko lažje, saj sem stranke že
spoznala in vem, kakšna zdravila uporabljajo
in kako jih lahko kombinirajo. Druga raven pa
je storitev Pregled uporabe zdravil, ki jo

brezplačno nudimo v vseh enotah Lekarne
Ljubljana. Pri tem svetovanju se s strankami
poglobljeno pogovorim o zdravilih na recept
in zdravilih brez recepta ter prehranskih
dopolnilih, ki jih jemljejo. S poglobljenim
pogovorom lažje prepoznamo težave pri
jemanju zdravil in pojav morebitnih
nezaželjenih učinkov. Storitev je namenjena
vsem, ki sočasno jemljejo pet ali več zdravil za
zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni, in
tistim, ki so pred kratkim prejeli novo
zdravilo in potrebujejo dodatne informacije o
svoji terapiji. Ta storitev zagotavlja
uspešnejšo terapijo z zdravili in s tem boljše

ter kvalitetnejše življenje. Storitev pregleda
uporabe zdravil in druge svetovalne storitve
ter promocije trenutno ne izvajamo zaradi
epidemiološke situacije v državi.

Bi pa ob tem izpostavila novo storitev, ki
smo jo razvili v Lekarni Ljubljana –
telefarmacevtsko svetovanje. Gre za posvet z
magistrom farmacije na daljavo, prek
računalnika ali pametnega telefona. Nanjo se
stranka prijavi na spletni strani Lekarne
Ljubljana in se nato ob dogovorjenem terminu
s farmacevtom poveže prek brezplačne
aplikacije. Farmacevt tako sliši in vidi stranko,
s katero se lahko pogovori in ji svetuje v
udobju njenega doma. Storitev je namenjena
vsem, ki zaradi bolezni ali drugih razlogov ne
morejo obiskati lekarne – na primer starši z
majhnimi otroki, ljudje s poškodbami,
starostniki, kronični bolniki, ljudje, ki živijo v
odmaknjenih krajih, popotniki. V času
izrednih razmer, kot je epidemija, pa je
svetovanje na daljavo še posebej pomembno
in koristno za celotno populacijo.

Vabim Bločane, da jo preizkusijo, če
potrebujejo poglobljen posvet glede varne in
pravilne uporabe zdravil.
Kako pa poteka sedaj, ko razsaja virus
Covid-19?
Na začetku epidemije smo imeli nekaj težav,
saj nam je hitro zmanjkalo razkužil in
zaščitnih mask, vendar se je stanje kmalu
normaliziralo. Stranke so zelo disciplinirane
in si pred prihodom v lekarno razkužijo roke
in namestijo zaščitno masko. Na začetku smo
imeli tudi nekaj strank, ki so spraševale, ali
imamo kakšno zdravilo za koronavirus, ker so
mislile, da se to enostavno pozdravi s
tabletami. Ker vsi nosijo maske, včasih koga
niti ne prepoznam, tako da šele po krajšem
pogovoru ugotovim, s kom se pogovarjam.
Zaradi mask pa včasih opazim druge stvari, na
primer da ima nekdo lepe oči.
Kakšen je obisk v lekarni?
Opažam, da se obisk povečuje, saj so se ljudje
navadili, da je v Novi vasi lekarna, ki je odprta
vsak delovnik. Ker pa so sedaj elektronski
recepti, lahko po zdravila pridejo kadarkoli,
ne le takrat, ko je odprta ordinacija v
zdravstvenem domu. Čedalje več strank imam
tudi iz okoliških krajev, ki raje pridejo v
lekarno v Novo vas, saj tukaj lažje
vzpostavimo stik kot v velikih lekarnah. V
času turistične sezone v lekarno pride tudi
veliko tujcev in turistov ter naključnih
mimoidočih.
Kako preživljate svoj prosti čas?
V prostem času rada kuham, z možem veliko
eksperimentirava v kuhinji, posledično rada
raziskujem hrano po gostilnah po vsej
Sloveniji, kjer dobim nove ideje. Rada tudi
berem in hodim na dolge sprehode, ki me
pomirjajo in mi dajo novo energijo.

Za Bloški korak se je pogovarjal
in zapisal Matej Pakiž

Foto: Arhiv Jelene Šemrl

Na sprehodu

LEKARNA LJUBLJANA
LEKARNIŠKA PODRUŽNICA
BLOKE
Nova vas 4a, 1385 Nova vas
Delovni čas:
Pon, tor, čet, pet: 7.30–14.00
Sreda: 7.30–17.00
Sobota, nedelja in prazniki: zaprto
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Bloke so s svojo ostro

klimo manj primerne za

poljedelstvo. Dolgo pa že

slovijo kot živinorejsko

področje. Kmetje so po

živino, ki so jo potem

doma doredili, hodili na

sejme, kjer je bila

ponudba velika, cene pa

ugodne.

Ata Jože je pripovedoval, da so po govejo živino hodili v
Vinico ali Metliko in le včasih tudi na druge sejme po
Sloveniji. Prašiče so največkrat kupovali na sejmu v
Novem mestu, sem in tja so obiskovali še nek drug
sejem na Hrvaškem, a se ata Jože ni mogel spomniti
imena mesta.

POT NA SEJEM
Tja so šli največkrat z vlakom, včasih tudi s kolesom. Na
pot so se večinoma podali v skupini, kakšnih pet, pa
tudi do deset Bločanov. Že prej so se dogovorili. Vedno
so hodili le moški. Pri hišah, kjer so bile same ženske, so
že našle kakšnega moškega, ki je šel po vole za njih.

Ata Jože je šel prvič na takšno pot že pred vojno kot
fant. Pridružil se je skupini starejših in bolj izkušenih.
Postopoma se je uvedel v posel. Spoznal je vse trike in
zvijače, ki so se jih posluževali prodajalci živine, pa tudi
poti skozi kočevske gozdove. S tem je nadaljeval nekako
do šestdesetih let, ko so prišli prvi traktorji. Na koncu
jih je na sejme s kamionom vozil Župan od Fare. Vozili
so se kar v »kasonu«.

NAKUP
Vsakdo je kupil vsaj po en par volov, če je imel naročila,
pa tudi več, tja do deset. Kupili so takšne, za katere so
ocenili, da jih bodo lažje doredili.

Tisti, ki so se podali na pot, so morali poznati zvijače,
ki so se jih posluževali prodajalci. Glavni triki so bili:
krompir, pesa, voda in sol. Tako so povečali težo vola in
s tem tudi kupnino. Ata Jože je povedal, da se je vedelo,
kateri prodajalci goljufajo. Slabega imena se tak zlepa
ni znebil. Ata je dodal, da se je kljub previdnosti kupcev
pri nakupovanju včasih zgodilo, da je med potjo domov
od živine kar špricalo.

POT DOMOV
Vole so kupili in takoj odšli domov. Peš, seveda. Hodili
so tisto popoldne, celo noč, cel naslednji dan, še eno noč
in šele tretji dan zjutraj so prišli domov.

Za pot domov so vole speli skupaj. Voli so bili spočiti in
naporno je bilo obdržati jih skupaj v skupini, zlasti na
začetku. Radi soušli, pa je bilo treba teči zanjimi. Toni bilo
nič kaj prijetno obmisli, da je poti domov še za dva dni.

Živinski sejem v Novi vasi
okoli leta 1930

Sejem v Novi vasi
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Največkrat je omenil kraje: Koprivnik, Dvor,
Žužemberk. Za današnje razmere so bili za pot slabo
opremljeni. Takrat še ni bilo niti nogavic. »Obeziv’nce«
so uporabljali tja do 1965. leta. To so bile bombažne
krpe, v katere so zavili noge, preden so obuli čevlje.
Zavedali so se, da so morali biti čevlji primerni. Kljub
temu so bili redno ožuljeni, pa tudi nohti so bili otiščani
in so šli dol v nekaj dnevih po vrnitvi.

Spomni se, da so bili vedno žejni. Še danes mu je v
spominu, kako so prišli v vas Koprivnik sredi noči,
»štirna« pa je bila suha. Nikjer ni bilo nikogar in pot so
morali nadaljevati žejni. Kadar so bili žejni ljudje, je bila
žejna tudi živina.

Ustavljali so se malo. Če so šli podnevi mimo kakšne
gostilne, so se pomudili za kakšen kozarec vina ali pa še
to ne. Vedeli so, da če se bodo ustavili, se bodo mišice
ohladile in otrdele in bo težko nadaljevati pot. Hrano so
vzeli od doma, nič posebnega.

Znanje, ki je bilo
potrebno pri nakupu

živine, so kupci
pridobivali leta.

Vidimo, koliko živine je
bilo na sejmu v Novi
vasi. Sejem je bil v
nedeljo, zato so

obiskovalci sejma temu
primerno obleèeni.

Fotografjia iz zbirke Tujsko prometnega društva
za Notranjsko ima številko 207/2

Z leti je ata Jože razvil sposobnost, da je kar s
pogledom zaznal znamenja, ki so kazala na to,

da se bo vol hitreje in bolj zredil.
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SLOVARČEK:
dorediti: zrediti
obeziv’nce: bombažna krpa namesto nogavic
lisec: lisast vol, navadno belo rjav
dvanajsto kil: 1200 kilogramov

VIR:
Jože Jakopin starejši, Velike Bloke

VEČ O SLIKI:
Kraj: Nova vas
Datum: ocenjujemo, da je slika nastala sredi tridesetih let
20. stoletja
Avtor: neznan
Zbirka: Aleksander Zgonc, Zbirka Tujsko prometnega
društva za Notranjsko, fotografiji 207/2 in 207/4
Skenirano: 8. 1. 2011
Oblika: dve fotografiji
Zapis s slikami je bil objavljen
na https://stareslike.cerknica.org/

Tako je ata Jože v Dvoru, v gostilni, v mraku pil
kozarec vina, ko je nekdo vstopil in povedal, da so lisci,
ki so stali pred gostilno, ušli. »Ojoj, to so pa moji!« Že
tako utrujen je tekel za njimi, da bi jih dohitel in
zaustavil. Kot da to ni bilo dovolj, je padel v luknjo ob
poti in se precej potolkel.

Živine z vlakom domov niso vozili. Ata Jože je rekel,
da se s tem niso bavili.

Včasih so vole prodali že kar med potjo domov.
Takrat so se obrnili in šli po nove.

Spomni se, kako je nekoč pripeljal domov tako lepa
vola, da so jih hodili kar gledat. Bila sta lepa in pametna.
Prodal ju je že kar naslednji dan, ko ju je pripeljal
domov. Včasih pa so dobili vole, ki niso še prav nič znali
in jih je bilo treba še vsega naučiti.

Kupili so suhe (kumrne), da so jih doredili in
naslednjo zimo prodali. Spomladi in poleti se niso
redili, ker so jih uporabljali pri kmečkem delu. Jeseni so
jih prodali, včasih so bili nato brez njih tudi tri mesece.
Kadar so jih kupovali za doma, je moral imeti par vsaj
‘dvanajsto kil’.

PRODAJA
Zrejeno živino so prodali v zadrugo. Sprva so prodano
živino gnali še na železniško postajo na Rakek. Vole so
povezali skupaj in jih gnali. Pozneje so jih naložili na
kamione že doma. Za zadrugo je živino odkupoval Lojz
Škrabec, Malizijev iz Velikih Blok. Včasih pa je prišel
tudi kakšen Italijan, ki ni niti slovensko znal. Kupil je v
hlevu in označil kupljeno živino tako, da ji je s škarjami
v dlako na stegnu zarezal rimsko številko.

Konj je bilo na Blokah bolj malo. Večina je redila
vole, kljub temu da je konj precej hitrejši in primernejši
za nekatera dela, npr. v gozdu. Kadar so plužili sneg, so
spredaj zapregli vole, bolj zadaj pa konje. Voli zaradi
svoje teže v globokem snegu niso imeli takšnih težav
kot konji.

Ata Jože je poznal vse vasi daleč naokoli. Za vsako, ki
sem jo omenila, mi je rekel: »Tam sem pa telička kupil.«

Zapisala: Breda Turšič

Posel je skoraj sklenjen.
Še malo obièajnega

omahovanja, pa si bosta
segla v roke.

Fotografija iz zbirke ima številko 207/4

Moški so takrat nosili
klobuke ne glede
na starost.
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Mlinarstvo na Blokah

M arsikje je že postalo tiho tamkaj, kjer je nekdaj hrumel

mlin in so klopotala mlinska kolesa. V »Grabnu« in na

bloško polje se je spet naselila tihota in vrnila naravo v

staro prvotno stanje.

Mlinarstvo na Slovenskem, kakor tudi na Blokah, ima
pestro in bogato zgodovino. Kot sem že zapisal v članku
Žagarstvo na Blokah, je tematika preobširna za en
članek. Tako sem se osredotočil zgolj na bistvene
podatke in se trudil, da to v kot pomaknjeno tematiko
približam sleherniku.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika lahko
zasledimo, da je besedamlin prevzeta iz latinske besede
molīnum, molīna, kar je izpeljano iz latinskega glagola
molere »mleti«. Iz tega izhaja tudi beseda malin
oziroma maln.

Za mline na Slovenskem je značilno, da so po veliki
večini zidani, in sicer skoraj vedno iz rezanega kamna.
Leseni mlini so redka stvar, čeprav je pri vseh ogrodje
ostrešja iz lesa. Prevlada zidanih je tako rekoč sama po
sebi razumljiva, saj so mlini postavljeni neposredno ob
vodi. Kamnita gradnja, ki je težja, more z bistveno
večjim uspehom kljubovati pritisku vode, tudi najbolj
deroče. Prav tako je zidan mlin odpornejši na vlago, ki
je ob vodi obilna in stalno prisotna.

Najpomembnejši del mlina je mlinski kamen. Alojz
Struna v knjigi Vodni pogoni na Slovenskem piše, da s
pojmom mlinski kamen imenujemo vso napravo za
mletje, ki je sestavljena iz naslednjih delov: dveh
kamnov, vrhnjaka in spodnjaka; grota, ki zrnje dovaja

med oba kamna; tresilnice (miketulje), ki je pravzaprav
tresoče se sito, skozi katero se moka preseje, in ogrodja,
ki nosi vso napravo. Oba kamna sta ploščata in vgrajena
tako, da sta vodoravni ploskvi, ki meljeta, obrnjeni
druga proti drugi. V njih so izsekani utori v obliki
logaritmičnih spiral ali v kateri drugi obliki. Vsekakor
pa je klepanje in uravnavanje kamnov v mlinarstvu
posebna spretnost, ki mora biti opravljena tako, da
kamen zrnja ne prijema ne preveč in ne premalo.
Zgornji kamen, vrhnjak, se vrti; spodnji pa je trdno
pritrjen v ogrodju. Vodno kolo tako preko mehanizma
poganja vrhnjak. Skozi dovolj veliko odprtino v
vrhnjaku je prišlo žito med oba kamna, ki sta ga mlela
in odnašala proti obodu. Ogrodje je bilo opremljeno
tudi tako, da se je razdalja obeh kamnov lahko
uravnala, kar je omogočalo izdelovanje finejše ali
ostrejše moke. Kamna sta bila obdana z obodom, v
katerem se je moka zbirala in od tod vsipala v tresilnico
(ali »pajtelj«). Slednja se je stalno tresla in v njej je bilo
v obliki vreče napeto sito. Debela moka, ki jo je »pajtelj«
odstranil, je prišla na kraj sita in jo je mlinar ponovno
dal zmleti ter napravil t. i. malo moko. Mlinar je na
koncu iz pšenice napravil dve moki: lepo in malo.

Poznamo beli in črni kamen. Pšenico, koruzo in
drugo žito so mleli na belem kamnu, da bi dobili finejšo
moko za kuho in peko. Samo oves in žita, ki so
namenjana za krmljenje prašičev (oblodva), so mleli na
črnem kamnu. Pri večini naših mlinov so bile
postavljene tudi stope, kjer so predelovali proso v kašo
in ječmen v ješprenj.

Kot sem zgoraj zapisal, so mlinske stavbe stale tik ob
potoku ali večinoma ob po umetnem kanalu speljani

Mlin »Pri Erjavcu«
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vodi, imenovani mlinščica. Pred jezom se nabira voda
ter se preko železnih ali lesenih grabelj, ki služijo za
zadrževanje vejevja in druge nesnage, spušča preko
zapornice na mlinska kolesa. Slednja delimo po izvedbi
venca v dve skupini, in sicer v kolesa na lopate in v
kolesa na korce. Po drugem kriteriju pa glede na višino
dotoka vode na kolo razlikujemo kolesa na zgornjo,
»hrbtno«, srednjo, spodnjo in »globoko« vodo. Pri
prvih treh ponavadi najdemo kolesa na korce, medtem
ko pri zadnjih treh prevladujejo kolesa na lopate. Pri
kolesu na srednjo vodo najdemo obe varianti.

V hribovitem delu Bloške planote ob Gradiščici
najdemo mline postavljene tako, da pada voda na
kolesa od zgoraj (t. i. kolesa na zgornjo vodo), zato
vodna kolesa niso na lopatice, ampak na korce, ki so
pritrjena na kolesa. Voda pada nanje z vrha, jih s svojo
težo obteži in s tem poganja kolo. Voda je po grapi

speljana do lesenega premakljivega korita, ki ga ob
mletju naravna mlinar tako, da pada voda naravnost z
vrha na korce. Tako kolo, danes zgolj kot okras, lahko
najdemo pri mlinu »Pri Bočku« v naselju Mramorovo.
Slednji je najbližje izviru in je nekdaj imel štiri pare
kamnov, sedaj pa ima le še beli in črni kamen. Mlin od
leta 1968 poganja turbina. Leta 1995 je dnevna
zmogljivost mlina obsegala 200 kg za črni kamen in 100
za belega. Nižje ob potoku najdemomlin »pri Korošcu«,
ki leži v višini zaselka Sv. Trojica. Slednji je imel štiri
pare kamnov in stope. Voda se je obrnila drugam, zato
mlin ne obratuje več. Temu sledi mlin »pri Stebru«, ki
ne obstaja več. Naslednji je Prhajev mlin, kjer je na
prvotni mlin vodilo 25 metrov dolgo leseno
premakljivo korito, od koder je padala voda z višine 3,7
metra na kolesa s korci. Mlin je imel štiri pare kamnov:
dva bela, dva črna in stope. Danes je spremenjen v
kurilnico za centralno kurjavo, polovica mlina pa še
imamlinski mehanizem, ki ga je pokojni Milan uredil za
obratovanje s turbino. Mlin je deloval že v začetku 19.
stoletja. Leta 1912 so ga povečali in prezidali ter je
deloval vse do leta 1964. V času obratovanja je bila
njegova zmogljivost 200 kg na dan. Zadnji mlin ob
Gradiščici v občini Bloke pa je mlin »Pri Erjavcu«.
Slednji spada pod zaselek Rožanče. Zaradi komaj
metrskega padca je bilo potrebno spodnjo vodo
pribirati. Na vodna kolesa z lopaticami je bila po lesenih
jaških speljana mlinščica. V samem mlinu najdemo tri
pare kamnov, za belo in črnomoko, za oblodvo in stope.
Po pričevanju zadnje lastnice, leta 1912 rojene Neže
Korošec, je bil zaslužek odmlina slab, saj je skoraj vsaka
vas imela mlin.

V tem delu občine Bloke sta mlina stala še ob dveh
potokih. Prvi teče izpod Pajkovega med Hitenim in
Zalesom proti Bočku in je gnal hitenski mlin, drugi, ki je
gnal hribarski mlin, pa teče izpod Slemena mimo
Hribarjevega in se izliva v Cerkniščico.

Ob Bloščici najdemo mline na spodnjo vodo ter
posledično mlinska kolesa na lopatice. Na spletni strani
stareslike.cerknica.org je uporabnik Alojz Mazij zapisal,
da je nad Nemško vasjo ob Bloščici v bližini mostu stal
mlin, ki je tako, kot so se menjavali lastniki, menjal tudi
ime: Veselov mlin, Srnelov mlin in pri Švrkcu. Vodna
kolesa so gnala beli in črni kamen. Mleti je prenehal že
leta 1942. Nekoliko višje od omenjenega mlina se je
nahajal mlin v Škrabčah, ki je imel črni kamen in kamen
za oblodvo.

V Velikih Blokah ob mostu je stal Malenski, ponekod
zasledimo tudi Malnarjev mlin. Za pogon mlinskih
koles so Malenski pridobivali vodo iz Bloščice po
dolgem umetno skopanem kanalu od Male Župance do
njihovega jezu. Mlin je imel štiri mlinske kamne:
belega, dva črna in kamen za oblodvo, pa tudi stope.
Obratoval je vse do leta 1960. Nižje ob potoku je stal
mlin »Pri Stebru«. Stebrovi so si morali, tako kot
Malenski, izkopati nekaj sto metrov dolgo umetno
strugo, da so potok preusmerili na svoj jez. Na začetku
umetne struge je bila v kamnitem nasipu dvižna
zapornica, s katero so regulirali dotok vode k mlinu. Pri
slednjem so bila štiri vodna kolesa na lopatice. V mlinu
sta bila beli, črni kamen in kamen za oblodvo ter stope.
Vodna kolesa mlina so se ustavila pred petdesetimi leti.

Mline pa najdemo tudi obmanjših potokih; tako je ob
Farovščici stal na levi strani potoka mlin imenovan »Pri

Vodno kolo na korce
(Mlin »Pri Boèku«)

Vodna kolesa
z lopaticami na spodnjo
vodo (Mlin »Pri Stebru«)
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Kranjčih«. S struge je bila voda napeljana na jez, od
njega pa sta vodili koriti do dveh vodnih koles z
lopatami na spodnjo vodo. Ob veliki vodi je zmlel največ
do 200 kg na dan. Mlin je imel beli in črni kamen ter je
prenehal delovati leta 1960. Mlin pa najdemo tudi v
Ravnah. Pitva kraška kotanja ima namreč tri krajše
potočke s samostojnimi ponikalnicami, od katerih pa je
le eden stalen (Žabjek), ostala dva sta periodična.
Žabjek priteka iz severozahoda in se v Malih Ravnah
izliva v večji požrh z zagatno steno. Tam stoji opuščeni
Lesarjev mlin, v njem je mlel le en kamen vse do leta
1960.

Po prebranem lahko hitro ugotovimo, da večina
mlinov na Blokah »ugasne« leta 1960. Seveda ne gre za
naključje. Takratna socialistična oblast je namreč
lastnike mlinov prepoznala kot potencialne
pridobitnike kapitala, zato se je v letih 1956 do 1960
odločila, da jih ukine.

Naj za konec povem, da je marsikateri podatek
mogoče že zastarel, saj, kot sem zapisal, se mlini
nahajajo ob vodi, ta pa kaj hitro lahko »poskrbi«, da se

zadeve vrnejo v prvotno stanje. Prav tako je bilo zadnje
bolj obširno delo, ki govori o tej tematiki, izdano leta
1995.

Kljub vsemu je neizpodbitno, da je bloški kmet brez
šol in računalniške tehnike znal izkoristiti energijo, ki
mu je omogočala preživetje in zaslužek. Koliko znanja,
spretnosti in vztrajnosti je bilo potrebno, da so ti
preprosti ljudje napravili mlinsko kolo, klepali in ostrili
mlinske kamne ter načrtovali neverjetno arhitekturo
gradbenih del pri zajetju in usmeritvi vodnega toka. Od
vsega tega spoznanja je najbolj kruto to, da vsa ta
kulturna in tehnična dediščina mlinarstva ob bloških
potokih ugaša.

Rok Kraševec

Seznam mlinov iz leta
1932, ki ga hrani Arhiv
Republike Slovenije. Iz
njega lahko razberemo,
da so vsi mlini imeli
4 pare mlinskih kamnov
premera 95 cm in da se
je njihova zmogljivost
gibala med 80 in 200 kg
moke na dan.

Prostor pri mostu
zahodno od Krampelj,
kjer je nekoè stal
Srnelov mlin.
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Postali smo drugošolci
Komaj smo čakali na prvi september. Ne verjamete? Res, res! Prejšnje
šolsko leto nam je bil čas druženja, učenja, prilagajanja in
medsebojnega »brušenja« tako kruto odvzet, da smo si zaslužili eno
malo bolj normalno šolsko leto. Seveda moramo še vedno upoštevati
pravila, ki so določena za varno in zdravo preživljanje časa v šolskih
klopeh, vendar to brez težav počnemo. In če se malo spozabimo, nas
učiteljica prijazno opozori: »Otroci, prosim upoštevajte navodila o
higienskih navadah, da ne bodo spet zaprli šol.« In prav hitro

postanemo spet odgovorni za svoje zdravje in zdravje drugih. Tudi
učiteljica si ne želi, da bi delali na daljavo. Rada nas ima v bližini, rada
se z nami smeji, malo pošali, opazuje, kako rastemo, kako čedalje bolje
rišemo, pišemo in računamo. Všeč so ji naši brezzobi nasmehi in vedno
nove iskrice v očeh, ki jih zjutraj prinašamo v šolo. Ona nas pozna že od
lani, kajti z nami je napredovala v drugi razred. Torej: delamo tako, kot
je prav, in upamo, da bomo veseli in zdravi zaključili šolsko leto.

Drugošolci, z nami pa je učiteljica Petja Ilejšič

Radi smo skupaj, èeprav narazen. Opazovanje poplavljenega igrišèa.

Prvi šolski dan v 1. razredu
Mesec september z vetrom zapleše –

in prvošolcem laske počeše;
malo na levo, malo na desno,
malo za šalo, malo pa resno.

(Tone Pavček)

Nasmejani dečki in deklice, ki so v
letošnjem šolskem letu postali prvošolci in
prvošolke. Na sliki so z učiteljico Barbaro
Širaj, z njimi pa bo tudi vzgojiteljica Mateja
Zgonc. Jih prepoznate?

Učiteljice naše šole smo jim pripravile
kratko predstavo z naslovom Zelena jopica.
Otroci so jo spremljali z navdušenjem. Zatem
so se posladkali s tortico, ki je bila spečena
prav zanje.

Učiteljica Barbara Širaj
in vzgojiteljica Mateja Zgonc
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Šola v naravi
V začetku šolskega leta so se učenci 5. razreda udeležili šole v naravi na
Debelem rtiču.

Plavanje in pouk v šoli v naravi sta bila prilagojena trenutnim
razmeram. Upoštevali smo vse varnostne ukrepe. Na Debelem rtiču so
bili učenci iz sedmih osnovnih šol. Skrbeli smo, da se nismo družili.
Imeli smo ločene toaletne prostore, učilnice, spalnice, mize na terasi in
plavalne proge. Skupnih večernih animacij ni bilo.

Plavali smo, imeli pravi pouk ter kulturni in naravoslovni dan. Vse
je potekalo pretežno v naravi. Vreme je bilo poletno. Učenci so najbolj
uživali v vožnji s kajaki, vožnji z ladjo in na gusarskem popoldnevu. Šli
smo tudi do Italije. Večerne ure smo namenili ogledu slovenskega
filma, branju Levstikovega Martina Krpana, pa tudi glasbi in plesu.
Kopali smo se v bazenih in toplemmorju in dosegli bronaste in srebrne
delfinčke. Najbolj uspešna je bila Ajda, osvojila je bronastega morskega
psa.

Zadnji dan smo si ogledali Piran in njegove znamenitosti. V akvariju
smo zelo uživali ob spoznavanju morskega sveta. Imeli smo srečo, da
smo videli, kako čistijo akvarij. Po lestvi se je vanj spustil potapljač, ki
je čistil steklo v notranjosti. Morskim psom to ni bilo prav nič všeč, saj
so postali zelo vznemirjeni.

Za domotožje ni bilo časa, razveselili smo se pošte svojih domačih,
za katero se jim lepo zahvaljujemo.

Teden je hitro minil, a smo bili vseeno veseli snidenja s starši.

Učenci in razredničarka 5. razreda
Foto: Pavla Ponikvar

Opazovanje odtekanja vode Odtiskovanje matric – grafika

Potapljaè v akvariju Vožnja s kajaki

Na Debelem rtièu v poletnem vremenu

Priprava matric za odtiskovanje
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Vrtec
je hiša
z otroki

O, z mnogo, mnogo otrok!
Zato je še kuhinja v njem!
In veliko prijaznih sob
s stolčki za majcene ritke,
ki nemirno sedijo,
kadar prstki živahni
barve na sliki lovijo.
V vrtcu doma so igrače
za crkljanje in igre.
V vrtcu lahko se skače,
boža namišljene tigre.
V vrtec grejo prav majhni otroci –
še z dudico in v plenički.
A zrastejo in odletijo iz vrtca.
V šolo. Kot ptički …
(Barbara Gregorič Gorenc)

V šolskem letu 2020/21 bo naš vrtec
obiskovalo 84 otrok. Otroci so glede na starost
razdeljeni v šest skupin: Pikapolonice,
Metulji, Medvedki, Čebele, Mravlje in Murni.
V igralnicah je veliko različnega materiala ter
prostora za raziskovanje in učenje. Najmlajši
imajo na voljo tudi teraso, ki omogoča gibanje
vsem otrokom, tudi tistim, ki se še preizkušajo
v prvih samostojnih korakih.

Čeprav smo v novo šolsko leto vstopili v
posebnih okoliščinah, se bomo potrudili, da
otrokom zagotovimo varno in zdravo okolje
in da dosledno izvajamo vsa priporočila NIJZ.
Kljub vsem omejitvam se bomo trudili izvajati
bogate programe in večino časa preživljati na
prostem. Zadovoljni smo, da naš vrtec deluje
v kraju, kjer imamo vse pogoje za
vsakodnevne sprehode in raziskovanje
narave v vseh letnih časih. Vsak otrok v
naravi najde tisto, kar mu ustreza. Predvsem
otroci radi zahajajo v gozd, kjer hitro najdejo
naravne igrače in razvijajo svojo
ustvarjalnost. Ustvarjali bomo spodbudno
okolje, kjer bodo razvijali svoje potenciale.
Igra je za predšolske otroke ključnega
pomena, saj zajema mnoge dejavnosti, hkrati
pa spodbuja socialni, emocionalni, kognitivni
in gibalni razvoj.

Novega šolskega leta se vsi skupaj
veselimo, saj smo prepričani, da bo to leto
polno novih dogodivščin in prijetnih izkušenj.

Mateja Zgonc

Predstava pri Murnih
V najstarejši vrtčevski skupini smo v mesecu januarju pripravili gledališko predstavo. Idejo
zanjo so oblikovali otroci sami. Skupaj smo odšli v knjižnico in izbrali zgodbo Sneguljčica in
sedem palčkov, ki je ena najbolj znanih pravljic bratov Grimm. Zgodba govori o deklici brez
matere, ki jo ljubosumna mačeha tako sovraži, da se je želi znebiti. Pravljica prikazuje nasprotje
med dobrim in zlim, vendar nas nauči, da lahko dobrota premaga še tako hudo zlo. Otroci so pri
oblikovanju predstave zelo uživali, razdelili so si vloge, sodelovali pri izdelavi scene in pridno
vadili. Vaje za predstavo so otrokom predstavljale igro, pri kateri so se vsakič znova zabavali in
odkrivali svoj talent. Pri vsem tem so nam pomagali tudi starši. Priskočili so nam na pomoč pri
pripravi kostumov in izdelavi scene. Posebna zahvala pa gre družini Primožič, saj so s skupnim
sodelovanjem izdelali leseni grad, ki je bil pri predstavi nepogrešljiv.

Na predstavo smo povabili starše, stare starše, vrtčevske skupine ter učence prvega in
drugega razreda.

Mateja Zgonc

Foto: Mateja Zgonc

Grad z graditelji

Foto: Klementina Kljun

Palèki

Foto: Klementina Kljun

Soba za palèke
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Foto: Sara Šega

Skupina Pikapolonice

Foto: Lara Marković

Skupina Metulji

Foto: Sara Šega

Skupina Èebele

Foto: Mateja Zbačnik

Skupina Medvedki

Foto: Nastja Vučkovič

Skupina Mravlje

Foto: Martina Ivančič

Skupina Murni
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Nova sezona v ŠD Extrem
V ŠD Extrem smo uprava in trenerji že konec
meseca julija začeli z načrtovanjem nove
sezone, za katero je že na začetku znano in
jasno, da bo zaznamovana s preventivnimi
ukrepi in bojem proti širjenju koronavirusa. V
uradna ligaška tekmovanja NZS smo prijavili
vse mladinske selekcije, od U13 do U19, ekipo
članov pa v 2. Slovensko futsal ligo. V sistemu
mladinskih tekmovanj U15 do U19 je v letošnji
sezoni uvedena sprememba, in sicer bo
tekmovanje potekalo v eni skupini skozi celo
sezono (do letos je potekalo v skupinah Zahod
in Vzhod, iz katerih so se po tri najboljše ekipe
uvrstile v končnico). Pridobili smo nove
trenerske moči, člana Jure Vetrih in Drejc
Kljun sta se odločila, da svoje znanje
prenašata mlajšim, in se udeležila
usposabljanja za trenerja futsala. Čaka pa nas
tudi pomemben dogodek društva, in sicer
obeležitev 20-letnice našega delovanja.

ČLANSKA EKIPA
Članska ekipa ŠD Extrem, ki bo tudi letos
zastopala barve kluba v 2. Slovenski futsal ligi,
je začela s pripravami v drugi polovici avgusta
na Stadionu Ugar v Ribnici pod vodstvom
glavnega trenerja Srđana Đorđevića in
kondicijskega trenerja Marjana Oražma iz
Kočevja. Članski ekipi so se letos pridružili Jan
Trhljen, Matic Belak Vivod, Miran Sulejmani,
Arnel Duračak, Tomaž Pustotnik, Gal Modic
ter povratnika Cveto Žagar in Simon Košir.

MLADINSKE SELEKCIJE
Selekciji U19 in U17 sta se pridružili članom
pri kondicijskih pripravah, septembra so
trenirali v dvorani. Pred začetkom ligaškega
dela tekmovanja jih čakajo prijateljske tekme.

Tudi ti dve selekciji sta okrepljeni z novimi
močmi.

Mlajše selekcije so začele s treningi v
prvem oziroma drugem tednu septembra po
razporedu. Selekciji U13 in U15 začneta s
tekmovanji v mesecu oktobru, za mlajše
selekcije pa bomo tudi letos organizirali
medsebojne turnirje med ekipami Ribnice,
Sodražice, Blok, Loške doline in Loškega
Potoka, kjer najmlajši preizkusijo svoje

znanje, se družijo, predvsem pa spoznavajo
pravila igre z žogo in obnašanja na igrišču.

VPIS V FUTSAL ŠOLO ŠD EXTREM
Vse nove člane vabimo, da se nam pridružijo
v vseh selekcijah na strokovno vodenih
treningih.

VPIS TUDI ZA DEKLETA
V pretekli sezoni smo uspešno začeli z
izvajanjem futsal vadbe za dekleta. Tudi letos
bomo s tem nadaljevali, zato vabimo dekleta
vseh starosti, da se nam pridružite. Vadba bo
potekala ob sobotah od 10.00 do 11.30 v
Športni dvorani v Sodražici pod vodstvom
Barbare Lah, vratarke slovenske ženske futsal
reprezentance in članice ŽNK iz Celja, ki je v
preteklih sezonah že igrala za našo takratno
žensko ekipo.

Vabljeni v našo družbo!

ŠD Extrem

Foto: ŠD Extrem

Èlanska ekipa na prijateljski tekmi v Sevnici

Foto: Marjan Oražem

Priprave ŠD Extrem

URNIK TRENINGOV NA BLOKAH
Dvorana Bloški smučar, trener Ivan Poje
• mlajša skupina:
PON, PET od 13.30 do 14.30

• starejša skupina:
PON, PET od 14.30 do 15.30
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Večna tekma stari – mladi

V petek, 14. avgusta 2020, smo na travnatem nogometnem igrišču v
Novi vasi odigrali tradicionalno nogometno tekmo STARI : MLADI.
Napeto tekmo je v drugem polčasu pri rezultatu 2 : 2 prekinil močan
naliv. Seveda smo bili tako STARI kot MLADI prepričani, da bi bila
zmaga brez prekinitve tekme zagotovo naša. To pa je bila, poleg

upoštevanja varnostnih ukrepov, tudi glavna tema
kasnejšega prijateljskega druženja.

Janko Milavec
ŠD Bloke

MDI Cerknica, Loška dolina, Bloke
na splavarjenju na reki Savi

Epidemija koronavirusa je zahtevala prilagoditev
dela v medobčinskem društvu invalidov. Kljub temu
je uspešno izveden večji del načrtovanega programa,
med drugim tudi splavarjenje na reki Savi, in sicer 12.
septembra 2020.

Ozka soteska reke Save se prav pri Radečah široko
razpre, mogočna reka pa umiri svoj tok v
akumulacijskem jezeru bližnje hidroelektrarne
Vrhovo. V pristanu nas je čakal turistični splav, na
katerem so nas sprejeli radeški splavarji. Po stari
slovanski tradiciji so nam v znamenje dobrodošlice
ponudili sol in kruh, pa tudi ’glažek’ z domačim
borovničevcem. Med prijetno rajžo (kot so včasih
imenovali transport lesa) je bilo slišati marsikaj
zanimivega o Savi in o trdem, a pogumnem življenju
flosarjev, ki so nekoč gospodovali tem vodam.
Splavarji so poskrbeli, da od tam nismo odšli lačni in
žejni ‒ postregli so nam z okusnim domačim
splavarskim bogračem. Ob zvokih harmonike in z
nekoliko šaljivo obarvanim krstom ‘zelenca’ se nam
je ta vožnja za vedno vtisnila v spomin.

Besedilo in foto: Mario Žnidaršič



mesec 202020 mesec 202020 društvene strani

Bloški upokojenci med korono
Društvo upokojencev Martin
Krpan Bloke je v začetku meseca
marca uspelo izvesti občni zbor,
na katerem smo sprejeli zelo
obsežen program dela za letošnje
leto. Razglasitev virusne
epidemije pa nam je preprečila
njegovo izvajanje, saj se je
družabno življenje zaustavilo.
Navodila zdravstvene stroke pa
so bila: »Ostani doma, bodi in
ostani zdrav.« Tako smo naše
člane obvestili, da v času
epidemije ne bomo izvajali
nobenih aktivnosti.

Civilna zaščita občine in
Večgeneracijski center Točka
moči Nova vas sta podala pobudo
za šivanje mask. Upokojenke, ki
znajo šivati, so jo z veseljem
sprejele in se organizirale tako,
da se med seboj niso srečevale, ko
so prihajale po material in
oddajale narejene izdelke.

V času epidemije smo skrbeli
tudi za naše starejše člane in
osamljene ljudi preko projekta
Starejši za starejše. Veliko smo se
z njimi pogovarjali po telefonu,
da smo jim poskušali vsaj malo
krajšati čas in jih seznanjati z
informacijami, ki so bile
objavljene na elektronskih
medijih.

Po razglasitvi konca epidemije
smo začeli izvajati tiste
dejavnosti, pri katerih je bilo
možno upoštevati pogoje in
omejitve, ki so veljali v zvezi s to
novo nalezljivo boleznijo. V
juniju so se tako začele ob torkih
dobivati ljubiteljice ročnih
spretnosti, ob sredah pa so
pohodniki začeli s tedenskimi
pohodi. Pred poletjem so tudi
balinarji začeli s treningi.

Vse ostale dejavnosti iz
sprejetega programa dela pa smo

morali odpovedati, saj jih ni bilo
mogoče izvesti, ne da bi pri tem
ogrožali zdravje udeležencev in
bi lahko prišlo do širjenja okužb.
Odpovedali oziroma prestavili
smo oba izleta, piknik društva,
kopalne izlete ter praznovanje
starejših jubilantov občine Bloke.
Ko bodo razmere dopuščale,
bomo poskrbeli tudi za izvedbo
teh dogodkov.

V septembru smo pričeli tudi s
telovadbo, ki je potekala na
zunanjem igrišču šole. Kako bo

naprej, pa je odvisno od stanja
covid-19.

V četrtek, 10. septembra, smo
se odpravili na trgatev v Vitovlje
na Turistično kmetijo
Malovščevo. Na trgatvi smo bili
zelo uspešni, imeli pa smo tudi
zelo lepo poznopoletno vreme.
Pri prevozu in seveda tudi sami
trgatvi smo upoštevali vse pogoje
in omejitve, ki trenutno veljajo.

Od 16. do 21. oktobra
načrtujemo petdnevni dopust v
Hotelu Delfin v Izoli. Trenutno so

že zasedene vse sobe, ki
so rezervirane za naše
društvo. Če se bo kakšna
soba do našega odhoda
na dopust sprostila, nas
bodo obvestili, da se bo
dopusta lahko še kdo
udeležil in izkoristil
vavčer.

Do konca leta je še
kar nekaj časa. V okviru
možnosti bomo
poskušali izvesti čim
več planiranih
aktivnosti – vse v skladu
s priporočili NIJZ.

Silva Perčič

Pohodniki se med korono ne dajo.

Poèitek po kosilu na trgatvi Rožni venec
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Divastičnih 10 let

Vokalna skupina Diva v začetku oktobra
praznuje 10-letnico delovanja. Oh, kako hitro
teče čas in kaj vse smo že doživele in
preživele. V spominu ne manjka napačno
zapetih tonov, pozabljeno besedilo,
neusklajenost prihoda in odhoda na oder ter
pozabljanje, kdaj je na vrsti kateri glas in
posledično ustvarjene pavze. Spomini niso
vezani samo na naše napake, ampak tudi na
ogromno lepih gostovanj, organiziranih
koncertov, petja na porokah in nepozabne
ure pevskih vaj, kjer smeha nikoli ne manjka.
Skozi ta čas je kar nekaj članic skupino
zapustilo, ampak vedno so se pridružile nove,
da je sestav nemoteno deloval, in ustvarjale
smo naprej. Zborovodkinja Irena je postala
naša pevska mati in skupaj smo skupino
popeljale do zelo lepih rezultatov. Ko se
ozremo nazaj, lahko trdimo, da je vse, kot da
bi bilo včeraj, le ko poslušamo svoje posnetke,
si ogledamo nastope in slišimo komentarje,
vemo, da smo pevsko zelo napredovale. Delo
desetih let se močno opazi.

Trudimo se, da vsaj enkrat na leto za
zveste obiskovalce pripravimo letni koncert,
kjer predstavimo program, ki smo ga
predelale v tistem letu. Naše pevske mape so
že zelo debele in čas bo, da si kupimo nove. V
mapah imamo zbrane pesmi domačih in tujih
avtorjev, slovenske narodne, cerkvene,
črnske duhovne in že lepo število slovenskih
popularnih. Izbor notnega gradiva smo hitro
prepustile zborovodkinji, saj je ugotovila, kaj
je primerno za naš sestav in ve, kaj nam je v
izziv in kaj za dušo. Vsako izbrano gradivo
nam najprej predstavi in le za malokatero
smo se že takoj odločile, da bi ga izpustile.
Kako dober občutek je, ko na novo naučena
skladba prvič zazveni in je trud poplačan.

V desetih letih so nas spremljali številni
instrumentalisti, ki smo jim iskreno
hvaležne. Velikokrat je spremljavo prevzela
kar naša Karmen, vsakič pa to ni bilo mogoče,

saj tudi njen glas veliko šteje. Pridobile smo
nekaj stalno spremljajočih glasbenikov, ki
nam vedno priskočijo na pomoč. Če
potrebujemo kakšen nov instrument, potem
se pojavi tudi nov spremljevalec. Lepo je, da
smo si pripravljeni med seboj pomagati in še
enkrat hvala vsem, ki ste kadarkoli sodelovali
z nami.

Deset let je za nami in čas je za spremembe.
Tako smo se na začetku letošnje pevske
sezone poslovile od glasbene učilnice v
osnovni šoli, kjer smo imele enkrat tedensko
vaje. Za vso pomoč in predvsem možnost za
vaje se najlepše zahvaljujemo vodstvu
Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, ravnateljici
Mileni Mišič. Od sedaj naprej se bomo zbirale
v prejšnjih občinskih prostorih oz. v novih
prostorih Glasbene šole Cerknica. Končno
bomo lahko vsa svoja priznanja obesile na
steno in temu dodale še skupno fotografijo.
Na vprašanje, kaj pevkam pomenijo vaje, so
odgovorile: «Pevske vaje mi pomenijo

sprostitev ob koncu tedna, druženje in
uživanje v petju, sproščujoč pevski zaključek
sobote, kjer je vedno prijetno in zabavno,
izražanje skozi glas, selitev iz realnega sveta
v svet glasbe, prijeten odklop od vsakdana in
napolnitev akumulatorjev, čaroben sprehod z
mislimi in energijo po notnem črtovju,
sprostitev za možgane in telo, prijeten hobi
in če ne grem, mi prav nekaj manjka.«

Na vso moč smo se trudile, da za svojo
desetletnico pripravimo veličastno
praznovanje v družbi številnih gostov,
vendar to, žal, ne bo mogoče. Situacija še
vedno ni varna in odločile smo se, da ne bomo
tvegale, zato bomo zaenkrat praznovale zgolj
v krogu Div s slastno torto. Gostje in vaši
aplavzi bodo pa še malo počakali. Sedaj bo
pravi čas, da se posvetimo novemu notnemu
gradivu in kljub rahlemu razočaranju
dvignemo glavo in veselo zapojemo, da
Vokalna skupina Diva praznuje prvih deset
let delovanja.

Na koncu naj zapišem še zahvalo
Kulturnemu društvu Bloke, katerega del je
tudi Vokalna skupina Diva. Predsednik
društva Alojz Mazij vedno prisluhne našim
željam in jih v največji meri izpolni. Lepo je
sodelovati, če si slišan in lahko Dive
napredujemo naprej, prirejamo koncerte in
hodimo na gostovanja. Zahvala tudi Občini
Bloke za stalno pripravljenost za pomoč.

Čisto na koncu še povabilo, da spremljate
našo Facebook stran (Vokalna skupina Diva),
kjer bomo z vami delile čudovite trenutke
snemanja in fotografiranja Div. Naj bo to naše
darilo vam, če nam, žal, še ne morete
prisluhniti v živo.

Kaja Kraševec
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11. julija sva se tako odpravila ob treh zjutraj
proti Avstriji, ob štirih na izvozu Kranj zahod
pobereva še Janeza Ingliča iz Poljanske doline
in skupaj se preko tunela Karavanke in po AC
pripeljemo do doline Malta. Nadaljujemo z
vožnjo vse do znamenitega jezu Kolbrein na
višini 1900 m, kamor prispemo ob šestih.

Ob jezu Kolbrein pustimo avtomobil ter se
peš odpravimo proti zgornjemu parkirišču.
Nadaljujemo po makadamski cesti. Cesta se
kaj kmalu konča in nadaljujemo po peš poti
proti smeri Kattowitzer Hütte. Pot preči
ogromno potočkov in iz vseh smeri lije voda.
Po dobrih petnajstih minutah stopim v blato,
ki je bilo videti zgolj površinske narave, jaz pa
se udrem do kolena. K sreči dovolj hitro
potegnem nogo ven. Čevelj je bil ves blaten,
vendar suh, hlače pa so pobrale nase blato
skupaj z mokroto vode. Pot nadaljujemo, jaz
pa si v naslednjem potočku očistim hlače in
čevlje, kolikor si jih lahko.

Po dobri uri hoje, ki v rahlih vzponih in
spustih preči jugovzhodna pobočja, prispemo
na širok travnik. Tu se začne pot strmeje
vzpenjati, v pomoč nam je tudi nekaj jeklenic.
Pot nas pripelje do neizrazitega sedla nato pa
v rahlem spustu do koče Kattowitzer Hütte na
višini 2320 m.

Pri koči si privoščimo malico, nato pa
nadaljujemo navzgor v smeri Großer Hafner.
Čez travnata pobočja in mimo manjših
potočkov vidimo najlepše krave, kar smo jih
kdaj videli. Še Janez, ki ima doma cca 40 krav
molznic, je bil navdušen. Prejšnje dni je krave
dodobra opral dež in so bile videti prav
neverjetne, kot bi jih gledal iz ovitkov
čokolad.

Višje nad travnatimi pobočji se zopet
usmerimo levo, saj bi nas desno pot pripeljala
do jezera Lanischsee.

Pot od tega razcepa postaja vse bolj strma.
Nadenemo si plezalno opremo ter
nadaljujemo do glavnega grebena, kjer se nam
odpre čudovit razgled proti severu. Tu
postane pot zahtevnejša, pomagamo si tudi z
jeklenicami. Prispemo na najzahtevnejši del
poti, saj po severni izpostavljeni strani
grebena prečimo gladke plošče, v objektiv
aparata je to težko ujeti, saj ni videti nič
posebnega. Po krajšem zahtevnem delu smo
že na manj zahtevnem širokem delu grebena.

Zagledamo posebnost te gore, in sicer
številne pokonci postavljene skale. Skale
pokonci postavljajo obiskovalci Grosser
Hafnerja. Večinoma so podolgovate in ozke
oblike. Od tu je le še krajši vzpon po grebenu
do vrha.

Grosser Hafner 3076 m
Z Leom sva se zmenila, da bi letos obiskala par zahtevnejših gora, kjer ne bo šlo samo za hojo, temveč
tudi za plezanje tja do III. stopnje, prehodila nekaj brezpotij, vse ture bodo enodnevne in bodo trajale

več kot 10 ur. Korona nama je deloma preprečila, da bi to učinkovito počela že spomladi.

Kolbrein v dolini Malta

Hoja po jugovzhodnem poboèju



Na vrhu Grosser Hafnerja na 3076 m stoji
križ z vpisno knjigo. Na ta tritisočak sem se
želel v zadnjih 20 letih povzpeti vsaj že 10-
krat, pa mi je vedno nekaj preprečilo, da grem
gor. Za Lea je bil to drugi osvojeni tritisočak.

Vrnitev v dolino gre po isti poti. Malce
neugodno je edino prečenje snežišča, preko
katerega je speljana pot. Tu so bile za navzgor
lepo uklesane stopinje v sneg, za navzdol pa je
to drsalnica po snegu.

Sledi kratek postanek v koči Kattowitzer
Hütte ter spust v dolino. Tu sva bila z Janezom
že kar malce utrujena, saj smo se spuščali po
strmejši poti skoraj 30 m na minuto, kar je
noro, Leo pa je kljub manjši višini kar tekel
pred nama.

Prečenje pobočij nazaj proti avtu je bilo že
kar malce utrujajoče, saj ni bilo tega ne konca
ne kraja. Pri avtomobilu se preoblečemo,
skočimo še na pico ter domov.

Erik Samida
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Alpska krava, oprana od dežja Pokonci postavljene skale, znaèilnost Grosser Hafnerja

Pred koèo Kattowitzer Hütte, Janez in Leo Na izhodu iz preènice

Leo in jaz na vrhu Grosser Hafnerja 3076 m V skalah
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Korzika je eden od večjih otokov v
Sredozemskem morju in spada pod Francijo.
86 % Korzike predstavljajo gorata območja, 14
% pa ravnice. Od 1000 km obale, ki jo ima, je
skoraj 1/3 peščene, ostalo pa je skalnata.
Lahko se zgodi, da si na plaži čisto sam.
Korzika je bila zgodovinsko pod Kartagino,
Rimsko republiko, kasneje so jo zavzeli
Vandali, pa Bizantinsko cesarstvo, nato pa
preide pod oblast Genovske republike, kjer je
bila vse do leta 1768, ko jo je bila primorana
zaradi dolga odstopiti Franciji. Ajaccio na jugu
otoka je tudi rojstni kraj Napoleona
Bonaparteja.

V ponedeljek, malo pred polnočjo,
štartamo z Blok Miha Modic s Studenega,
Janez Inglič iz Poljanske doline, Leo Samida iz
Nemške vasi in jaz. Odpeljemo se proti
Livornu, saj smo imeli v torek 28. julija ob
osmih zjutraj trajekt proti Korziki. Trajekt je
iz Livorna do Korzike vozil približno štiri ure.
Prispeli smo do mesta Bastia. Od tu smo se
odpeljali dobro uro stran do jezera Calacuccia,
kjer smo se utaborili v sosednjem kampu.
Kljub nadmorski višini 850 m je bila
temperatura krepko preko 30 °C.

Korzika 2020
Tudi v letošnjem letu smo imeli v planu nekajdnevni obisk

Dolomitov. Bolj kot smo se bližali odhodu, ki je bil planiran za zadnji
teden v juliju, bolj nas je plašil koronavirus. En teden pred odhodom
pa smo lahko že spremljali tudi dovolj natančno vremensko napoved,
ki ni kazala nič obetajočega. Zato smo na hitro spremenili plan, da
gremo v Chamonix in obiščemo okoliške vršace. V sredo smo že

razmišljali, da gremo v Tatre, v petek zvečer pa je kazalo lepo vreme
samo še za južne predele Evrope. Tako je hitro padla ideja, da gremo

na Korziko. V soboto zjutraj smo že rezervirali trajekt.

Miha ter v ozadju Paglia Orba 2525 m

Tu imaš kam postaviti brisaèo.
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Pred dobrimi desetimi leti sem tod okoli
hodil po znameniti transverzali GR20, na
kateri na celotni poti premagaš kar 14000
višinskih metrov, vendar ti tedaj tudi na
pamet ne pade, da bi skočil še na kak vrh, zato
smo si za prvi hribovski dan zadali vzpon na
najvišji vrh Korzike, 2706 metrov visoki
Monte Cinto.

Od zgornjega kampa, ki se nahaja v vasi
Lozzi, smo potrebovali dve uri do koče Refuge
de l'Ercu, ki se nahaja na nadmorski višini
1667 m; do nje je speljana čudovita lažja pot.

Od koče naprej pa se začne pot strmo
vzpenjati ter po dobri uri preide v brezpotje
ter skalno plezanje, kjer nas samo občasno
kakšen možic spomni, da smo na pravi poti.
Možic v hribovskem žargonu pomeni na kup
zloženo kamenje, ki služi kot orientacija.
Zložijo ga predhodni obiskovalci, ki so tu
hodili ali plezali.

Po parih urah kobacanja prispemo na vrh
Monte Cinta, kjer si privoščimo obilnejšo
malico. Vročina je bila že po poti navzgor
neznosna, na vrhu so bile tudi vse »Frutabele«

popolnoma stopljene, pijača v nahrbtniku pa
precej topla. Z vrha smo se odpravili naprej po
grebenu, prečkali še par vrhov ter se spustili
do jezera »Lac du Cinto«, ki se nahaja na višini
2289 m. Šele po dobrih dveh urah navzdol od
jezera »Lac du Cinto« smo se tega dne prvič
skrili v senco. Od tu smo potrebovali potem še
dve uri do avtomobila. Celotna tura je trajala
štirinajst ur, od tega skoraj dvanajst ur v pravi
vročini, ki je bila v kotlu med stenami ves dan
zares neznosna. Vsak od nas je na poti popil
več kot pet litrov tekočine.

Bastia

Janez hrani prašièe z lešniki.

Leo in Erik na vrhu Monte Cinta 2706 m

Plezanje približno II. stopnje



Drugi dan smo se odločili, da nam še ena
tako dolga tura po peklenski vročini ne diši,
zato smo se odpravili proti Col de Vergio z
namenom, da poiščemo prašiče, ki so tu
povsem razpuščeni in divji pomešani z
domačimi. Ob cesti zagledamo skupino
kakšnih tridesetih prašičev, kjer se ustavimo.
Prav v ta namen smo že v Sloveniji kupili
lešnikova jedrca, saj prašiči potem te lešnike
lovijo po tleh. Ko jih začnem metati, se za
menoj zapodi cela čreda prašičev in ena velika
svinja me šavsne v nogo. K sreči mi je zgolj
pomazala kratke hlače ter umazala kožo nad
kolenom. Z drugo vrečko lešnikov je Janez
potem stopil na višjo skalo in od tu metal
jedrca prašičem.

Od obiska prašičev smo se potem odpeljali
do mesta Corte, ki se nahaja v sredini Korzike,
se ustavili za krajši postanek, od tu pa
nadaljevali pot proti jugu, kjer smo se
utaborili ob peščeni obali v naselju Sari-
Solenzara ter odšli na kopanje.

Za tretji hribovski dan na otoku smo se
odločili, da odidemo proti pogorju »Aiguilles
de Bavella«. To so skalne špice rdečega
granita, ki prevladujejo na istoimenskem
hribu. Z Leom sva štartala iz »Col de Bavella«
in se povzpela na enega od vršacev v tem
južnem delu Korzike, Janez in Miha pa sta šla
na »Canyoning«. Popoldan smo se vrnili v
kamp ter odšli na kopanje, saj smo imeli plažo
blizu šotorov.

Zadnji dan smo vstali ob 5.30, nekaj pojedli,
pospravili šotore ter se odpeljali proti Bastiji,
saj nas je ob enajstih čakal trajekt, ki je peljal
proti Genovi. Tja smo prispeli po osmih urah
plovbe. Na Bloke smo prispeli v nedeljo ob
dveh zjutraj.

Erik Samida
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Aiguilles de Bavella, južni del Korzike

svet in ljudje

Enostavno Korzika
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potezo, tako da sva postavila tehtnico v kot in
v miru spakirala do konca.

DEŽNIK ZA VSAK SLUČAJ
Bolj ko se je približeval torek, dan odhoda,
bolj grozeči so bili vremenski obeti. Deževnim
dnem kar ni bilo videti konca. Tolažila sva se,
da bo menda prvi dan vsaj del dneva brez
dežja in tudi če prideva samo do Šmarate, je to
več kot nič. Onkraj Snežnika pa naj bi se
potem v sredo že zvedrilo.

Tisti torek je ob petih zjutraj lilo kot iz
škafa. »V takem pa res ne moreva na pot,
počakajva še kakšno uro,« sva si rekla. In res,
dež je počasi jenjal. Nisva imela več obstanka.
Vzela sva vsak svoj dežnik, pri tako težkem
nahrbtniku še en pripomoček gor ali dol, če že
ne bo koristil, škoditi menda tudi ne more, ga
odprla in počasi krenila. Na ovinku pri Čičku
sva ga že zaprla, pri Fari pa pospravila v
nahrbtnik, kjer bi lahko kar ostal do cilja,
pa ni.

svet in ljudje

Markacija za evropsko pešpot je rdeè krog z rumeno piko v sredi.

Evropska
pešpot E6

od Nove vasi
do Strunjana
V prvem valu korone smo se
morali samoizolirati znotraj

meja občin. To je bila za
pohodnike kar huda omejitev,

saj se še na bližnjo Slivnico
nismo smeli podati, vsaj legalno
ne. A kar je bilo sprva ovira, je
sčasoma postalo izziv. Začelo se

je raziskovanje znotraj meja
občine – tako označenih poti kot

tudi stezic, ki so včasih bile.
Kmalu smo spoznali, da je na
Blokah še marsikaj, česar ne

poznamo. Sem spada, za razliko
od priljubljene Krpanove poti,

tudi bloški odsek evropske
pešpoti E6. Ko sva z Meto hodila
po njej od Strmce do Metulj, sva

se vprašala, kam poleti na
dopust, in prišla do ideje, da bi
po tej poti kar lepo nadaljevala

do Strunjana.

Prav posebnih priprav taka pot ne terja. Malo
sva se razgledala po internetu*, kakšne so
izkušnje drugih in koliko dni naj bi
potrebovala do cilja. Prva in največja
nevarnost, ki preži na popotnika, je, da si v
času od ideje do realizacije premisli in
odstopi, še preden je poskusil. Zato sva takoj
zakoličila dan odhoda. Približno deset dni prej
sva začela znašati opremo na kup in tehtati,
kaj vzeti in česa ne. Pa tudi tehtati, koliko
(kilo)gramov ima vsak kos prtljage – na plečih
vsak gram veliko šteje. Nahrbtnik naj ne bi
presegal petnajstih odstotkov pohodnikove
teže, po nekaterih virih pa celo desetih
odstotkov ne. Do predzadnjega dne nama je
šlo prav dobro. Ko pa sva v zadnjem koraku
naložila še vodo in hrano za prva dva dni, je
bilo veselja konec. Težavo sva rešila z eno Pogled s Slavnika na slovensko Istro
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NOČNI OBISK
Pot naju je prvi dan vodila mimo gradu
Snežnik do Leskove doline – tu sva šla malo po
svoje, saj gre sicer E6 čez Mašun. Tisto noč,
med bivakiranjem na divje, sta naju prišla
legitimirat varuha južne meje. Obravnava je
bila več kot korektna, saj sta nama prijazna
policista za povrh dala še nekaj vode za
naprej.

ORIENTACIJA NA POTI
Naslednji dan sva osvojila vrh Snežnika in po
spustu prespala na Sviščakih, tretji dan pa
nadaljevala proti Ilirski Bistrici. Pot je sicer
precej dobro markirana, vendar sva se med
Kozlekom in Ilirsko Bistrico popolnoma
izgubila med dišečimi borovci, vsaj izgledalo
je tako. A bolj kot sva študirala zemljevid* in
vodnik*, bolj nama je postajalo jasno, da sva
šla prav. Očitno pa na tem delu ni drugega kot
nekaj obledelih markacij. Najina končna
postaja ni bila Bistrica, temveč turistična
kmetija Bubec, ki je še tri četrt ure hoda
naprej. Poleg udobne namestitve so naju tudi

nahranili z izvrstnimi domačimi postrvmi in
zjutraj z obilnim zajtrkom.

OSKRBA S HRANO
Na tem delu poti E6 od Blok do Strunjana je
treba kar skrbno načrtovati postanke za
okrepčilo in obnovo zalog, saj so večji kraji
posejani poredko in mestoma ni niti naselij,
kjer bi lahko popotnik poprosil za vodo. Tako
je bil glavni adut četrte, nekoliko lažje etape –
razen občudovanja s sadnim drevjem
obloženih Brkinov – trgovinica v Pregarju,
kjer sva se oskrbela s hrano za naslednje tri
dni.

KDAJ JE ZA KOGA ZGODAJ
Potem nama je prišel prvič – in kot se je
izkazalo kasneje, edinkrat – prav šotor. Vstala
sva zgodaj, okoli štirih. Nisva se več borila z
vlago in razmeroma nizkimi temperaturami,
temveč naposled z vročino. Cilj Slavnik. Na
tem mestu Dario Cortese v vodniku po E6
zapiše: »Od križišča pri Slivju do vrha Slavnika
poteka E6 skupaj s Slovensko planinsko potjo

[…] če je še ne poznamo, medtem skušamo
ugotoviti, kaj bi se zgodilo, če bi jo prehodili.«
Do vznožja prideva kmalu po osmi uri, a
planinci, ki se vračajo v dolino, naju
»zaspanca« posvarijo, da nama zna biti še
»toplo«. Vseeno hvala, ravno nama je še
uspelo priti na vrh v vzdržnih pogojih. Koča
Henrika Tume je odprta ob vikendih in z več
sreče kot pameti se je izšlo, da sva prišla tja
ravno na soboto. Preostanek dneva sva
namenila počitku in celjenju Metinih žuljev.

VEDNO PRIPRAVLJEN
Največje presenečenje pa naju je doletelo v
nedeljo. Spust s Slavnika do Podgorja in čez
Kraški rob do Hrastovelj se je zdel mačji
kašelj. Če malo pospešiva, bova ob 11.30 ravno
ujela nedeljsko mašo v Kubedu. Pa tudi po
slavni istrski gostilni Jakomin nama je bil
poznan in vabljiv ta kraj. Le streljaj do
Hrastovelj se je ustavilo. Mene so izdale
bolečine v kolkih, ki so se potihem oglašale že
od prvega dne. Najini pasji spremljevalki Luci
se je mešalo od vročine. Ni šlo več naprej.

Meta in Luci se hladita v senci … … oprema pa suši na soncu.

Po dežju vedno posije sonce. Obrh je poln.
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Ležimo v senci, počasi se nam vračajo moči
in naposled se privlečemo do Hrastovelj. Za
kar bi v običajnih razmerah potrebovali 20
minut, smo z veliko muko uspeli v eni uri.
Nemudoma smo smuknili v prijetno
klimatizirano gostilno (fresko mrtvaškega
plesa s konca 15. stoletja že poznava, pa tudi
če je ne bi, našo minljivost tokrat čutiva na
lastni koži). Preostanek poti do Kubeda sva
prihranila za zvečer. Ni šlo prav preveč dobro,
a počasi se daleč pride. Dokler tik pred
Kubedom nisva začutila debelih kapelj. Z dna
nahrbtnika sva sicer izvlekla dežnika, a v boju
s ploho sta zalegla toliko kot nič. Premočena
od glave do pet in premražena sva iskala
zavetje pod nadstreškom stare hiše. Trle so
naju skrbi, kako in kje bova v tej mokroti
šotorila. A beseda ni konj in ljubeznivi
domačini so nama ponudili streho nad glavo v
dvorani vaškega doma!

CILJNA RAVNINA
Naslednje jutro sva se prebila skozi lepi istrski
vasi Marezige in Pomnjan do Šmarja. Po skoku
v trgovino je sledilo že videno izpred
Hrastovelj. Zadnji trije kilometri so se spet
vlekli kot jara kača. V dopoldanski pripeki,
malo po deveti uri, je psička Luci že
omagovala, 10 minut hoje, pol ure počitka, 10
minut hoje, pol ure sence. A smo zmogli.
Etapa zadnjega dne, čez Gažon in Jagodje do
strunjanskega križa, pa je bila prava milina,
pot je postregla celo z nekaj sladkimi figami.

Za finale pa prvovrstno presenečenje. Po
načrtih naj bi še kakšen dan ostala v kampu,
kjer bi spala v šotoru praktično na trdih tleh.
V do konca poletja popolnoma zasedenem
penzionu Stella Maris so po spletu okoliščin
tik pred najinim prihodom odslovili dva
neljuba gosta in tako se je ponudila prosta
soba, ki sva jo brez pomisleka takoj vzela.
Lahko verjamete na prvo besedo, da se je
tridnevna rehabilitacija prav prilegla, pa še z
boni sva plačala.

PA ŠE TO
Vedno znova sem navdušen, kako lepa je
Slovenija, koliko kotičkov je še za videti in
kako prijazni so ljudje. In ni lepšega kot
združiti raziskovanje, prima družbo in 160-
kilometrsko pot daleč stran od ekranov,
sporočil in zvonjenja telefonov. Takoj bi šel
spet, tokrat denimo od Radelj ob Dravi do
Nove vasi. Če bo ta zapis »okužil« koga s
popotno-pohodniško mrzlico, dodajam še eno
misel Daria Corteseja: »Kdor hodi, je vedno
pred časom. Kdor hodi po evropskih
pešpoteh, je nekaj desetletij pred časom. Kdor
hodi po slovenskem delu dveh evropskih
pešpoti, je že četrt stoletja pred časom. In ta
čas je vedno zdaj.«

Simon Korenjak

Èe ne gre, ne gre. OK Google, koliko kilometrov je še do Kubeda?!

Ponudniki namestitev so kar tekmovali med seboj, kdo bo pripravil boljši zajtrk:
umešana jajèka, jajèka na oko, pa z ocvirki, s panceto ali pršutom …

Tudi po njihovi zaslugi konèno na cilju!

*Viri na internetu:
· https://e6radljestrunjan.wordpress.com/
· http://eupoti.com/e6.htm
· http://goo.gl/2YShj
· http://preprostost.si/2009/08/28/e6-preden-se-odpravite-na-treking-dolg-190-km/
Vodič:
Dario Cortese. 2005. Evropska pešpot E6, Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Zemljevida:
· Planinska karta 1:50 000. 2018. Notranjska s Snežnikom. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije,
Geodetski inštitut Slovenije, Geodetska družba.
· Planinska karta 1:50 000. 2011. Slovenska Istra Čičarija – Brkini – Kras. Ljubljana: Planinska zveza
Slovenije, Geodetski inštitut Slovenije, Geodetska družba. [Razprodana; midva sva si namesto nje
pomagala z Google Maps na telefonu.]
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Župnija v poletnem ‒ korona času
Za nami je mokro, z vavčerji in s korono zaznamovano poletje. Tudi življenje župnije je bilo drugačno.
Z žegnanji na podružnicah smo začeli šele julija, pa še ta so bila vsaj v drugem delu, to je v druženju po

maši, okrnjena, saj ni bilo priporočljivo delati pogostitev.

Kljub vsemu pa nam je v drugi polovici
avgusta uspelo »pod streho spraviti poletno
petdnevno duhovno-spoznavno-zabavno
druženje z otroki t.j. »oratorij«. Zasluga gre
mladim prostovoljcem, animatorjem iz vrst
srednješolcev in študentov iz bloške in
trojiške fare, ki so si velik del svojega prostega
počitniškega časa vzeli za pripravo in izvedbo
oratorija. Geslo letošnjega oratorija je bilo
»Zaupam, zato si upam«. Ob svetopisemski
zgodbi o kraljici Esteri smo vsak dan spoznali
eno od vrednot, kot so: lepota, odgovornost,
post in molitev, zaupanje in hvaležnost.
Oratorija, ki je potekal pri Fari, se je letos
udeležilo 30 otrok in 15 animatorjev.
Zaključek smo imeli v petek, 21. 8., ko smo se
peš podali na studenski piknik prostor in v
tamkajšnjo cerkvico.

Z otroki pa se spet dobimo, tako upamo, na
decembrskem oratorijskem dnevu.

V avgustu je med nas prišel duhovnik
Branko Setnikar, ki bo sicer živel v Begunjah,
pomagal pa bo predvsem pri Sv. Vidu in tudi
pri Sv. Trojici ga boste lahko srečali. Doma je
iz župnije Polhov Gradec iz tradicionalno
katoliške družine. Kot sam pravi, se je po
birmi oddaljil od Cerkve in se precej ukvarjal
s športom. V Ljubljani pa se je pri kapucinih
navdušil za oratorijskega animatorja in

skavta. Spraševal se je: »Kaj če me Bog želi, da
postanem duhovnik? V molitvi, v
premišljevanju Božje besede je zaznal, da ga
želi Bog kot duhovnika in je odgovoril z »da«.
V duhovnika je bil posvečen leta 2013, potem
pa je svoje poslanstvo opravljal v Železnikih,
Šentvidu pri Stični in Preddvoru, kjer je
doživel obtožbe, ki so se izkazale za
neresnične. Po letu, ki ga je preživel v Starem
trgu ob Kolpi in v Ameriki, je dobil dekret za
pomočnika v »vidovski« župniji. Pravi, da je
vesel, da je prišel med nas in tudi sam sem
vesel, da mi bo sedaj lahko nekaj časa v
pomoč. Je dober, zavzet in sposoben
duhovnik. V imenu vseh treh župnij mu želim,
da bi se dobro počutil med nami.

V mesecu septembru smo imeli slovesnost
podelitve zakramenta svete birme, ki jo je v
bloški župniji prejelo dvanajst birmancev, v
trojiški pa trije. Na birmo smo se pripravljali z
devetdnevnico, ki je bila vsak dan v eni izmed
župnij. Zakrament svete birme je podelil
ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.

Župnijsko žegnanje pri Fari bomo imeli v
nedeljo, 4. oktobra, ob 10. uri, kamor ste vsi
lepo vabljeni!

Hvala vsem, ki kakorkoli vstopate v
življenje župnije. Predvsem se želim
zahvaliti animatorjem na oratoriju,

krasilkam cerkve in pa možem in fantom, ki
ste se tudi letos udeležili delovne akcije v
vseh treh župnijah.

Vsem želim veliko razumevanja, miru ter
družbe dobrih in poštenih ljudi. Trudimo se,
da bi takšni vedno boj postajali tudi sami.

Simon Virant, župnijski upravitelj

Foto: animator

Otroci in animatorji na letošnjem oratoriju

Foto: arihv B. S.

Branko Setnikar
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Slovenski Trisat v vesolju
Slovenija je 3. septembra končno dočakala izstrelitev prvega slovenskega satelita,

pravzaprav kar dveh, ljubljanskega mikrosatelita Nemo-HD in mariborskega nanosatelita Trisat.
Pri razvoju slednjega sem sodeloval tudi jaz.

Satelit Trisat sta razvila Laboratorij za
elektronske in informacijske sisteme, UM
FERI in podjetje Skylabs. Njegov glavni tovor
je infrardeča kamera, ki lahko posname
zemeljsko površino v večih infrardečih
valovnih dolžinah hkrati. Z njo se lahko med
drugim spremlja okoljske težave, kot so izlitje
nafte v morju, gozdne požare in izbruh
vulkanskega prahu. Njegova prav tako
pomembna naloga je tehnološka
demonstracija elektronskih podsistemov na
njem, saj je za podjetja, ki jih kupujejo, zelo
pomemben podatek, da so že bili uspešno
uporabljeni v vesolju. Nenazadnje pa bo
satelit uporaben tudi za izobraževanje novih
inženirjev s področja vesoljskih tehnologij.

Prvi datum izstrelitve nosilne rakete Vega
z obema slovenskima satelitoma je bil
postavljen že v začetku septembra 2019,
vendar so se težave kar vrstile. Prvič je bil
polet prestavljen zaradi neuspešne izstrelitve
rakete istega tipa, kar je povzročilo podrobno
preiskavo o vzrokih nesreče ter njihovo
odpravo. Drugič je bila izstrelitev prestavljena
zaradi pandemije COVID-19 in nato večkrat
zaradi premočnega vetra. Ko je končno že
kazalo, da bo vreme na izstrelišču ugodno, se
je pojavil tajfun na drugem koncu sveta, v
Južni Koreji, kjer se nahaja opazovalna
postaja, ki spremlja let rakete. Vseeno je
podjetje, ki izstreljuje Vego, Arianespace,
ostalo v pripravljenosti in poskusilo naslednji
dan kljub neugodni vremenski napovedi.
Končno se je vreme umirilo in raketa Vega je
s slovenskima in 51 drugimi sateliti poletela iz
Francoske Gvajane ob 3.51 zjutraj po našem
času. Izstrelitev je potekala brez težav. Drugi
po vrsti se je 40minut po vzletu od rakete ločil
Nemo-HD, dobro uro kasneje, približno ob
5.30, pa še Trisat. Zagon satelita Trisat se je
začel pol ure po izmetu. Pred tem je moral
satelit mirovati, da ne bi s svojimi dejanji in
radijskimi signali motil utirjanja preostalih
satelitov. Najprej se je vklopil napajalni
modul, ki je razprl sončne celice ter nato še
radijske antene. Po uspešno razprtih antenah
se je vklopil še komunikacijski modul, ki je
takoj začel sporočati trenutno stanje v obliki
t.i. svetilnega signala (ang. beacon). V takem
stanju je satelit pričel čakati na ukaze z
Zemlje.

Prve dobre novice so prispele že zjutraj, saj
je slovenski radioamater s pomočjo radijskih
postaj, posejanih po celem svetu, že zaznal
Trisatov signal v ZDA. Na fakulteti so prvi

konktakt s satelitom Trisat vzpostavili v
dopoldanskem času, ko je prvič preletel
Slovenijo. Ker se je satelit vrtil, je bil še isti
dan vklopljen podsistem za zaznavo in nadzor
orientacije. Le-ta je s pomočjo magnetnih
senzorjev in magnetnih navornikov satelit
umiril. Kasneje je bil vklopljen način sledenja
soncu. V tem načinu se satelit s pomočjo
sončnih senzorjev in triosnih vztrajnikov
usmeri proti soncu. To zagotavlja optimalno
polnjenje baterij. V prihodnjih tednih bodo
vklopljeni in testirani še preostali podsistemi,
vključno s kamero. Ta postopek je počasen,
saj je komunikacija s satelitom mogoča samo
dvakrat na dan za nekaj minut, ko satelit leti
nad oz. v bližini Slovenije. Na prve slike bo

torej potrebno še malo počakati. Osnovne
informacije in aktualno stanje satelita lahko
preverite na spletni strani www.trisat.um.si

Prav zagotovo bomo v prihodnosti še slišali
o slovenskih satelitih, saj je satelit Trisat-R že
v izdelavi. Izstreljen bo na krstnem letu
rakete Vega C v srednjo zemeljsko orbito na
višino približno 6000 km. Njegova glavna
naloga bo testiranje novih tehnologij ter
spremljanje vesoljskega vremena. Na tej
višini je tudi izrazito sevanje, kar bo
predstavljalo dodaten izziv za satelit.
Izstrelitev je predvidena v začetku
prihodnjega leta.

Jernej Škrabec

Foto: Zbirka podjetja Skylabs

Satelit Trisat
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Največje območje za najbolj
ogroženo ptico v Sloveniji
predstavlja Ljubljansko barje. Ta
ptica je kosec (latinsko Crex
crex), ki ga zelo redko vidimo.
Kosec je ptica selivka, ki spada v
rod tukalic. Meri od 27 do 30 cm.
Kosci so izjemni letalci, do
srednje Afrike preletijo v ravni
črti čez Sredozemsko morje. Pot
je dolga 6000 do 7000 km, v eni
noči preletijo do 800 km. Po
naravi je ponočnjak, sramežljiv,
skrivnosten, zelo težko ga je
videti. Ljubljansko barje, ki meri
163 km2, je največja nižinska
travnata pokrajina v Sloveniji,
predstavlja mozaik travnikov,
njiv, grmišč, vodnih jarkov in
kanalov, stez in cest. S svojo
raznolikostjo nudi bivališče
številnim živalskim in
rastlinskim vrstam, ki jih drugod
ne srečamo več. Glavni vir, ki
zagotavlja življenje na barju, je
reka Ljubljanica, ki zasanjano
vijuga od izvira na Močilniku,
mimo Blatne Brezovice do
ljubljanskega Tromostovja.
Padec reke na tej relaciji je samo
0,5 do 1 m, število vodotokov na
Ljubljanskem barju je kar 53,
dolžina kanalov je 5000 km, 62 pa
je pomembnih živalskih in
rastlinskih vrst. Ljubljanskemu
barju po pomenu za kosca sledijo
Cerkniško jezero, Breginjski Stol,
dolina Reke, porečje Nanoščice,
Planinsko polje, Jovsi in Pivško
podolje.

V Sloveniji gnezdi med 300 in
400 koscev. Samci koscev že
nekaj dni po prihodu iz
prezimovališč v južni in vzhodni
Afriki pričnejo s klicanjem
samic. Glasni »kreks-kreks«, ki
ga ponovijo tudi več kot 10.000-
krat v eni noči, je botroval
znanstvenemu in slovenskemu
imenu vrste. Zvok kosca oponaša
brušenje kose. Njegova zveza s
samico traja le dober teden, nato

pa skrb za zarod povsem
prevzame samica, samec pa
skuša pritegniti novo partnerico.
Pred nekaj leti je bilo zelo
popularno nočno poslušanje
kosca. Moje kolege iz
naravovarstvenih organizacij so

klicali iz raznih ministrstev in
združenj in jih prosili, naj jih
peljejo na lokacije, kjer se kosci
oglašajo. Ker pa slovenski
pregovor pravi, da ima noč svojo
moč, se včasih niso ženili samo
kosci.

V preprosti, s travo in zelišči
obloženi vdolbini na tleh samica
znese 8–10 jajc, iz katerih se
izvalijo črni begavci. Zanje skrbi
le prvih 10–15 dni, nato pa jih
zapusti, da bi oblikovala drugo
leglo. Ptica se prehranjuje z
različnimi talnimi nevretenčarji
(žuželke, polži, deževniki,

dvojnonoge), ki jih dopolnjuje s
semeni trav in šašev.

Z rednim štetjem koscev na
vseh zanj pomembnih območjih
smo že kmalu po letu 2000
zabeležili zmanjševanje njegove
populacije. Slovenska populacija

kosca se je od leta 1999, ko je bila
glede na dosedanje popise
največja, do leta 2010 zmanjšala
kar za polovico. Levji delež
upada se je zgodil na
Ljubljanskem barju, kjer je v
istem obdobju izginilo tudi
veliko vlažnih, pozno košenih
travnikov.

Ornitologi (znanstveniki, ki
proučujejo ptice) navajajo, da
kosca najbolj ogroža
intenzifikacija kmetijstva, ki se
kaže v zgodnji prvi košnji,
večkratnih košnjah letno,
spremembi vlažnih travnikov v

njive, njihovem izsuševanju,
pretiranem gnojenju in
dosejevanju travno-deteljnih
mešanic.

Negativen vpliv imajo tudi
intenzivna paša, opuščanje
tradicionalne rabe in posledično

zaraščanje ter urbanizacija, pri
kateri habitat (življenjski
prostor) kosca izgine zaradi
pozidave.

UKREPI ZA OHRANITEV

KOSCA

Po službeni dolžnosti sem že
nekaj časa vključen v strokovno
skupino, ki naj bi našla rešitev za
ohranitev kosca v projektu novi
VTR (vlažni travniki). V
strokovno skupino so vključeni
številni strokovnjaki iz vladnih in
nevladnih organizacij.

Varujmo kosca
Slovenija ima med državami EU največji delež varovanih območij. Ta območja spadajo v Naturo 2000 in
pokrivajo dobrih 37 % površin. Dvanajst občin je v celoti v varovanih območjih, sicer pa imamo kar 48
zavarovanih območij (narodni park, tri regijske in 44 krajinskih parkov). Na teh površinah država ščiti
236 zavarovanih vrst, od tega 119 ptic. Varovana območja so bila določena pri vstopu države v EU in

sedaj predstavljajo obvezo države, določeno z zakonodajo, ki jo je težko spremeniti.

svet in ljudje
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Do sedaj se je redke ptice
reševalo z ukrepom VTR
(Ohranjanje habitatov ptic
vlažnih ekstenzivnih travnikov
na območjih Natura 2000). Ukrep
je bil oblikovan posebej za
koščeve ekološke zahteve in je
plačljiv v programu KOPOP
(Kmetijsko okoljska podnebna
plačila).

SEDANJE ZAHTEVE

UKREPA VTR
Omejitev košnje do 1. avgusta
omogoča ptiču koscu in drugim
talnim gnezdilkam uspešno
oblikovanje gnezda in razvoj
mladičev do starosti, ko se ti že
lahko sami umaknejo na varno.

Prilagoditev načina košnje od
enega roba travnika do drugega
oz. od sredine navzven, da imajo
živali v času košnje dovolj časa,
da se umaknejo na varno. Ptica se
umika v nepokošeno travo, če pa
pride do pokošenega sosedovega
travnika, se tja ne umakne in jo
kosilnica pokonča. Zato so na
parceli obvezni nepokošeni
pasovi, kamor se ptica lahko
umakne.

NOVI VTR, DO SEDAJ

DOGOVORJENE VSEBINE

Vsako leto poteka monitoring
(meritev stanja) ptiča kosca, kjer
DOPPS (Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije)
popiše pojoče samce. Na podlagi
tega popisa dobimo točne
lokacije, kje se kosec nahaja. Na
površinah, kjer se kosec nahaja,
ostane datum košnje 1. avgust, na
površinah, kjer kosca v tekočem
letu ni, pa se lahko površine
pokosijo prej.

Kaj rešujemo s tem pristopom?
Površine, kjer se kosec ne nahaja,
se lahko pokosijo prej (prepre-
čevanje razširjanja invazivnih
tujerodnih vrst in posledično
boljšanje habitata za kosca, bolj
ciljno izvajanje ukrepa ...).

KOSEC NA BLOKAH
Spomladi sva se pogovarjala z
Metodom Zabukovcem, ki pase
govedo v okolici Nove vasi.
Pogovor je nanesel tudi na kosca.
Povedal mi je, da imajo kosca na
pašnikih že nekaj desetletij. Nad
informacijo sem bil presenečen,

prvič sploh nisem vedel, da
imamo kosca na Blokah, drugič
pa bi pričakoval, da se kosec, če
že je na Blokah, nahaja okrog
jezera na Volčjem, oziroma v
povirju Bloščice, kjer so mokri
travniki, trava pa nekoliko višja
in se pozno kosi. Informacijo sem
prenesel ornitologom. Tudi njim
se je novica zdela neverjetna,
kako naj bi se kosec nahajal na
pašniku, kjer so živali prisotne cel
dan, hkrati pa se intenzivno
gnoji. Očitno pa narava dela po
svoje, življenje pa najde pot tudi
mimo ustaljenega razmišljanja in
pričakovanja ljudi.

Kakor koli, redko ptico, katere
prisotnost je tudi pokazatelj
dobre ohranjenosti okolja,
imamo tudi na Blokah. Za razliko
od zveri nam ne dela nobene
škode. Ptica je tudi po imenu
simbol kosca, ki je skozi
zgodovino ohranjal obdelane
bloške laze in travnike. Moj sosed
pravi, da dokler so pele kose, je
bilo vse pokošeno, sedaj, ko
ropotajo kosilnice, pa se vse več
travnikov zarašča. Kosca imamo
v Sloveniji tudi v številnih
pesmih. Mene osebno kosec
spominja tudi na tisto uporniško:
»Kosec koso brusi, kmet pravico
išče …« Naj kosec še dolgo ostane
z nami! Če ga pri košnji opazimo,
mu dajmo možnost umika na
varno – tako kot tudi drugim
živalim.

Franc Palčič
Foto: Alen Ploj

Viri: osebni arhiv, delovno gradivo
novi VTR, DOPPS

Ponovni zagon
preventivnih
delavnic

v Zdravstvenem
domu Cerknica

Za kratek čas smo tudi v
preventivnem programu v
Zdravstvenem domu Cerknica
prekinili vse naše aktivnosti
zaradi epidemije, ki nas je vse
skupaj doletela v
spomladanskem času. Ne glede
na spodbudno umirjanje, ki smo
ga bili deležni v mesecu maju in
juniju, se je virus zopet razširil
med nas. Potrebno je dosledno
upoštevati medsebojno razdaljo,
higieno rok in izvajati pravilno
higieno kašlja.

Preklic epidemije in dodatna
sproščanja ukrepov so nam
omogočili, da smo se lahko
vrnili v ustaljene tirnice. Tako
stroka kot vlada nas na vsakem
koraku opozarjata, da še nekaj
časa ne bo tako, kot je bilo pred
časom epidemije. Tega se zelo
dobro zavedamo tudi pri nas.

Pojav koronavirusa je bil za
vse nas izjemen dogodek,
epidemija, ki smo jo morali
jemati resno. Samoizolacija in
prekinitev družbenega življenja

v Sloveniji nam je vsem skupaj
prinesla določene spremembe;
tako pozitivne kot negativne.
Lahko bi ohranili pozitivne
spremembe oz. navade ter jih
vkomponirali v svoj življenjski
slog ter si na ta način okrepili
svojo odpornost in zmanjšali
nevarnost za okužbo. Vsi smo se
upočasnili, četudi prisilno.
Ampak nič ne de, pridobili smo
priložnost na drugih področjih.
Povečal se je razpoložljivi čas, ki
smo ga lahko koristno preživeli
z otroki, z družino ali sami s
sabo. Imeli smo to priložnost, da
smo se umirili, povezali in
mogoče globje stkali družinske
niti, na plan potegnili hobije, ki
smo jih zaradi
preobremenjenosti zanemarjali,
spremenili življenjski slog
(uravnotežena prehrana,
povečana telesna aktivnost,
spopadanje s stresom). Vse te
kratkoročne navade bi lahko
prešle v dolgoročne navade in bi
na daljši rok v svojem
življenjskem slogu opazili
korenite spremembe tako na
osebnem kot na duševnem
zdravju.

S 1. 6. 2020 vam ponovno
ponujamo preventivne
delavnice. Sprva le na način
individualnih svetovanj,
webinarjev in manjših skupin.

Vljudno vas vabimo, da nas
pokličete na 01/70-50-150 oz.
nam pišete na zvc@zd-
cerknica.si ali irena.svet@zd-
cerknica.si, kjer se bomo
dogovorili za najbolj ustrezen
način sodelovanja.

Ostanite zdravi.

Zapisala: Irena Svet

svet in ljudje
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Dan fetalnega alkoholnega sindroma 2020

Alkohol in nosečnost
Medtem ko je javnost večinoma
seznanjena s škodljivimi učinki,
ki jih lahko prinaša pitje alkohola
pivcem, pa se premalo
zavedamo, da izpostavljenost
alkoholu pred rojstvom
pomembno vpliva na otrokovo
zdravje in dobrobit.

Na Nacionalnem inštitutu za
javno zdravje (NIJZ) ozaveščamo
javnost o škodljivih vplivih
alkohola na razvoj otroka v času
nosečnosti, saj se zavedamo, da
na odnos družbe do pitja
alkohola v času nosečnosti lahko
vplivamo vsi. V nadaljevanju
navajamo nekaj dejstev:
• alkohol iz materine krvi
prosto prehaja skozi posteljico
in v nekaj minutah v otrokovi
krvi doseže vsaj tako visoko
koncentracijo kot pri mami – v
nasprotju z mamo pa ima
otrok le omejene zmožnosti
presnove alkohola;

• alkohol je lahko vzrok za
različne primanjkljaje in
nepravilnosti v razvoju otroka
(npr. splav, mrtvorojenost,
nedonošenost, nenadna smrt
dojenčka, motnje v rasti in
razvoju);

• spekter fetalnih alkoholnih
motenj (FASD) je skupno ime
za široko skupino prirojenih
telesnih nepravilnosti,
vedenjskih motenj in drugih
prikrajšanosti pri otrocih, ki
so bili pred rojstvom
izpostavljeni alkoholu – obseg
in teža posledic se od
posameznika do posameznika
razlikujeta, posledice pa ga
spremljajo vse življenje;

• po oceni tujih strokovnjakov
se v Sloveniji na leto rodi okoli
80 otrok z najtežjo obliko
motnje (s fetalnim alkoholnim
sindromom oz. kratica FAS),
vseh otrok, ki imajo
kakršnekoli posledice zaradi
izpostavljenosti alkoholu pred
rojstvom, pa približno petkrat
toliko;

• v Sloveniji je pitje alkoholnih
pijač med mladimi ženskami
razširjeno, posebej nas mora
skrbeti porast najbolj

tveganih oblik pitja, ko gre za
pitje večjih količin alkohola ob
posameznih priložnostih – ob
tem, da je približno polovica
nosečnosti nenačrtovanih, to
povečuje tudi možnost
izpostavljanja otroka alkoholu
takrat, ko nosečnost še ni
prepoznana.
Ena od ključnih prioritet

vsake občine je skrb za zdravje in
dobrobit njenih občanov. K temu
prispeva tudi podpora in
sodelovanje različnih
deležnikov, od zdravstvenih,
socialnih in pedagoških
delavcev, posameznikov, civilne
družbe ... ter občin pri
ozaveščanju in preprečevanju
FASD.

Skupaj omogočimo vsakemu
otroku najboljši možni začetek v
življenje!

ALKOHOL IN NOSEČNOST

NISTA ZDRUŽLJIVA

Kaj vemo:
• Če nosečnica pije alkoholno
pijačo, alkohol iz njene krvi
prehaja skozi posteljico in v
nekaj minutah v otrokovi
krvi doseže vsaj tako visoko
koncentracijo kot pri mami.

• V nasprotju z mamo ima
otrok omejene zmožnosti
presnove alkohola.

• Alkohol škodi razvoju in rasti
otroka ter lahko poškoduje
različne organe in tkiva.

• Najbolj ranljivi so možgani, ki
se razvijajo skozi celo
nosečnost in še po rojstvu.

• Izpostavljenost alkoholu pred
rojstvom je eden od
najpogostejših vzrokov za
prirojene nepravilnosti,
primanjkljaje v razvoju ter
vedenjske in učne težave pri
otrocih.

• V celotni nosečnosti ni
varnega obdobja za pitje
alkohola.

• V nosečnosti nobena količina
alkohola ni varna. Toda večja
kot je količina popitega
alkohola, večja je ogroženost
otroka.

• Vse vrste alkoholnih pijač so
enako škodljive, tudi vsa vina
in piva.
Zelo pomembno je, da se

zavedamo, da lahko vse te
posledice pri otroku enostavno in
popolnoma preprečimo!
Kaj lahko naredimo:
• Že ko načrtujeta otroka, rečeta
ALKOHOLU NE oba bodoča
starša.

• Nosečnice in ženske, ki dojijo
otroka, ne pijejo alkohola.

• Tudi pari, ki so spolno aktivni
in ne uporabljajo zanesljive
kontracepcije, ne pijejo
alkohola.

Z odgovornim pristopom lahko
prav vsi pomembno
prispevamo k preprečevanju
škode, ki nastane zaradi pitja
alkohola med nosečnostjo:

• partnerji in vsi ostali
spodbujajmo in podprimo
vsako žensko pri odločitvi za
nosečnost brez alkohola;

• nosečnici in ženski, ki doji
otroka, nikoli ne ponujamo
alkoholne pijače in je ne
spodbujamo k pitju alkohola;

• nosečnici, ki ne zmore
prenehati piti, pomagamo
poiskati pomoč.

Viri pomoči:
• https://www.sopa.si/kakovost-
zivljenja/viri-pomoci/

• http://www.infomosa.si/pomoc/
• 9. september je mednarodni
dan ozaveščanja o posledicah
izpostavljenosti otroka
alkoholu pred rojstvom:
»Nosečnost brez alkohola je
najvarnejša izbira za vašega
otroka!«

Plakat Za naju brez alkohola
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Primerjava in izbira toplotne črpalke
Letošnja izredno mila zima nam je nazorno pokazala, kako hitro se segreva naša globalna topla greda.
K sreči se vse več ljudi zaveda tega problema, zato se odločajo za manj škodljive načine ogrevanja. Na

prvem mestu med njimi je ogrevanje s toplotno črpalko.

SUBVENCIJA EKO SKLADA
K zmanjševanju toplogrednih
izpustov zaradi fosilnih goriv nas
vzpodbuja tudi Eko sklad s
subvencijami. Ob zamenjavi
stare kurilne naprave z novo
toplotno črpalko tipa zrak-voda
v večini občin, z izjemo nekaj
mestnih občin s sprejetim
Odlokom o načrtu za kakovost
zraka, dobite subvencijo v višini
2.500 €. Od letos subvencijo
dobijo tudi prebivalci mestne
občine Kranj in občine Hrastnik.
Upajmo, da bodo kmalu ukinili
Odlok v še kakšni od mestnih
občin, saj imajo praviloma tam
najslabši zrak.

TEHNOLOGIJA PRIHODNOSTI
Ob prenovah ogrevalnih
sistemov in pri novogradnjah je
za večino investitorjev toplotna
črpalka edina opcija. Poleg
ekološke sprejemljivosti je to
tudi najudobnejši in praktično
najcenejši način ogrevanja.
Razvoj toplotnih črpalk gre v
smeri povečevanja zmogljivosti
naprav pri nizkih zunanjih
temperaturah, izboljševanja
izkoristka električne energije,
zniževanja hrupnosti zunanje

enote, pa tudi razvoja novih vrst
ekoloških hladiv z boljšim
izkoristkom in predvsem z
zmanjšanim ogljičnim odtisom.
Tako je lani in letos na trg prišlo
nekaj novih modelov toplotnih
črpalk z ekološkim hladivom R32
namesto doslej najpogosteje
uporabljanega R410A.

KATERA JE NAJBOLJŠA?
Ob široki ponudbi toplotnih
črpalk na trgu se investitor kaj
hitro znajde pred dilemo, katero
napravo naj izbere. Vsekakor
mora biti dovolj zmogljiva tudi
pri nizkih zunanjih temperaturah
in v strnjenih naseljih čim tišja.
Toda, ali naj vzame tradicionalno
evropsko kompaktno zunanjo
enoto ali najsodobnejšo japonsko
v ločeni izvedbi? Mora biti
inverterska? Ali je potreben
zalogovnik? Ali je res, da
nekatere ob daljšem izpadu
elektrike lahko zmrznejo?
Nasveti iz različnih virov si lahko
med seboj precej nasprotujejo.
Kako torej priti do pravih
odgovorov?

Podjetje Termaks bo v mesecu
oktobru organiziralo brezplačen
seminar na temo Primerjaj in

izberi toplotno črpalko s
temeljito primerjavo med nekaj

najboljšimi na trgu glede njihovih
zmogljivosti, glasnosti, cene,
garancijskih pogojev in še česa.

Robert Žibrik

Poletni utrinek
iz Velikih Blok

Topli poletni dnevi na podeželju so kot nalašč za
ustvarjalne ideje male otročadi. Naša dva vrtčevska
otroka sta si iz nerabljenih količkov in odpadnega
lesenega materiala z nekaj pomoči naredila dve
majhni lestvi, nato smo dodelali še eno pravo lestev.
Nekega popoldneva sta prišla na »briljantno idejo«
za uporabo teh lestev. Malo za res, dosti za hec bi
lahko rekli, da je Bregarjeva Iva kljub svojim letom še
vedno zanimiva za podokničarje ‒ zlasti za tiste, ki
imajo radi sladkarije ...

Gregor Vertačnik, Velike Bloke

Info: Robert Žibrik,
041/692 410.



Destinacija Zeleni kras je s podelitvijo znaka
Slovenia Green dobila potrditev, da s svojimi
aktivnostmi in usmeritvijo v trajnostni
turizem zasleduje pravo pot in strategijo. Na
srečanju vodilnih destinacij slovenskega
turizma, ki je 17. 9. 2020 potekalo v Mariboru,
smo postali ponosni prejemniki znaka
Slovenia Green Bronze, s čimer se
postavljamo ob bok številnim turističnim
destinacijam v Sloveniji, Evropi in svetu, ki
tak certifikat že imajo.

Slovenska turistična organizacija, ki
podeljuje znak Slovenia Green, je s tem
certifikatom potrdila prizadevanja destinacije
Zeleni kras za razvoj zelene, aktivne in zdrave
destinacije, ki svojim obiskovalcem nudi
odlično lokacijo za oddih in aktivnosti v
naravi.

Standard Slovenia Green uporabljamo v
projektu Zelena shema slovenskega turizma
za analizo stanja trajnostnega poslovanja v
destinaciji in pripravo načrta izboljšav na
področju trajnostnega turističnega
poslovanja.

Zelena shema slovenskega turizma je
sistem oziroma certifikacijska shema, ki pod
znamko Slovenia Green združuje vsa
prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v
Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponudi
konkretna orodja za oceno in izboljšanje
trajnostnega delovanja in skozi znamko

Slovenia Green zeleno delovanje tudi
promovira.

Destinacija Zeleni kras je na lestvici od 1 do
10 za trajnostni razvoj turizma dosegla
povprečno oceno 7,7 kar prinaša destinaciji
znak Slovenia Green Bronze.

»RRA Zeleni kras kot nosilec turističnega
razvoja v destinaciji Zeleni kras, ki povezuje šest
občin, zagotovo nima lahke naloge. Mednarodni
standard Green Destinations, ki ga uporabljamo za
presojo trajnostnega razvoja v destinacijah,
zahteva izvajanje 100 ukrepov. V primeru Zelenega
krasa to pomeni, da mora za popolno izpolnjevanje
meril vsakega od sto ukrepov izvesti oz. v svoje
poslovanje vpeljati vsaka od šestih občin. Presoja je
pokazala, da tega še ne dosegamo. Manjše občine v
destinaciji nimajo sprejetih vseh ustreznih
strateških dokumentov, zaradi česar so nekatera
merila le delno izpolnjena. To vpliva na ocene po
kategorijah predvsem na ravni politik (GD
Standard) in končno povprečno oceno, ki je nižja od
8. Najboljše ocene destinacija beleži na področju
kulture in tradicije, medtem ko je največji izziv na
destinaciji kategorija Okolje in podnebje.

Od prve presoje je naredila destinacija velik
korak naprej v kategoriji Poslovanje turističnih
podjetij z organizacijo on-line izobraževanja za
turistično gospodarstvo s področja trajnostnega
turizma in nekaterimi drugimi ukrepi. Prepričani
smo, da bo v naslednjih letih destinacija s pomočjo
priporočil tako velike korake naprej naredila tudi v

drugih kategorijah in s tem barvo znaka že kmalu
spremenila v bolj žlahtno.

Destinaciji priporočamo, da v prihodnjem
obdobju v prvem koraku sprejme novo strategijo
razvoja turizma, ki bo začrtala smer nadaljnjega
delovanja, ter da nadaljuje z izvedbo usposabljanj
za turistično gospodarstvo. Zagotovo bo
implementacija vseh ukrepov terjala kar nekaj
časa in truda, vendar je to nujno potrebno, če želi
destinacija kot enovita celota svoj turizem še
naprej razvijati po načelih trajnostnega
poslovanja,« je v utemeljitvi certifikata zapisala
Tina H. Zakonjšek iz Zavoda tovarna trajnostnega
turizma, ki je akreditiran partner upravljavca STO.
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Malo za šalo,
malo za res
V ponedeljek – ne bom delala;
v torek – ne bom plela;
v sredo – je sredin dan;
v četrtek – je sv. Urban;
v petek – je mojega moža god;
v soboto – se bom česala;
da bom v nedeljo – lepa k maši krevsala …
Včasih si lahko malo *prikrojimo* tedenski
urnik dela sebi v prid …
Pa lepe in ustvarjalne jesenske dni!

Ivica Šega

Destinacija Zeleni kras
je ponosna prejemnica znaka
Slovenia green destinations



mesec 2020 37mesec 2020 37pa še to

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

Bloška historija

Na Dunaj
Minilo je pravzaprav kratko obdobje od velikih sprememb v naši
deželi, vstop v EU, »schengen«, prevzem eura itd. Hitro pozabljamo
tudi na vse administriranje pri nekdanjih poteh v tujino, na potne liste,
valutne menjalne tečaje, službene potne naloge in druge ovire. Danes,
če seveda odmislimo korono, sedeš v avto in se brez kolobocĳ odpelješ
kamorkoli.

Malo pred osamosvojitvijo smo se iz Kovinoplastike Lož na Dunaj
odpravili direktor Jože, komercialist Boris iz Nove vasi in jaz. Najbrž so
veljali kakšni varčevalni ukrepi in za volan službenega mercedesa je
sedel kar sam direktor. Med Gradcem in Dunajem je bil končan le en
pas avtoceste in zato je veljala omejitev hitrosti. Kot vedno, kadar smo

šli z direktorjem, se je mudilo.
Na delu avtoceste z
omejitvami so se pred nami
naslikali avstrijski policaji in
vozili točno po predpisih.
Cesta praktično prazna, mi

že malo v zamudi in
Jože je na glas
razglabljal, da
bo te
p o č a s n e t e
treba nekako

prehiteti, da
prekoračitev 10 km/h

ne more škoditi itd.
Rečeno storjeno in policaje
smo pustili za seboj.
Oddahnili smo se, a ne za
dolgo. Policijska modra luč
nas je spravila na
izogibališče. »Kaj pa sedaj
hočejo ti »krofarji«?« »Vse
dokumente za službeni
avto in vozniško, pa bomo
gotovi,« sem hitel
prevajati. Kot zakleto
vozniškega ni bilo pri Jožetu
v nobenem žepu, ne v

denarnici. Nekajkrat je obrnil okoli osebno torbico in seveda sproti
dajal navodila, naj policajem lepo namignem, da se nam mudi, da
vozniško seveda ima, gredoč pa spraševal, kaj pravijo. Jaz sem vztrajno
prevajal, da hočejo vozniško videti. Ugotovili smo, da iz te moke ne bo
kruha, potem pa se je Jože odrešujoče domislil. »Pokaži jim, Lojze, moj
zeleni potni nalog za službeni avto. V Jugoslaviji takega naloga ne
moreš dobiti, če nimaš veljavnega vozniškega!« »No, kaj pa sedaj
pravijo?« je vztrajal Jože. Policaji so bili vedno bolj sitni in vztrajali, da
ga pokaže. Ni preostalo drugega, kot da priznamo, da vozniškega sedaj
ne najdemo. Policaji so na plano potegnili papirje, napisali nalog za

kazen 500 šilingov in dali komando, naj za volan sede voznik z vsemi
dokumenti. Z Borisom sva hitela zaključevati zadevo, češ kaj pa
hočemo, saj to ni prehuda kazen, 7 nemških mark v »naši« valuti, hitro
plačajmo in gremo. In res, plačamo 500 šilingov, Boris je sedel za volan
in počasi smo se odpeljali. Čez čas Jože nejevoljen vpraša: »Lojze, koliko
je menjalni tečaj danes?« Kar ustrelil sem: »Vedno 7 šilingov za 1
marko« in se zgrozil, da sem se pred policaji zmotil za desetkrat. »Torej
smo plačali 70 mark kazni,« je vrtal Jože. »Ja, kaže tako,« sem počasi
spravil iz sebe. »Boris, takoj obrni, tako vendar ne gre, okradli so nas.
Barabe avstrijske!« se je pridušal Jože. Hitela sva ga prepričevati, da sva
se zmotila pri preračunu, da smo že itak v zamudi in bog ve kaj bodo
tečni policaji še našli, če se obrnemo. Na koncu smo pot seveda
nadaljevali. Celo pot sva bila deležna naukov, da je treba tudi s tujimi
policaji na strogo, pa o pravilni vožnji mercedesa, o pozabljenem
vozniškem pa seveda nič. Dunaj smo pa le videli.

»krofarji« ‒ zabavljiv izraz za ljudi z golšo, kar je bil takrat v Avstriji pogost
pojav

Lojze Mazij
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SEZNAM DOGODKOV OD 1. 10. DO 24. 12. 2020

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

NAZIV DOGODKA ORGANIZATOR KRAJ (NASLOV) DATUM IN URA KONTAKT

Žegnanje v župnĳski
cerkvi na Blokah

Župnĳa Bloke Fara, župnĳska cerkev 4. 10. 2020 ob 10.00
Simon Virant, 031 412 652,

zupnĳabloke@gmail.com

Delavnica Zdravo jem
Zdravstveni dom
Cerknica

Nova vas, sejna dvorana 13. 10. 2020 ob 9.00 irena.svet@zd-cerknica.si

Delavnica Spoprĳe-
manje s stresom

Zdravstveni dom
Cerknica

Nova vas, sejna dvorana 17. 11. 2020 ob 9.00 irena.svet@zd-cerknica.si

Delavnica Tehnike
sproščanja

Zdravstveni dom
Cerknica

Nova vas, sejna dvorana 18. 11. 2020 ob 18.00 irena.svet@zd-cerknica.si

Veljavnostod3. 9.do12.10.2020www.lekarnaljubljana.si

in
odgovorno
dosebein
drugih.

izbrano izkataloga ugodnosti

CenespopustomizZDRAVO-kataloga ugodnostiveljajov enotahLekarne Ljubljana,specializiranihprodajalnahLL VIVA(v okvirurazpoložljivegaasortimana)
invSpletni LekarniLjubljananawww.lekarnaljubljana.si izključnoobpredložitviKartice zvestobeLekarneLjubljanaterzahtevanegaštevila jabolkzvestobe,
sicer veljajorednecene. Slike sosimbolične,popustiseneseštevajo. Ponudbaveljaod3. 9.do12.10.2020oz.doprodajezalog.

Zaveč informacij prelistajte novkatalogugodnostiali naspokličite 0807117!
nabrezplačnotelefonskoštevilko

rednacena:10,89€

cenasKarticozvestobe

8,71€ POPUST:
20%2

ALTOPOU,LOSJON
PROTIUŠEMINGNIDAM
100ml

SWEDSAFEČEPKIZAUHO
CLASSIC
6PAROV

rednacena:6,10€

cenasKarticozvestobe

4,88€ POPUST:
20%1

rednacena:17,18€

cenasKarticozvestobe

13,74€ POPUST:
20%3

rednacena:13,93€

cenasKarticozvestobe

11,14€ POPUST:
20%3

RESVERATROL
60KAPSUL
Prehranskodopolniloninadomestilo
zauravnoteženoinraznovrstno
prehrano.

ALOEVERAX2,ALOE
NEGOVALNIŠAMPON
200ml

rednacena:11,91€

cenasKarticozvestobe

9,53€ POPUST:
20%2

rednacena:8,90€

cenasKarticozvestobe

7,12€ POPUST:
20%2

THERMOTHERAPY
2OBLIŽA
Medicinskipripomoček.

MATIČNIMLEČEK750MG
10PLASTENK PO15ml
Prehranskodopolniloninadomestiloza
uravnoteženoinraznovrstnoprehrano.
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ODKUP IN PRODAJA LESA
PREVOZNIŠTVO | STORITVE S KMETIJSKO, GOZDARSKO IN GRADBENO MEHANIZACIJO

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

Nova vas 11, 1385 Nova vas

Alojz Žnidaršič
tel: 041 441 189

Aleš Urbas
tel: 041 321 344

Pooblaščena odkupovalca za Zamet d.o.o.:

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

Fasadni sistemi spriporočilom
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HYBRID
TECHNOLOGY Priporočam

nova JUBIZOL ometa!
Hibridna tehnologija

mikroarmiranja zagotavlja
izjemno trdnost.

Nova ometa, oplemenitena s
hibridno tehnologijo, sta plod
slovenskegaznanjainrazvoja.
Materiale, ki so prestali ekstremne
mehanske obremenitve in testiranja
ter pripomogli k izjemnim rezultatom
v letalski, avtomobilski industriji
ter navtiki in športu, smo uporabili
v edinstveni recepturi dveh novih
ometov JUBIZOL Aerogel finish in

JUBIZOL CarbonStrong finish.

jub.si


