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NAJINA PRVA ČITANKA

Spoštovane Bločanke in Bločani!
September je čas, ko na Blokah praznujemo praznik občine Bloke, letos že sedemnajsto leto zaporedoma. Zadnji dve leti so praznovanja zaradi težav

s koronavirusom žal zelo okrnjena. Kljub temu pa upam, da praznik ne bo izgubil na svojem pomenu. Gre za simbolni pomen, s katerim se krepi

zavest naših prebivalcev ter ohranja pomembnost samostojne občine Bloke, ki smo si jo z veliko truda priborili pred triindvajsetimi leti. V obdobju

samostojne občine nam je uspelo Bloke postaviti ob bok bolj razvitih občin v državi. Ob prazniku občine Bloke zato vsem Bločankam in Bločanom

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
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Koronavirus še vedno močno kroji način
našega vsakdanjega življenja

Živimo v času, ki se ga bomo še dolgo spominjali zaradi zdravstvenih težav in raznih ukrepov, s katerimi
se človeštvo spopada zaradi epidemije s koronavirusom pod imenom COVID-19. Zaradi posledic okužb s
tem virusom je umrlo veliko število ljudi. Lahko pa smo kljub vsemu še zadovoljni, da živimo v obdobju
visoko razvite družbe. Znanstveniki iz številnih držav so namreč uspeli zelo hitro razviti več različnih

cepiv proti vplivu tega virusa. Cepiva so zelo učinkovita, saj lajšajo potek bolezni ter pomembno
zmanjšujejo smrtnost. Kljub dokazanim pozitivnim učinkom cepiva na potek bolezni pri okuženih s
koronavirusom pa se med prebivalci naše domovine pojavljajo skupine ljudi, ki močno nasprotujejo

cepljenju. Nasprotovanja gredo celo tako daleč, da so prerasla v obliko množičnih protestov. Ob tem pa se
mi zdi najbolj nenavadno, da se protesti proti cepljenju vodijo in razumejo kot politični boj proti Vladi RS

oziroma proti trenutni vladni koaliciji. Virus namreč ne izbira ljudi in jih ne okuži po političnem
prepričanju niti po barvi kože. Virus ne ve, da so v naši državi ljudje z levim, desnim ali kakšnim drugim
prepričanjem. Ko spremljam ta dogajanja in razmišljam o teh dogodkih, se mi zdi, kot da v Sloveniji, žal,
še nismo zreli za demokracijo. Na Blokah to obdobje preživljamo relativno mirno, na žalost pa smo tudi

mi utrpeli nekaj bolečih primerov. Svojcem umrlih ob tej priložnosti izrekam iskreno sožalje.

Brez večjih posebnosti, seveda ob strogem up-
oštevanju ukrepov za zajezitev širitve okužb s
koronavirusom, potekajo tudi vse redne akt-
ivnosti na Občini Bloke. Povsem po začrtanem
terminskem planu ter v okviru planiranih
proračunskih postavk potekajo tudi vse
letošnje investicĳe. Že med poletnimi počit-
nicami smo zaključili izgradnjo poslovilne
vežice pri Sveti Trojici. Nabavljena je tudi
vsa potrebna notranja oprema ter urejena
zunanja okolica. Objekt je zasnovan tako, da
se bo lahko koristil za projektirane namene
poslovilne vežice, lahko pa bo služil tudi kot
večnamenski objekt za potrebe druženja in

ostalih aktivnosti prebivalcev širšega ob-
močja Svete Trojice. Sestavljajo ga večji
prostor za potrebe osnovne dejavnosti, pri-
ročna kuhinja, sanitarni prostori ter manjši
skladiščni prostor. Prepričan sem, da je ta in-
vesticĳa upravičila svoj namen ter da bo
dobro služila svojemu namenu.

Po predvidevanjih in sprejetih načrtih
potekajo tudi druge investicije. Kot smo že
večkrat poročali, uspešno obnavljamo
večstanovanjski objekt v naselju Velike
Bloke. Obnova objekta je v zaključni fazi.
Trenutno se izvajajo še nekatera obrtniška
dela v notranjosti, v mesecu oktobru pa

nameravamo dokončati tudi okolico, kjer
sedaj poteka ureditev pločnikov, parkirnih
površin ter dostopne ceste. Investicija bo
zaključena predvidoma do konca tega leta.

V teku so tudi obnovitvena dela cestnega
omrežja na območju celotne občine. Tudi
letos načrtujemo obnoviti skupno cca 4 km
lokalnih cest in javnih poti na območju
celotne občine. Izvajalec je z deli že začel in
naj bi jih zaključil najkasneje do konca
oktobra. Natančen obseg teh del bomo
predstavili po končani obnovi, in sicer v
naslednji izdaji Bloškega koraka.

Foto: Matic Jakopin

Urejanje okolice pri veèstanovanjskem objektu v Velikih Blokah
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V veliko zadovoljstvo nam je, da smo začeli
tudi z izgradnjo okoljske infrastrukture v
naselju Ulaka. Pred kratkim smo namreč le
uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje.
Nemudoma smo nadaljevali s postopkom
izbire izvajalca ter z njim že sklenili izvajalsko
pogodbo. Izvajalec je z deli že začel, investicija
pa naj bi bila zaključena še v tem koledarskem
letu.

Med poletnimi počitnicami smo začeli z
izgradnjo dodatnih prostorov za potrebe

zobozdravstvene ambulante. Za ta namen
smo namenili del prostorov v starem delu
vrtca, ki so bili do nedavnega namenjeni
razdelilni kuhinji. Ti prostori po izgradnji
novih prostorov vrtca niso bili več v svoji
prvotni funkciji, zato sprememba
namembnosti ni bila vprašljiva. Načrt
prenove je bil usklajen z vodstvom osnovne
šole in zdravstvenega doma. Po tej uskladitvi
smo začeli s prenovo, ki obsega izgradnjo
dovolj velikega prostora za zobno ambulanto,
manjšo čakalnico z ločenim zunanjim
dostopom za paciente in sanitarnimi prostori.
Za dodatne zobozdravstvene prostore je
predvidena tudi nabava novega
zobozdravstvenega stola in ostalega
notranjega pohištva ter opreme. Novi
prostori bodo za zaposlene v notranjosti
povezani z obstoječimi prostori
zdravstvenega doma. S to izgradnjo bomo
prebivalcem občine Bloke pomembno
izboljšali nivo zdravstvenih storitev, saj bomo
zobozdravstvene storitve, ki od začetka
letošnjega leta na Blokah potekajo vse
delovne dni v tednu, opravljali v novih, lepo
opremljenih prostorih. Dosedanji prostori
zobozdravstvene ambulante pa bodo
preurejeni in namenjeni opravljanju
patronažne službe ter laboratorija.

Pomembne izboljšave in razširitve smo
letos izvedli tudi na področju vodooskrbe. Že
zgodaj spomladi smo namreč zgradili novo
vodovodno omrežje pri Sveti Trojici. Na ta
način smo vodovodni priključek zagotovili
vsem tam živečim prebivalcem, možnost za
priklop na javni vodovod pa smo omogočili
tudi že prej predstavljenemu
večnamenskemu objektu pri Sveti Trojici, ki
ga je občina dokončala letos poleti.

Širitev komunalne infrastrukture smo
letos izvedli v naselju Nova vas, in sicer na
območju »nove stanovanjske soseske« na
severnem delu naselja Nova vas, ki leži ob
cesti proti naselju Volčje. Na tem območju je
Občina Bloke prodala šest zazidljivih parcel,
na katerih se je gradnja novih stanovanjskih
objektov že začela. Z zadovoljstvom
spremljamo razvoj dogodkov in veseli nas, da
so Bloke postale zanimive tudi za individualne
investitorje, ki si v naši občini želijo postaviti
svoj dom.

Iz tega prispevka lahko razberemo, da so
na Blokah investicijska dogajanja še vedno
zelo obširna in razgibana. Ugotavljamo pa, da
se obseg investicij iz leta v leto zelo širi, kar za
zaposlene na Občini predstavlja poseben izziv
in odgovornost. Mnogo težje je namreč
obvladovati večje število manjših investicij,
kot izvajati manjše število večjih investicij.
Zaenkrat pa investicijsko dogajanje
obvladujemo brez posebnih težav, kar
dokazuje, da imamo dobro uigrano ekipo.

Čas hitro beži in kar naenkrat smo se znašli
v zadnjem četrtletju tega zahtevnega leta, ko
občina Bloke praznuje svoj praznik. Tudi letos
so bila septembrska praznovanja zaradi
številnih nevarnosti in ukrepov, ki so
posledica koronavirusa, zelo okrnjena.
Odpadel je Mihaelov sejem in številne druge
spremljajoče prireditve. Izvedli smo le
občinsko proslavo ob prazniku občine Bloke,
na kateri smo podelili tudi občinska
priznanja. Prejemnikom občinskih priznanj
ob tej priložnosti iskreno čestitam. Iskrene
čestitke in vse dobro ob prazniku občine
Bloke želim tudi vsem prebivalcem naše
občine. Ostanite zdravi.

Župan, Jože Doles

Foto: Matic Jakopin

Nov objekt pri Sv. Trojici
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Uspešno realiziran
projekt brezplačnih
dostopnih Wi-Fi točk
na javnih mestih v

občini Bloke
Občina Bloke je v mesecu aprilu 2019 uspešno kandidirala na razpisu
Evropske komisije v okviru pobude WiFi4EU za pridobitev bona za
vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi priključka na javnih mestih.

V okviru razpisa Call 2 smo podpisali sporazum za dodelitev
nepovratnih sredstev – bon v višini 15.000 EUR za izgradnjo interneta
visoke kakovosti prek brezplačnih dostopnih točk na javnih mestih. Na

podlagi pridobljenega bona smo pričeli z izbiro ustreznega
registriranega izvajalca, ki nam je dobavil in vgradil ustrezno opremo
za vzpostavitev Wi-Fi točk.

Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem približati oz.
zagotoviti dostop do brezplačnega interneta po vsej Evropski uniji.
Boni, ki jih Evropska komisija financira prek pobude, so dodeljeni za
podporo občinam pri namestitvi dostopnih točk Wi-Fi.
• Dostopnost do omenjenega omrežja je že mogoča; omrežje je
aktivno in omogoča dostop na sledečih lokacijah:

• Občinsko središče – parkirišče pred knjižnico in zdravstvenim
domom in parkirišče pred dvorano Bloški smučar (zunanji točki v
smeri parkirišč)

• Dvorana MEDGEN (notranja točka)
• Dvorana Bloški smučar (notranje-zunanja točka)
• Trgovina KZ Nova vas (notranje zunanja točka v smeri parkirišča)
• Lovski dom Martin Krpan Nova vas (zunanja točka v smeri terase)
• Župnišče pri Fari (zunanja točka v smeri poslovilne vežice)
• Gasilni dom PGD Nova vas (notranja in zunanja točka)
• Velike Bloke Gostilna Miklavčič (notranja in zunanja točka v smeri
terase)

• Volčje Bloško jezero brunarica (zunanja točka)
Možnost internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja WiFi4EU

lahko koristite vsi občani in obiskovalci. Ob prijavi na omrežje se
uporabniku najprej odpre vstopna stran portala WiFi4EU, uporaba
omrežja je mogoča brez registracije.

David Hiti
Režijski obrat občine Bloke

S čebelami do znanja
»Čebelariti pomeni slediti čebelam, se prilagajati
zakonitostim njihovega življenja in to spretnost
sobivanja obrniti tudi sebi v prid.« (Esenko, 2018)

Ponosni smo na našo kulturno dediščino čebelarjenja. S pomočjo
projekta S čebelami do znanja smo postavili tri učne čebelnjake. Prvi
je bil spomladi postavljen v Loški dolini, nato pa še v Novi vasi ter v
Begunjah pri Cerknici. Učne čebelnjake želimo uporabljati za
širjenje tradicionalnih znanj pridobivanja medu, za učenje o
odgovornosti do narave ter spoznavati različne možnosti uporabe
čebelarskih izdelkov. Čebelarska društva navadno organizirajo
čebelarske krožke, na katerih mlade seznanjajo z osnovami
čebelarjenja in motivirajo za nadaljnje delo v čebelarstvu. Hkrati

spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega
okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih
dejavnosti na njihovo zdravje. Taki krožki večinoma potekajo v
učilnicah, le tu in tam obiščejo kakšnega čebelarja v bližnji okolici. S
projektom S čebelami do znanja in vzpostavitvijo učnih čebelnjakov
bodo čebelarski krožki pridobili na kakovosti, saj bodo omogočali
pogoje za praktično usposabljanje in prikaz čebelarskih opravil ter s
tem kakovostnejši prenos znanja na mlajše generacije oz. čebelarski
podmladek. Namen projekta je torej vzpostavitev infrastrukture za
kakovostnejše izvajanje čebelarskih krožkov, po drugi strani pa ta
infrastruktura ponuja možnost vzpostavitve nove turistične
interpretacijske točke za obiskovalce. Za čebelnjake je bila
nabavljena tudi čebelarska oprema za izvajanje krožkov in
interpretacijo življenja čebel, v okolici čebelnjaka v Novi vas pa smo
zasadili tudi medovite rastline. V projekt smo povezane občina
Bloke, občina Cerknica in občina Loška dolina ter RRA Zeleni kras
d.o.o., sofinanciran pa je s strani Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja. V prihodnje bodo poleg čebelarskih krožkov
potekala tudi izobraževanja za odrasle o medu in drugih medenih
izdelkih v kulinariki ter povezovanje le-teh z drugimi lokalnimi
produkti.

Polona Zevnik

Foto: Matic Jakopin

Uèni èebelnjak v Novi vasi
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

P onovno prisrčno pozdravljeni v družbi nove izdaje Bloškega koraka. Verjamem, da
ste se ga zelo razveselili in ga boste z užitkom prebirali.

Poletje se je že prelilo v jesen, kar nam pove že bežen pogled v naravo, pa tudi
vreme je po podaljšanem poletju postalo izrazito jesensko.

Tudi letošnje poletno obdobje je minilo v znamenju epidemije, ki se je nikakor ne
moremo znebiti, še več, vstopili smo že v četrti val stopnjevanja okuženosti prebivalstva.
Preko odlokov, medijev in drugih občil lahko spremljamo napore vlade RS in njenih
strokovnih služb, ki se skupaj s celotnim zdravstvom trudijo, da bi epidemijo vendarle
zaustavili in se vrnili v normalno življenje. Po skoraj dveh letih spremenjenega načina
življenja, prilagajanja vedno novim razmeram in še tako rigoroznim ukrepom imamo še
vedno občutek nemoči. Sam lahko priporočim le to, da se obnašajmo odgovorno in ne
ogrožajmo svojega zdravja in zdravja tistih, s katerimi smo v stalnih stikih. Zavarujemo
se lahko z nošenjemmaske, izolacijo, držanjem primerne razdalje ali s cepljenjem. Izbira
je vaša. Vseeno bi izpostavil pomemben vidik omejevanja okužb. Nekdo je zapisal, da je
lakota po druženju močnejša celo od epidemije, zato bodimo skrajno previdni, saj virus
nenehno kroži okoli nas.

Med pregledom arhiva Bloškega koraka sem presenečen ugotovil, da letos mineva že
polnih deset let, odkar mi je bilo zaupano urednikovanje tega glasila. Ja, čas res zelo hitro
teče. Ko se po desetih letih oziram nazaj, ugotavljam, da smo skupaj z uredniškim
odborom, tehničnim urednikom in našimi dopisniki pripravili preko štirideset izvodov
glasila na okrog 1.600 straneh. Verjamem, da bi se dalo to delo opraviti tudi bolje,
prepričan pa sem, da smo vas po svojih najboljših močeh, spoštovane bralke in bralci,
korektno in objektivno obveščali o dogajanju v občini Bloke, o življenju in delu naših
občanov, o dogodkih iz naše preteklosti in še omarsičem. Lahko bi rekli, da smo bili v tem
obdobju preko Bloškega koraka povezani v hudem in dobrem. Prepričan sem, da bo tako
ostalo tudi v bodoče.

Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem zvestim sodelavcem in soustvarjalcem
Bloškega koraka, tako članom uredniškega odbora, tehničnemu uredniku kakor tudi
vsem dopisnikom, za zvesto sodelovanje pri ustvarjanju glasila. Res iskrena hvala.

Hvala pa tudi vam, drage bralke in bralci, za zvesto prebiranje Bloškega koraka in za
vaše razumevanje, če se nam je kdaj prikradla kakšna napaka. Še naprej se bomo trudili,
da bo Bloški korak zanimiv, pester in barvit ter poln predvsem pozitivnih vsebin. Hkrati
pa vas na tem mestu tudi prisrčno prosim za vaše budno oko, da bi kakršnokoli obeležje,
napredek ali dogajanje slikovno in pisno zabeležili ter nam poslali prispevek.

Iz nekaterih vsebin te izdaje glasila boste lahko ugotovili, da v občini Bloke ni bilo
kakšnih velikih zastojev zaradi epidemije. Življenje je potekalo dokaj normalno, tudi
otroci so se vrnili v šolske klopi. Občinski projekti se izvajajo po zastavljenem načrtu in
skladno s sprejetim proračunom, je med drugim zapisal župan v svojem prispevku.

V mesecu septembru smo praznovali občinski praznik. Tudi letos ni bilo kakšnega
odmevnega praznovanja zaradi epidemiološke situacije. V počastitev občinskega
praznika pa je bila vseeno izvedena slovesna proslava, na kateri so bila podeljena tudi
visoka občinska priznanja. Čestitke vsem dobitnikom priznanj.

Naj zaključim z željo, da bi jesenske dni, ki so pred nami, preživeli mirno brez
dodatnih epidemioloških ukrepov, še manj brez zapiranja javnega življenja in šol.

Ob koncu pa vam lahko le še čestitam ob našem občinskem prazniku in želim, da
ostanete zdravi!

Nasvidenje!

Policisti policijske
postaje Cerknica
obveščajo in
opozarjajo

Tako kot po celi Sloveniji tudi na
območju Cerknice zopet opažamo
porast drznih tatvin iz stanovanjskih
hiš. Storilci ne nastopajo sami, temveč
po dva, trije ali več.

Storilci se drznih tatvin lotevajo na
prefinjen način. Najpogosteje se
predstavijo kot delavci različnih podjetij
(npr. telekomunikacijskih, elektro,
podjetja, ki se ukvarja z dezinfekcijo
prostorov), ki so prišli opravljat različne
aktivnosti (izmera jakosti signala,
preverjanje internetnih povezav,
posodobitve itd.) Prihajajo dobro
pripravljeni, saj so oblečeni v delovne
obleke z logotipom podjetja, prav tako
pa imajo logotipe nalepljene na
avtomobilih.

V večini primerov storilci nastopijo
skupinsko, s tem da vas eden ali dva
zamotita z vljudnostnimi vprašanji,
pogovorom, posebno pri starejših
osebah, med tem ko ostali preiščejo hišo
in okolico ter izvršijo tatvine denarja ali
nakita.

Vsem občanom in občankam občin
Cerknica, Loška dolina in Bloke,
predvsem starejšim osebam in osebam,
ki živijo same ali na samem, svetujemo
da so zelo previdne:
• Oseb ne spuščajte v stanovanja ali v
stanovanjske hiše, dokler se ne
identificirajo.

• Osebe imejte pod stalnim nadzorom.
• Pokličete na podjetje, za katerega naj
bi osebe opravljale aktivnosti, in
preverite, ali so dejansko njihovi
zaposleni in opravljajo določena dela
na vašem območju.

• Zabeležite registrske oznake
avtomobilov, barvo, tip …

• Pozorni bodite na opis oseb (obleke,
videz, govor itd.).

• Zaklepajte vhodna vrata, ključ imejte
pri sebi in ne shranjenega v bližini
doma.
Še preden se zavedate, lahko

postanete žrtev kaznivega dejanja. Če
kljub previdnosti postanete žrtev
kaznivega dejanja, priporočamo, da
obvestite policijo na št. 113 ali najbližjo
policijsko postajo.

PREVIDNOST NI NIKOLI ODVEČ!
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Proslava ob občinskem
prazniku občine Bloke

Letošnja proslava ob občinskem prazniku občine Bloke je zaradi ukrepov za preprečevanje
okužb s covid-19 potekala v nekoliko skromnejšem obsegu. Sodelovalo je manj nastopajočih

in zato je bilo tudi manj obiskovalcev.

Kot je že običaj, so pevci mešanega pevskega zbora najprej zapeli
slovensko himno. Po kratkem nagovoru voditeljice Vesne Kovač so
nadaljevali s pesmima Rož Podjuna Zila in Pevec. Sledil je nagovor
župana občine Bloke Jožeta Dolesa. V njem je izpostavil pandemijo
covid-19, ki jo na Blokah preživljamo dokaj mirno, čeprav je tudi med
nami zahtevala žrtve. Ob tem je izrekel sožalje svojcem umrlih za
covid-19. Poudaril je, da cepiva, ki so jih znanstveniki razvili, močno
zmanjšajo intenzivnost poteka bolezni, ter da virus ne izbira po barvi
kože ali političnem prepričanju. Nekateri sodržavljani kljub temu
protestirajo proti ukrepom PCT, čeprav se mu zdijo zadnji protesti
povsem nelogični. Sprašuje se, ali smo v Sloveniji res dovolj zreli za
demokracijo. Predstavil je dosežke in novogradnje v občini v minulem
letu in na koncu vse udeležence in nastopajoče povabil na kratko
druženje s pogostitvijo pred dvorano Bloški smučar.

Prireditev se je
nadaljevala s podelitvijo
občinskih priznanj. Med
podelitvami so nastopili
učenci glasbene šole;
Neža Milavec je na
klavirju odigrala
Debussyevo skladbo Dr.
Gradus ad parnassum,

Ajda Milavec na
harmoniki skladbo
Pustekuchen skladatelja
H. Monsoniusa, Ema
Premerl na klavirju
skladbo J. I. Čajkovskega
Sladko sanjarjenje, na
koncu podelitev pa Ana
Kaja Premerl na kitari
skladbo Etuda op. 60
avtorja F. Sora.

Občinsko priznanje je najprej prejelo Turistično društvo Bloke za 20
let delovanja pri razvoju in promociji turistične ponudbe na Blokah. V
obrazložitvi je navedeno:

Prvo turistično društvo na Blokah je bilo ustanovljeno že leta 1937,
vendar je razpadlo med drugo svetovno vojno. V sedemdesetih letih je
gostilničar Ivan Miklavčič s somišljeniki obudil turistično društvo, ki
pa je po nekaj letih končalo s svojim delom. Ideja o ponovni ustanovitvi
Turističnega društva na Blokah je zorela že nekaj let pred ustanovitvijo
samostojne občine Bloke. Konec leta 2000 se je na sestanku zbralo okoli
20 ljudi, ki so imeli interes za oživitev Turističnega društva. Leta 2001
so registrirali Turistično društvo Bloke, izvolili upravni odbor in
prvega predsednika društva Dušana Kaplana. Društvo je takoj začelo z
delom in prevzelo organizacijo Krpanovega pohoda in Kmečkih iger.
Kmečke igre so zaradi nesrečnih okoliščin propadle, Turistično
društvo pa je začelo organizirati Mihaelov sejem, ki naj bi deloma
nadomestil Kmečke igre. V letu 2009 so člani društva na novo trasirali
in označili Krpanovo pot in začeli sodelovati na različnih prireditvah
širom Slovenije z namenom promovirati turistično ponudbo na
Blokah. Skupaj s turističnimi ponudniki so poskušali vzbuditi
zanimanje za lepote Bloške planote pri potencialnih obiskovalcih, kar
jim je v nekaj letih tudi uspelo. Turistično društvo je organizator
Pohoda po Krpanovi poti in Mihaelovega sejma, ki veljata za največji

MePZ Martin Krpan Bloke in voditeljica proslave Vesna Kovaè

Za Turistièno društvo Bloke je obèinsko priznanje prevzel
predsednik društva Matej Pakiž.

Slavnostni govornik župan obèine
Bloke Jože Doles

Nastop uèencev glasbene šole
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Rok za oddajo člankov za naslednjo številko
Bloškega koraka je ponedeljek, 29. november 2021.

tovrstni prireditvi v okolici. Društvo sodeluje tudi pri organizaciji
ostalih prireditev v občini in skrbi za medijsko podporo. Za različne
medijske hiše so posneli kar nekaj oddaj in prispevkov, s čimer
promovirajo Bloke in posledično tudi turistično ponudbo v občini.
Sodelujejo z različnimi društvi po Sloveniji ter se udeležujejo
dogodkov, ki so namenjeni promociji, ter s tem tudi prepričajo nove
potencialne obiskovalce za obisk Bloške planote.

Povezani so tudi s Turističnim krožkom v osnovni šoli ter z ostalimi
društvi pri organizaciji prireditev.

Drugo priznanje je bilo podeljeno Zdravku Modicu za izjemen
prispevek na področju prostovoljnega darovanja krvi, saj je Zdravko
Modic zvesti krvodajalec in se odzove na vsako povabilo za darovanje
krvi za pomoč ponesrečenim in bolnim. V letu 2020 je konec leta
daroval kri že stotič, kar pomeni, da je daroval že približno 50 litrov
krvi in tako rešil marsikatero življenje in zdravje.

Kri je prvič daroval 30. 4. 1981 v vojski v Splitu, kjer je dobil kar nekaj
dni nagradnega dopusta, da je lahko odšel pogledat domače, ki jih je
pogrešal. Kasneje, ko se je vrnil domov, so bile krvodajalske akcije
organizirane tako, da so krvodajalce vozili z avtobusi v Ljubljano na
odvzem krvi, in prisoten je bil na vsakem avtobusu. Tako je počasi
postal redni krvodajalec. Imel je dober občutek, da pomaga ljudem in
se je tudi dobro počutil. V letih, ko ni bilo rednih krvodajalskih akcij, se
je kar sam podal na Zavod za transfuzijo v Ljubljano. Ko pa so se akcije
odvijale na terenu v našem območju, ga ni ustavil niti visok krvni
pritisk, ki mu naraste vsakokrat, ko zagleda bele halje. Kot pravi, mu
vzame le deset minut, da lahko pomaga tistim, ki kri potrebujejo. Nič
ne stane, narediš pa veliko. Poleg tega te zdravnik vsakič temeljito
pregleda, saj lahko kri daruje le popolnoma zdrava oseba. Tako v enem
letu obišče kar maksimalno število darovanj na naših terenskih
krvodajalskih akcijah, to je štirikrat na leto, in daruje 1,8 l krvi letno.

V organizaciji cenimo njegovo pripravljenost pomagati ljudem v
stiski in verjamemo, da to darovanje ni zadnje, saj pravi, da bo kri
daroval, dokler mu bo zdravje služilo.

Tretje občinsko priznanje pa je prejela Milka Škrabec za nesebično
pomoč v župnijski skupnosti Fara. Gospa Milka Škrabec je ena tistih
pomembnih oseb, ki pomaga v naši župniji že vrsto let. Pomaga vsem
duhovnikom, ki pridejo v našo župnijo. Tako se nanjo vedno obrnejo
duhovniki, ki ostanejo pri nas nekaj let. Dobro pozna naše navade,
praznovanja, obrede in z vsem tem olajša začetne skrbi mladim

duhovnikom. Vedno poskrbi tudi za tiste duhovnike, ki pridejo le
občasno nadomeščat. Odklene in zaklene cerkev, pokaže in pripravi
potrebne predmete za obhajanje svete maše.

Z molitvijo rožnega venca, ki jo vedno moli pred vsako mašo, tudi
vse, ki pridemo k maši, usmeri v molitev. Moli za potrebe župnije, za
duhovnike in za vse bolnike v župniji.

Vedno najde čas, da z zvonjenjem pospremi prav vsakega pokojnika
naše župnije na njegovi zadnji poti.

Še do pred kratkim je bila vedno tudi soorganizatorka velikega
čiščenja v cerkvi. S svojim poznavanjem potreb cerkve, župnišča in
okolice je razporedila zbrane ljudi in akcija je stekla.

Že vrsto let skrbi za kapelico ob cesti Iz Nove vasi proti Cerknici.
Pred leti se je osebno skupaj s svojim možem zavzela za zamenjavo
dotrajanih vrat in ureditev okolice.

Po zaključnem nagovoru voditeljice pa je sledil nastop Vokalne
skupine Diva, ki je pod vodstvom zborovodkinje Irene Cundrič Iskra in
ob klavirski spremljavi Karmen Zabukovec s pesmimi Dekle moje,
Sonce pomladi ter Ne čakaj na maj dodobra razvnela obiskovalce.

Zapisal: Matej Pakiž
Foto: Stane Jakopin

Obèinski nagrajenec in stokratni darovalec krvi Zdravko Modic

»Dive« ob nastopu na proslavi, za klavirjem je Karmen Zabukovec.

Obèinska nagrajenka Milka Škrabec, ki pravi,
da so vse njene molitve uslišane.
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Kam po podporo za podjetnike? v Mrežni
podjetniški inkubator Perspektiva!

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva se s septembrom ponovno vrača z vsebinsko bogatim
programom in aktivnostmi za vse uporabnike njihovih storitev. Jesen začenjajo z že ustaljenima
programoma podjetniška šola Naša perspektiva in Start-Tourism-Up, program za spodbujanje

podjetniških kompetenc tistih, ki delujejo na področju turizma. Pripravljajo pa tudi nekaj novih.

Na osnovi pozitivnih povratnih informacij
svojih uporabnikov inkubator tudi v
prihajajočih mesecih nadaljuje z izvedbo
obstoječih uspešnih programov, dodaja pa
tudi nove. Med prioritetnimi programi, ki jih
načrtujejo, so spodbujanje razvojno-
raziskovalnih aktivnosti potencialnih
podjetnikov in na tej osnovi nastajanje novih
start-up podjetij, kar bodo nagovorili v novem
programu Ideja PRO. Dosedanjo mrežo
slovenskih strokovnjakov na področju
podjetništva širijo tudi v tujino, saj na ta način
lajšamo tudi vstop novih podjetnikov na tuje
trge. V letu 2021 so tako poleg že obstoječih
navezav v EU v mrežo svojih svetovalcev
priključili tudi mentorje iz ZDA in Japonske.

Med pomembnimi aktivnostmi inkubatorja
pa je zagotovo tudi sooblikovanje podjetniške
skupnosti in spodbujanje podjetniške
mentalitete v okolju, zaradi česar aktivno
pristopa tudi k spodbujanju podjetnosti
mladih; v letošnjem letu so tako podprli kar
osem šol iz Primorsko-notranjske regije pri
vključevanju v nacionalne programe na
področju podjetništva, podporo pa jim bodo
nudili tudi pri pripravah na nacionalno
tekmovanje POPRI, ki ga organizira Primorski
tehnološki park v sodelovanju s SPIRIT.

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva
od letošnjega marca povezuje vse občine v
Primorsko-notranjski regiji, deluje pa tudi že
izven meja te regije. V prvi vrsti je inkubator
prostor, ki nudi bodočim in novim
podjetnikom podporo pri njihovi dejavnosti
ter priložnosti za vključevanje v podjetniško
skupnost. Z neposrednim delom z uporabniki
kot tudi z intenzivnim vključevanjem v
regijske in nacionalne aktivnosti ter s
povezovanjem s podpornimi organizacijami v
regiji v inkubatorju gradijo prostor, kjer
podjetnik dobi vse odgovore. Vodja
inkubatorja, dr. Jana Nadoh Bergoč, pravi: »Če
jih poznamo sami, jih z velikim veseljem
delimo. Če odgovorov nimamo, vemo, kdo jih
ima, in se v podjetnikovem imenu tudi z njimi
povežemo. Na ta način želimo biti prvi in
pravi kontakt na podjetnikovi poti.« »Vse, kar
počnemo, počnemo z namenom spodbude
nastajanju novih podjetij. To je naš osnovni
cilj. Vendar si želimo, da bi naša

novoustanovljena podjetja tudi dobro živela.
Zaradi tega se skušamo čim bolj prilagoditi
trenutni situaciji, zmožnostim in željam
vsakega posameznika, ki pride do nas. Večina
jih je zelo skromnih, naša naloga pa je, da jih
spodbudimo, da posegajo po bolj ambicioznih
ciljih, da jih motiviramo, ko motivacije
zmanjkuje, in jih podpiramo pri iskanju virov,
ki jih primanjkuje,« pojasnjuje vodja
programa SIO 2020–2022, Ana Širca. Dolores
Keš, sicer vodja aktivnosti za mlade, pa
dodaja: »Zelo smo bili presenečeni, ko smo
pred kratkim raziskovali mnenja naših
uporabnikov. Medtem ko je med prednostmi,
ki jih najbolj izpostavljajo, tudi naše
strokovno znanje in zmožnost povezovanja
med podjetniki, so največkrat izpostavljali
tudi našo dostopnost in srčnost. To le kaže,
kako zelo pomemben je tudi človeški odnos in
razumevanje. Podjetništvo namreč ne
predstavlja le poslovnih in finančnih načrtov,
pač pa je v večini primerov povezano tudi z
zelo kompleksnimi življenjskimi zgodbami.
Doseči uspeh pomeni razreševati veliko več
kot samo poslovne izzive. In v tem smo očitno
postali zelo dobri!«

Aktivnosti inkubatorja primarno
sofinancira agencija SPIRIT v okviru
programa SIO. S to finančno podporo je v
preteklem letu uspešno izvedel kar 40
podjetniških izobraževanj ter v program
vključil že 50 aktivnih podjetnikov, ki redno
razvijajo svoj posel pod vodstvom notranjih

mentoric, zaposlenih na inkubatorju, pa tudi s
sodelovanjem zunanjih strokovnjakov, ki jih
inkubator vključuje v svoje programe. V
stavbi sedeža Mrežnega podjetniškega
inkubatorja Perspektiva v Velikem Otoku pri
Postojni beležijo 9 podjetij s 16 delovnimi
mesti, pred kratkim sta se jim v coworking
prostoru pridružili še dve novoustanovljeni
podjetji, do konca septembra pa pričakujejo še
dve novi podjetji. S tem je inkubator zapolnil
vse obstoječe kapacitete. Pozdravljajo tudi
uspešno povezovanje z občinami, še posebej z
občino Postojna, ki pospešeno izvaja
izgradnjo drugega nadstropja inkubatorja,
kjer bo na voljo 11 novih pisarn in kongresne
dvorane, ter občino Pivka, ki se je pospešeno
lotila novih proizvodnih prostorov
inkubatorja v IOC Neverke, kjer je pričakovati
osem novih proizvodnih hal, ki bodo na voljo
mladim proizvodnim podjetjem. Vse vsebine
pa bodo pod okriljem Mrežnega
podjetniškega inkubatorja Perspektiva.
Uporabniki bodo deležni tudi podjetniških
programov in individualnih svetovanj, ki jih
nudi ekipa inkubatorja.

V naslednjih mesecih bo MPIP nadaljeval z
aktivnostmi, o katerih bodo obveščali preko
svojih spletnih strani in socialnih omrežij,
vrata inkubatorja pa so še naprej široko
odprta vsem, ki bi želeli prediskutirati tudi
svojo lastno podjetniško idejo.

Vabljeni, da jih obiščete!
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Datum: 8. 6. 2021

OBČINA BLOKE - pomembnejši podatki iz letnih poročil za leto 2020

Število družb

Število 

zaposlenih 
(na podlagi 

delovnih ur)

Povprečna plača 

na zaposlenega

27 74 1.448 EUR

- 4 - 6 EUR

Prihodki
Prihodki na 

tujem trgu
Odhodki

10 mio EUR 1 mio EUR 11 mio EUR

- 18,2 % - 43,3 % - 17,1 %

Neto dodana 

vrednost

Neto dodana 

vrednost 

na zaposlenega

Neto čista izguba 

2 mio EUR 31.681 EUR 134 tisoč EUR

- 9,5 % - 5,1 % *

 * Podatek ni primerljiv s predhodnim obdobjem.

Vir: AJPES, podatki iz letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2020.

V občini je 42 samostojnih podjetnikov zaposlovalo 32 delavcev ali 5 več kot v letu 2019. 

Ustvarili so neto podjetnikov dohodek v znesku 348 tisoč EUR, 28,7 % več kot v letu 2019.
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Najina prva čitanka
Z ženo Ireno sva v tistih letih, ko naju vnuki večkrat sprašujejo: “Nona, ata, kako je bilo, ko sta bila vidva majhna?” Glede na to, da je najstarejši

postal šolar letošnjo jesen, drugi bo naslednje leto, tretji čez dve leti … … …, jim večkrat pripovedujeva zgodbe o šoli v najinem času in ni lepšega

pripomočka za te zgodbe, kot je najina Prva čitanka. Ker je bila za ta namen uporabljena že pri najinih sinovih, je močno zdelana. Ko smo stanovali

v Ložu, jo je enkrat odnesel veter z balkona, tako da nima vseh strani, a je kljub temu čudovit spomin na najin prvi razred.

Prva čitanka je bila, kot se spomniva, edina knjiga, ki
smo jo imeli prvošolčki v šolskem letu 1957/58. Z njo
smo se učili pisanja in branja, namenjena je bila tudi
spoznavanju prirode in družbe, uporabljali smo jo tudi
za pomoč pri risanju. V prvem razredu smo se morali
naučiti abecedo in pisanja velikih in malih tiskanih ter
velikih in malih pisanih črk. Težka naloga je bila to za
sedemletne otroke, ki pred vstopom v šolo nismo
poznali vrtca, doma pa se tudi niso posvečali naši
pripravi za vstop v šolo. Redki so bili takrat prvošolci, ki
so ob vstopu v šolo že znali kakšno črko, morda
začetnice svojega imena. S trudom pa tudi s primerno
strogostjo so nas v celoti opismenili že v prvem
razredu.

Takratna čitanka, ki jo je uporabljala naša generacija, je
prvič izšla leta 1950. Čudovito jo je ilustriral slikar Tone
Kralj. Rojen je bil leta 1900 v Zagorici pri Dobrepolju.
Slikarstvo in kiparstvo je študiral v Pragi, se
izpopolnjeval na Dunaju, v Parizu, Benetkah in v Rimu.
Njegov pomembni mentor je bil slikar, brat France
Kralj. Velike stvaritve so njegove predvojne poslikave
cerkva na Primorskem, s poudarjeno protifašistično
noto. Po vojni se je bolj posvetil ilustraciji in grafiki.
Tako smo se srečali z njim v Prvi čitanki in po letu 1954

še z njegovimi znamenitimi ilustracijami v ponatisu
Levstikovega in bloškega Martina Krpana.

Pri učenju črk in branju so bile v veliko pomoč
ilustracije ob vsaki novi črki. Poleg tega se je bilo treba
že v prvem razredu naučiti pisanja s peresnikom in
črnilom oz. tinto, kot smo to takrat imenovali. Roke,
umazane od tinte do komolca, včasih tudi nos, packe v
zvezku in na klopeh, razlita tinta, razkrečena peresa so
bili vsakodnevni dogodki.

Če smo se ob tem še učili pesmico iz čitankeMama, se je
marsikateremu učencu ob tem utrnila solza:

Mama

Piška toži: čiv, čiv, čiv,
kliče svojo putko.
Putka svoje detece
vzame pod perutko.

Joka se Alenčica,
če je čisto sama,
hoče v mehek naročaj,
kliče: mama, mama!
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Čudež je, kako nas je v Novi vasi učiteljica Ivanka
Udovič – v drugem polletju se je po poroki pisala Lah,
poročila se je z Mestkovim Lojzetom, uspela pripeljati
skozi vse te preizkušnje. V osnovni šoli Rodik, kamor je
hodila Irena, se je s tem spoprijemala učiteljica Marica
Ban. Ker je bila šola v Rodiku enorazrednica s štirimi
razredi učencev, je pouk potekal dopoldne za tretji in
četrti razred skupaj in popoldne za prvi in drugi razred
skupaj. Obenem je bila Marica tudi ravnateljica šole in
hišnik, za pomoč je imela le kuharico v mlečni kuhinji.

Prvi šolski dan v drugem razredu smo v Novi vasi pri
strogem učitelju Slabetu na hitro ponovili črke. Vsak je
moral na tablo napisati eno – veliko ali malo, tiskano ali
pisano, kar ga je pač doletelo. Meni se je zgodil veliki
pisani H. Počitnice so bile predolge, nisem se mogel
spomniti. Prvi dan sem dobil zaznamek v zvezek in
Podpis staršev. Cel dan sem moral ponavljati doma
pisano abecedo.

Ko smo se bolj ali manj spoprijateljili s črkami in
branjem, je hitro prišla na vrsto zgodba o maršalu Titu.
Vsak dan smo se na začetku in ob koncu pouka
pozdravili s pozdravom: Za domovino s Titom – naprej! Že
v prvem razredu smo bili za dan republike 29.
novembra sprejeti v pionirsko organizacijo. Do takrat
smo se že naučili svoj podpis z velikimi tiskanimi
črkami. Ime cicibani smo prepustili naslednji
generaciji.

Značilen odsev tistega časa so poklici, ki smo jih
spoznavali v prvem razredu. To so bili obrtniki, rudarji,
železničarji in traktoristi, seveda pa tudi skoraj
nedosegljivi poklici mornarjev in pilotov. Nič poklicev
za dekleta, skoraj nič iz današnjih smeri izobraževanja.
Bili so časi obnove in izgradnje domovine in za to so nas
navduševali.

Prvo čitanko je izdala takratna Državna založba
Slovenije, natisnila pa jo je tiskarna Ljudska pravica v
Ljubljani. Izdanih je bilo 35.000 izvodov letno, kar
odgovarja takratnemu številu prvošolcev letno. Danes v
Sloveniji dosežemo okoli 20.000 prvošolcev.

V letih 1950/52 je bil direktor Državne založbe
Slovenije – DZS Venceslav Winkler. Pozneje je bil
urednik izdaje šolskih knjig pri DZS. Venceslav
Winkler, učitelj in pisatelj, partizan je bil rojen na
Lokvah na Primorskem. Kot ravnatelj in učitelj je
pomemben pečat pustil na Blokah, kjer je ravnateljeval
in poučeval med letoma 1929 in 1938. Poleg takratnega
župana Lenarčiča je bil duša naprednih usmeritev in
soustanovitelj Društva kmečkih fantov in deklet –
DKFiD ter pevskega zbora Deteljica. Aktivno je deloval
tudi v širši zvezi društev. Življenje in delo na Blokah je
pomembno vplivalo tudi na njegovo literarno delo.
Njegova dela Hribčev Gregec, Cesta čez Resje, Potoška
mladost, Hiša v grapi so dala podobo resničnega življenja
na takratnem slovenskem podeželju. Žal ga danes na
Notranjskem komaj poznamo, pa tudi naša generacija o
njem ni slišala nič.

Naša generacija se je poslovila od Prve čitanke. Leta
1958 je izšlo Prvo berilo. To je izhajalo vse do uvedbe
devetletke, ko je izginilo iz učnih programov in se je
tako ali tako vse spremenilo.

Zapisal: Lojze Mazij

VIRI:

· France Škrabec,
Nova vas
· Zdenka Mazij,
Velike Bloke
· Wikipedija

Kraj: Bloke, Rodik
Datum: 1957
Avtor: Uredniški odbor DZS;
ilustracije Tone Kralj
Zbirka: Alojz in Irena Mazij
Skenirano: 18. 3. 2021
Oblika: učbenik, publikacija
Zapis s slikami je bil
objavljen na
https://
stareslike.cerknica.org/
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Lovski dvorec Nadlišek
1935–1942

Razvaline dvorca Nadlišek na severnem delu Bloške planote burijo duhove, privabljajo pohodnike in razpadajo že vrsto let.

V članku sem opisal zadnje obdobje tega nekdaj mogočnega dvorca.

To obdobje se začne leta 1925, ko je umrl lastnik
fidejkomisa Nadlišek Hervard grof Auersperg starejši.
Posestvo šele leta 1931 ponovno dobi polnoletnega in
pravnega lastnika Hervarda grofa Auersperga
(mlajšega op. a.). Po izjavah mnogih informatorjev pa
slednji ni bil ne prizadeven ne skrben gospodar. V času
nastopa svetovne gospodarske krize (okrog leta 1932) je
bil star komaj 20 let in je mladost užival v polni meri,
zato mu je denarja vedno primanjkovalo, kar ga je tudi
pripeljalo do tega, da je nameraval posestvo »Pajkovo«
v navedeni izmeri (100 ha) odprodati.

Kot že omenjeno, je bilo posestvo Nadlišek fidejkomis.
Slednje je v fevdalnem pravu pomenilo, da gre za dedno
rodbinsko posestvo, ki se je prenašalo iz roda v rod z
dedovanjem, medtem ko prodaja in delitev nista bili
dovoljeni. Hervard je zato 14. 2. 1935 vložil predlog na
fidejkomisno sodišče v Ljubljani, da se nad tem
posestvom dvigne fidejkomisna vez. Sodišče je dvig
odobrilo.

Tako so Turjačani gradič skupaj z 9 ha gozda in 71 ha
obdelovane zemlje prodali lesnemu trgovcu Karlu
Kovaču iz Starega trga, ki je posest kupil za svojega sina
Franca. Sicer pa se je govorilo, da je omenjeni Kovač že
prej skrbel za gradič (vzdrževanje poslopja). V Izjavi z
dne 16. marca 1935 je navedeno, da je bilo posestvo
Pajkovo prodano za 180.000 din. Zgolj za lažjo predstavo
– časopis Slovenec, ki je takrat izhajal, se je prodajal po
1.50 din na številko.

Po pripovedovanju Mimi, žene Janeza Bečaja, je bil
dvorec v tem času bogato opremljen. V njem naj bi bile
lovske trofeje, knjižnica, preproge in druga oprema.

V času vojne je bil Janez Bečaj oskrbnik posestva
Nadlišek in gozdni čuvaj. V nedeljo, 28. junija 1942, so
na Pajkovem potekale volitve v narodnoosvobodilni
odbor. Na omenjenih volitvah je bil Janez izvoljen za
tajnika.

Prvega julija 1942 je potekal prvi sestanek
novoizvoljenega narodnoosvobodilnega odbora.
Partizan Jože Tekavec, ki je med prvimi prišel na
sestanek, se takole spominja notranjosti gradu: »Stopila
sva (z Janezom op. a.) v grad. Peljal me je po stopnicah v prvo
nadstropje. Naprej mi je pokazal nekaj grajskih sob. Potem pa
je odprl sobo, katero je pripravil za pisarno
narodnoosvobodilnega odbora. Kar obstal in zastrmel sem, ko
sem stopil v sobo. Kajti bila je pripravljena za pisarno in
najlepša v gradu. Bila je precej velika. Stene so bile lepo

prepleskane in parket dobro zloščen. Na sredini sobe je stala
velika ovalna miza, pripravljena za seje. Okrog nje so stali z
usnjem tapecirani baročni stoli z visokimi naslanjači. Na
sredini mize je stala starinska keramična vaza z bujnim
travniškim cvetjem. Pod oknom ob desni steni pa je stala lepo
zrezljana starinska pisalna miza. Vsa ureditev in čistoča v
sobi je dokazovala, da se bo v njej dogodilo nekaj svečanega.«

Med omenjenim sestankom nanese beseda tudi na
usodo gradu.

Janeza je skrbelo in je dejal: »Če bom pa delal tako, kot
sklepamo danes na tej seji, potem ne morem pričakovati, da
bom ostal še naprej v tej službi. Kovač me ne bo hotel več
priznati za svojega uslužbenca. Vi pa veste, da imam družino,
za katero sem dolžan skrbeti.«

Neki odbornik se je oglasil in mu odgovoril: »Ti si v
najbolj nerodnem položaju, za tebe je najtežje. Če hočeš delati
za partizane, se moraš odpovedati graščini. Če pa hočeš delati
še naprej za Kovača, se moraš odpovedati partizanom.« V
besedo se je vmešal drugi odbornik in dejal: »Te stvari ne
držijo. Zavedati se moramo, da nastaja nova doba. Grofovskih
časov je konec. Ti Janez si sedaj v službi ljudstva, ne pa
Kovača. Delati moraš tako kot ti veleva ljudstvo, ne pa tako,
kot ti bo ukazoval Kovač. Če se ga še bojiš, potem ne zaupaš
naši borbi. Če pa ne zaupaš v borbo, nima smisla, da sedimo tu
toliko časa in nekaj razpravljamo in sklepamo, kar bi potem
ne izvedli.«

Janez se je malo zamislil. Obrisal si je znojno čelo, se
ozrl po odbornikih, potem pa dejal: »Imate prav, premalo
sem se poglobil v to in nisem dovolj razmislil. Zame ni več
delodajalec Kovač, ampak ljudstvo. Po končani vojni verjetno
ne bo on več lastnik graščine in mi ne bo več ukazoval, kako
moram delati. V bodoče bo z graščino razpolagal
narodnoosvobodilni odbor.«

Dobrih štirinajst dni kasneje, dne 16. julija 1942, so
Pajkovo požgali Italijani in Janeza Bečaja odvedli ter ga
pri cerkvi sv. Urha ubili.

Naslednje leto mineva 80 let od požiga dvorca in v
spomin na to bi pripravil majhno razstavo. Na bralce se
zato obračam s prošnjo, da če imate doma fotografije
dvorca Nadlišek, mi jih, prosim, posredujte na
elektronski naslov rok.krasevec12@gmail.com. Hvala.

Rok Kraševec
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VIRI IN
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Turjaška graščina
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· Tekavec, Jože. Dnevi
preizkušnje: spomini
1941–1945, Ljubljana,
1977.
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Prvošolci
Neža Maurer: V šolo
mama kupi čeveljčke –
naša Anka v šolo gre!
Očka kupi torbico –
Anka se učila bo.
V torbico bo čevlje dala,
v zvezke črke napisala.
Ko bo črke vse spoznala,
bo debele knjige brala.
… in res se je tako zgodilo. Letošnji
prvošolci so veselo prihiteli v šolo.
Z novimi torbicami, novimi copatki
in s pisanimi barvicami. Sprejeli
smo jih z glasnim aplavzom in
velikimi baloni. Ogledali so si
predstavo v senčnem gledališču, ki
sva jo za njih pripravili vzgojiteljica
Mateja in učiteljica Petja. Ugotovili
smo, da nihče ni rad sam in da smo
zelo veseli družbe vrstnikov, s
katerimi se lahko skupaj učimo in
igramo. Kar nekaj let bodo skupaj
potovali: Aleks Franc, Luka A., Brin,
Tomi,Matic, Laura,Maša, Oto, Zala,
Luka M., Marcel, Rene, Mark, Vivi,
Tin, Nika, Patrik, Ožbej, Ajda,
Urban, Serafina in Žana. Vso srečo
prvošolci!

Učiteljica Petja Ilejšič in
vzgojiteljica Mateja Zgonc

Skupaj smo veseli.
Male kresnièke; vsak je pobarval in

izrezal svojo kresnièko.

Senèno gledališèe – pisane živalice so nas razveselile.

Uèenci so uspešno opravili izpit.

Kolesarski izpiti
V preteklem šolskem letu so se učenci 5. razreda pripravljali tudi na
kolesarski izpit. Ponovili so znanje o prometnih znakih in spoznali
prometna pravila, ki nam omogočajo varno vključevanje na prometne
površine. Preko spletnih strani so reševali poizkusne teste, po
določenem času pa so opravili teoretični del kolesarskega izpita.
Nekaterim je uspelo prvič, nekaterim pa drugič ali tretjič. Meseca maja
pa smo začeli s praktično vožnjo na prometnih površinah. Teoretično
znanje smo preizkusili v praksi.

V juniju so učenci opravili še izpitno vožnjo. Pred tem so se urili na
šolskem poligonu in opravili tehnični pregled koles. Izpitna vožnja je
potekalo pred komisijo. Vsak učenec je moral samostojno prevoziti pot
od šole do drugega vodnjaka v Novi vasi in nazaj. Potek vožnje in
upoštevanje pravil je budno spremljala komisija v sestavi
predstavnikov Združenja šoferjev in policistov. Poskrbeli so za
dodatno varnost in naklonili vzpodbudne besede učencem, da so
premagali tremo in uspešno opravili kolesarski izpit. Hvala vsem, ki ste
se prijazno odzvali povabilu: Franciju Lužarju, Dušanu Rotu, Franciju
Maroltu in policistoma iz Policijske postaje Cerknica. Hvala tudi naši
občini, ki je tudi tokrat poskrbela za čelade in varnost naših učencev.
Želim varno vožnjo – na vseh poteh.

Pavla Ponikvar, mentorica za kolesarske izpite
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V prvih dneh septembra je na
naši šoli v okviru Tedna
vseživljenjskega učenja potekal
medgeneracijski pohod učencev
od 2. do 5. razreda z njihovimi
razredničarkami, upokojenci in s
predstavnikom lovskega društva.

Izpred šole smo se odpravili ob 8. uri. Ob 10. uri smo pomalicali.
Učenci so odigrali nekaj tekem nogometa. Pohod smo zaključili ob
12.00.

Lovec in upokojenci so nas spremljali skozi ves pohod. Poskrbeli so
tudi za prometno varnost pri prečkanju prometne ceste.

Za pomoč in sodelovanje na medgeneracijskem pohodu se jim lepo
zahvaljujemo.

Foto: Damjana Ožbolt

Medgeneracijski pohod

Nogometna tekma med razredi

Preèkanje ceste
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3. Memorial Lada Lužarja

V soboto 11. 9. 2021 je na nogometnem igrišču na Studencu potekal 3.
Memorial Lada Lužarja. Pred začetkom tekem smo se z minuto molka
spomnili na našega člana Lada Lužarja. Prijavljenih je bilo 8 ekip (ŠD
Studenec, Dimnikarstvo Okić Loški Potok, Matex, Aktiki, Metulje,
Extrem, Stop Bar, Dolenja Vas). Na lepo sončno soboto je bilo odigranih
16 tekem. Zbralo se je tudi lepo število navijačev. Za najboljšega
vratarja je bil razglašen Aljaž Grebenc, za najboljšega igralca pa Matej
Gregorič.

Rezultati prvih štirih ekip na 3. Memorialu Lada Lužarja:
• 1. mesto ekipa DIMNIKARSTVO OKIĆ LOŠKI POTOK
• 2. mesto ekipa MATEX
• 3. mesto ekipa DOLENJA VAS
• 4. mesto ekipa STOP BAR

Alenka Pavčič
Foto: Blaž Rot

Šola v naravi
za 5. razred

Prvega septembra se je začelo novo šolsko leto. Po prvih dneh
prilagajanja na peti razred smo se že odpravili v šolo v naravi na Debeli
rtič. Pripravili smo kovčke in jo mahnili na morje z željo, da bi
podaljšali počitnice in uživali v toplih septembrskih dneh. Res, vreme
je bilo zelo lepo. Temperatura na termometru se je povzpela na 28 °C,
tudi morje je bilo toplo. Seveda to niso bile počitnice. Čakal nas je
naporen urnik. Delo je potekalo v mehurčku. Nastanjeni smo bili v
hotelu Bor. Sobe so imele po dve ali tri postelje.

Veliko ur je bilo namenjenih plavanju, opravili smo šolo kajaka,
imeli uro lokostrelstva ter preigravali igre z žogo pod večernimi
žarometi. Trud in vztrajnost pri urah plavanja in drugih športnih
aktivnostih sta se pokazala v lepih rezultatih. Učenci so osvojili zlate,
srebrne in bronaste delfinčke. Posebno zaslugo, da so učenci postali
dobri plavalci, imata seveda predvsem učitelja plavanja. To sta bila Jan
in Marcel, ki sta se zelo trudila.

Tudi ostale ure pouka so bile v naravi oziroma v učilnici na prostem.
Pouk se je navezoval na morje in sredozemski svet. Obravnavali smo
podnebje, živalstvo in rastlinstvo v morju in Sredozemlju. Otroci so
spoznali veliko rastlin in živali, ki jih na Blokah ne vidijo. Matematike
in ostalih predmetov je bilo zelo malo. To bomo nadoknadili v šolskih
klopeh. Nekateri učenci so bili uspešni pri nalogah, povezanih z
orientacijo, drugi so uživali v likovnih delavnicah, tretji v plesu, četrti
pri reševanju učnih listov ali pisanju razglednic. Za vsakega se je našlo
kaj zanimivega.

Na zaključnem večeru smo zaplesali in se na varni razdalji
predstavili šoli Zadobrova.

Nepozabno je bilo potovanje z ladjico, pa tudi ogled Kopra in Pirana.
Posebno zanimiv je bil piranski akvarij. Da ne pozabim, v Kopru in
Piranu smo poiskali najboljši sladoled.

Nekateri učenci so bili prvič za več dni zdoma. Postati so morali
samostojni in odgovorni. Po svojih najboljših močeh so opravili vse
šolske in druge naloge ter premagali domotožje in začetni strah pred
neznanim. Tudi to veliko šteje v življenju.

Učenci so ponosni na osvojeno znanje. Z lepimi vtisi so se vrnili v
varno zavetje svojih staršev. Povsod je lepo, doma je najlepše.

Pavla Ponikvar, razredničarka 5. r.

Foto: Jan Zorn

Na Debelem rtièu
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Balinarski turnir trojk

Ljubiteljski balinarji »Trojiške klape NUDI« smo 21. avgusta 2021
organizirali balinarski turnir trojk. Dosegel je razsežnosti
medobčinskega druženja ob balinišču. Sodelovalo je osem ekip.
Pridružili so se nam balinarji iz Roba, Hrašč, Sodražice in Loškega
Potoka. Balinarski turnir je potekal v spomin na našega najstarejšega
balinarja, Bočkovega Toneta, ki se je letos poslovil od nas.

Pokale za prva tri mesta so prejele gostujoče ekipe. Tretje mesto je
osvojila ekipa iz Hrašč, drugi so bili balinarji po imenom Gredice.
Zmagali so balinarji iz Sodražice. Najboljši v bližanju je bil Jože Mikolič.
Pokal za izbijanje je prejel trojiški balinar Nenad Bjelobrk.

Turnir je bil izpeljan v organizaciji in s prispevki ljubiteljev
balinanja, ki jim je poleg rekreacije pomembno druženje in dobra volja
vseh udeležencev.

Trojiška klapa NUDI

Novo balinišče na Studencu

Letos spomladi je predsednik društva ŠD Studenec na Blokah prišel na
dan z idejo, da bi poleg brunarice na Hribu zgradili balinišče. Člani
društva smo idejo hitro sprejeli in jo začeli udejanjati. Najprej je bilo
potrebno posekati nekaj borov ter nasuti in poravnati teren. Potem so
člani društva s prostovoljnim delom zabetonirali betonski okvir
balinišča in ga tudi dokončno uredili. V soboto 25. 9. 2021 smo imeli že
slavnostno odprtje. Povabilu se je odzval tudi župan Jože Doles, ki je
slavnostno prerezal trak.

Vsem, ki ste pri izgradnji balinišča kakorkoli pomagali − z delom ali
s finančnimi sredstvi −se najlepše zahvaljujemo in vas vabimo, da
skupaj odigramo kakšen turnir.

Avtor članka in foto: Alenka Pavčič
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V ŠD Extrem smo pričeli z novo sezono
Pretekla sezona je bila kljub vsem omejitvam in prilagoditvam izjemno uspešna za ŠD Extrem.
Ekipa U17 je zopet posegla po najvišjem mestu ter osvojila naslov državnega prvaka v svoji

kategoriji in tako pokazala na kvalitetno in uspešno delo z mladimi v našem društvu. Čestitke
strokovnemu vodstvu ekipe in vsem igralcem! Med uspehe lanske sezone štejemo tudi uvrstitev
ekipe U19 med 5 najboljših v državi v izjemno težki konkurenci ter uvrstitev naše članske ekipe
na 2. mesto v 2. SF, s čimer si je priborila kvalifikacije za 1. SFL. Žal je bila ekipa KMN Sevnica v
kvalifikacijah boljša, vendar smo s svojim drugim nastopom na kvalifikacijskih tekmah dokazali,

da smo lahko enakovreden tekmec tudi močnejšim ekipam.

V ŠD Extrem smo že konec meseca julija začeli
z načrtovanjem nove sezone, za katero je že
na začetku znano in jasno, da bo tako kot
predhodni dve zaznamovana s preventivnimi
ukrepi in bojem proti širjenju koronavirusa. V
uradna ligaška tekmovanja NZS smo prijavili
vse mladinske selekcije, od U13 do U19, ter
ekipo članov v 2. slovensko futsal ligo. Novost
v našem društvu pa je tudi ženska futsal ekipa,
ki bo barve našega društva zastopala v 1.
ženski slovenski futsal ligi.

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. Kondicijske priprave so tudi letos
potekale na Stadionu Ugar v Ribnici pod
vodstvom glavnega trenerja Srđana
Đorđevića in kondicijskega trenerja Marjana
Oražma iz Kočevja. V društvu smo zelo veseli,
da se je g. Oražem tudi letos odzval našemu
povabilu, saj gre za človeka z bogato kariero,
zelo širokim znanjem na področju kondicijske
priprave, psihologije in anatomije. Deloval je
po Evropi in pustil velik pečat na športnem

PODPIRAJO NAS:
Zlati sponzorji:
• Občina Sodražica, Občina Ribnica,
Občina Bloke, Inotherm d. o. o.

• Srebrni sponzorji:
• Občina Loški Potok, Riko Ekos d. o. o.,
Anis Trend d. o. o., Petek transport d. o.
o., Štupica transport d. o. o.

Bronasti sponzorji:
• Fragmat d. o. o., THE Nutrition d. o. o.,
Pos Plastika d. o. o., Astero d. o. o.,
Frizerski studio M Mojca Ravnikar s. p.

Donatorji:
• Slaščičarna & fast food PR’ISANU,
Kadles d. o. o., Gusto Catering,
Trgovina Pri Darji Bloška Polica

Èlanice ŠD Extrem v sezoni 2021-22

Državni prvaki U17 ŠD Extrem
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področju v Sloveniji in v tujini. Z njim je bilo v
času priprav narejeno veliko delo na
psihološki, strokovni in sami telesni
pripravljenosti igralcev.

Svojo pripravljenost so člani preizkusili na
prijateljskih tekmah pred začetkom sezone.

MLADINSKE SELEKCIJE
Selekciji U19 in U17 sta se pridružili članom
pri kondicijskih pripravah in se s septembrom
selita na izvedbo treningov v dvorano.

Mlajše selekcije so začele s treningi v
prvem oziroma drugem tednu septembra po
razporedu. Veseli nas, da imamo tudi letos
skupino mladih igralcev na Blokah. Selekciji
U13 in U15 začneta s tekmovanji v mesecu
oktobru, za mlajše selekcije, od U9 do U6, pa
bomo tudi letos organizirali medsebojne
turnirje med ekipami Ribnice, Sodražice,
Blok, Loške doline in Loškega Potoka, kjer
najmlajši preizkusijo svoje znanje, se družijo
in predvsem spoznavajo pravila igre z žogo in
obnašanja na igrišču.

ŽENSKA EKIPA
V naslednjo sezono vstopamo tudi s selekcijo
članic. Mlada ekipa z mladim trenerskim
duetom Sandijem in Robertom je začela s
pripravami v mesecu juliju in z veseljem
pričakuje svoje prve tekme.

VPIS V FUTSAL ŠOLO ŠD EXTREM
Vse nove člane in članice vabimo, da se nam
pridružijo v vseh selekcijah na strokovno
vodenih treningih. Vse informacije o vpisu
dobite na naši spletni oziroma Facebook ali
Instagram strani. Obveščamo vas tudi, da
treningi potekajo nemoteno in pod pogoji
NIJZ tudi v Loškem Potoku, v Novi vasi na
Blokah in v Loški dolini. Vabimo vas, da
vpišete otroke in postanete del naše ekipe!

Tekst in foto: ŠD Extrem

URNIKI TRENINGOV V ŠPORTNI

DVORANI BLOŠKI SMUČAR:
• U9 (1., 2. in 3. razred): PON, PET od
14.00 do 15.00

• U11 (4., 5. in 6. razred): PON, PET od
15.00 do 16.00
Vabljeni v našo družbo!

Člani Društva Bloški plesalci
na razstavi Igorja Vidriha

v galeriji »Štala«
9. julija smo člani Društva Bloški plesalci
obiskali razstavo našega zvestega člana Igorja
Vidriha.

Veselje in talent do slikarstva je kazal že od
malih nog. Skozi šolanje je prevladovala risba
s svinčnikom, ki je krasila platnice zvezkov,
tekstom v knjigah je pogosto dodajal
ilustracije. Po zaključku šolanja na Šoli za
elektrotehniko in Fakulteti za elektrotehniko
se je tudi risanje kar za nekaj let končalo. Želja
po slikarskem izražanju in ustvarjanju je z leti
postala tako močna, da se je pri 51-ih letih
vpisal v izredni program na Visoko strokovno
šolo za risanje in slikanje ter leta 2008 uspešno
diplomiral. Ustvarja v različnih tehnikah; v
glavnem pa z akrilom, suhim pastelom in
oljem. Kot član društva «Pa-leta« skupaj s
prijatelji slikarji soustvarja pod mentorstvom
akademskega slikarja Veljka Tomana.

Ob toplem julijskem večeru smo se zbrali v
čudoviti galeriji »Štala« v Podcerkvi pri Ložu.
Igorja kot slikarja sta nam predstavila
akademski slikar Veljko Tomazin in Janez
Dragolič. Kulturni program sta popestrila
Katja Klemenc s petjem ob spremljavi Roka
Opeka s kitaro. Igorjeva soproga Majda je s
pomočjo prijateljic in vaščank z Lipsenja
pripravila goro okusnih prigrizkov, ki so bili
prava paša za oči in naše trebuščke. Žejni
nismo ostali.

Razstava nas je vodila po celotnem obdobju
Igorjevega ustvarjanja. Njegovi motivi so
različni – od abstrakcije do tihožitja,
portretov in narave. Igorja poznam kot
toplega, preudarnega, potrpežljivega,

doslednega, vztrajnega člana našega društva
in marsikaj od tega sem videla na njegovih
slikah. Ob ogledu smo našli čas za prijetno
kramljanje z njim in obiskovalci. V njegovi
slikarski življenjski poti do prve samostojne
razstave sem videla tudi trditev, da nikoli ni
prepozno. Sama se nikoli nisem učila plesati,
zdaj to počnem z velikim veseljem z bloškimi
plesalci.

Igor je zvesti član bloških plesalcev, dober
plesalec, prostovoljec, mojster naših plesnih
posnetkov. Zdaj smo ga spoznali tudi kot
slikarja. Bili smo navdušeni.

Rada bi se mu javno zahvalila v svojem
imenu in imenu članov društva za vabilo na
razstavo. V teh korona časih je bil ta kulturni
dogodek še kako dragocen. Vse čestitke za
tvojo ustvarjalnost, Igor, in obilo navdiha pri
nadaljnjem slikanju ti želijo bloški plesalci.

Zapisala Zdenka Milanovič

Bloški plesalci na odprtju razstave
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Letovanje otrok z Rdečim križem
območnega združenja

Cerknica – Loška dolina – Bloke

V organizaciji Rdečega križa Slovenije –
Območnega združenja Cerknica-Loška dolina-
Bloke smo tudi letos pripravili zdravstveno
letovanje, ki je potekalo od 20. julija do 30.
julija 2021 na otoku Krk.

Letovanje za otroke, ki imajo pogoste
zdravstvene težave, sta letos sofinancirala
ZZZS in občina Cerknica ter donatorji
Mineralka d. o. o., Ebm-papst Slovenija d. o. o.,
Alpod d. o. o., Kovinoplastika Lož, Petrol d. d.
in Mbs list d. o. o, Branal d. o. o. Vsem

sofinancerjem in donatorjem se v imenu
otrok in njihovih staršev iskreno
zahvaljujemo, ostala podjetja pa vabimo, da
postanete del naše tradicionalne zgodbe.

Letošnje letovanje je potekalo pod pogoji,
ki so smiselno sledili priporočilom NIJZ za
preprečevanje okužbe koronavirusa
(epidemije Covid-19). Že na začetku letovanja
smo skupaj z otroki obnovili postopek
umivanja rok, higiene kašlja, pravilne
uporabe razkužil za roke ter maske.

Vsak dan smo imeli možnost, da izberemo
drugo plažo, kjer je bilo veliko sence in
prostora za varno druženje. Poleg
vsakodnevnega kopanja in odkrivanja
morskega sveta smo izvedli veliko
ustvarjalnih delavnic, športnih, družabnih in
poučnih iger. Otroci so bili najbolj veseli
vožnje s čolnom z banano, vodnih iger, vožnje
s kanuji, dogodka Krk ima talent ter poroke.

Ker se zavedamo, kako pomembno je
znanje prve pomoči, smo tudi letos veliko

društvene strani
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pozornost namenili ozaveščanju o pomenu
znanja prve pomoči. Vaditelj in prostovoljka
sta izvedla delavnico temeljnih postopkov
oživljanja z uporabo AED. Ponovili smo klic na
številko 112, varen pristop do poškodovanca
in sprostitev dihalne poti, 30 stisov prsnega
koša in 2 vpiha (samo prikaz, vpihov nismo
izvajali) in oživljanje utopljenca. Po skupni
predstavitvi smo otroke razdelili v skupine,

kjer so izvajali TPO z AED, oskrbo zloma
komolca in oskrbo poškodovanega gležnja.

Letovanje smo zaključili z morskimi
porokami, ki so veljavne samo za čas
letovanja.

V Rdečem križu Cerknica si na različne
načine prizadevamo lajšati socialne in
materialne stiske družin in posameznikov.
Socialno in materialno ogroženim nudimo

pomoč v obliki hrane in higienskih izdelkov.
Poleg omenjene pomoči smo letos 15 otrokom
omogočili brezplačno letovanje na morju v
Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli
rtič.

Vodja letovanja
Gregor Pokleka

3. Traktor zbor na Studencu
V nedeljo 12. 9. 2021 smo člani ŠD Studenec na
Blokah organizirali 3. »Traktor zbor«. Ob 14.
uri smo se s traktorji različnih znamk in
starosti zbrali pod HudimVrhom. Nato smo se
udeleženci »traktor zbora« zapeljali na
panoramsko vožnjo skozi naselja Fara, Nova
vas in naprej na Studenec. Na Hribu je vse
traktorje in njihove voznike blagoslovil
gospod župnik Simon Virant. Po blagoslovu je
sledilo druženje in pogovor o traktorjih,
prikolicah in ostalih priključkih na prijetnem
jesenskem soncu. Člani društva smo poskrbeli
za jedačo in pijačo. Vsak udeleženec
blagoslova je dobil spominsko nalepko. Na
Traktor zboru je bilo udeleženih 67 traktorjev.
Vse udeležence, pa tudi tiste, ki do sedaj še
niste prišli na Studenec, vabimo, da se nam
pridružite naslednje leto na 4. »Traktor
zboru«.

Alenka Pavčič

društvene strani
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Pohod ob Cerkniškem jezeru
Pohod članov Društva Voda ob Cerkniškem jezeru in po poti okoliških izvirov, ki se izlivajo v Cerkniško

jezero, smo opravili na poletni dan, 10. julija letos. Ob opazovanju sveže pokošenega polja nas je
prevzela dinamika skrajnih razponov presihajočega jezera, ki je v sušnih obdobjih praviloma skrčeno

znotraj meandrirajočih strug ravninskih vodotokov, ki lahko presledkoma poniknejo v kraško
podtalje. Med pohodom smo obnovili sosledje poimenovanj za reko s sedmimi imeni (Trbuhovica, Obrh,
Stržen, Rak, Pivka, Unica in Ljubljanica), podrobno spoznali dve učni poti, ki sta umeščeni v bližini
obronkov presihajočega jezera v Notranjskem regijskem parku, ter se seznanili s projektom obnove

okljukov stare struge Stržena, ki je bil zaključen avgusta letos.

S pohodom smo pričeli na
parkirišču na Dolenjem Jezeru,
nato pa smo pod vodstvom
biologa Jošta Stergarška iz
Notranjskega regijskega parka
pot nadaljevali do opazovalnice
ptic Kuharca, ki nam nudi čudovit
pogled na Cerkniško jezero in
Slivnico. Ves čas so nas
spremljale informacijske table o
avtohtonih rastlinah in živalih, ki
smo jih lahko videli tudi v živo.
Gre za učno pot Drvošec, ki jo je
Notranjski regijski park pripravil
v sklopu projekta Life Stržen in je
tudi prejela naziv naj poti 2020.
Nato smo se vrnili na izhodišče in
se z avtomobili odpeljali do Laz
pri Gorenjem Jezeru. Tukaj smo
pohod nadaljevali po Poti izvirov.
Štartali smo pri opazovalnici ptic

Malenšče v Lazah. Ob poti so nas
spremljale table z zanimivimi
informacijami o posameznih
delih poti, rastlinah in živalih, ki
jih lahko vidimomed sprehodom,
in nenazadnje o 14-ih kristalnih
izvirih, ki polnijo Cerkniško
jezero. Tukaj na plano kot Obrh
pride tudi reka sedmerih imen, ki
že nekaj kilometrov kasneje
postane Stržen in nato, ko zapusti
Notranjski park, postane Rak,
Pivka, Unica, vse dokler v
Močilniku pri Vrhniki ne privre
na svetlo kot Ljubljanica.*

Med pohodom smo se
seznanili tudi s projektom
obnove okljukov Stržena. Z
namenom, da bi popravili
posledice izsuševanja
Cerkniškega jezera iz preteklosti,

so v Notranjskem parku izpeljali
projekt obnove osi stare struge
Stržena, ki je največji vodotok na
območju presihajočega jezera. V
sklopu obnove se je izvedla
gradnja nove struge na mestih
starih okljukov, ki potekajo
natančno po sledeh tistih izpred
stotih let.** Z obnovo v
preteklosti izravnanega
vodotoka Stržen se je povečala
zmožnost zadrževanja večje
količine vode v najbolj sušnih
mesecih. Ukrep obnove starih
meandrov je prispeval tudi k
povečanju prostora za razvoj
živali in rastlin. Strženu so na
takšen način vrnili štiri nekdanje
okljuke.

Ponovno smo ugotovili, da je z
naravo potrebno ravnati

spoštljivo in premišljeno.
Današnji način življenja nas vse
bolj odmika od nje, zato pogosto
pozabimo, kako pomembna je za
nas. Prekomerni posegi v naravo
porušijo ravnovesja med
rastlinami in živalmi. To lahko
slabo vplivajo tudi na pridelavo
domače hrane, ki je bolj
kakovostna od uvožene in tudi
bolj primerna in zdrava za nas, ki
tukaj živimo. Pravijo, da je
lokalno pridelana hrana najboljša
takrat, ko vsebuje vitalno
energijo, ki nas ohranja,
navdihuje in daje slast tudi s
tistim domačim vonjem, ki smo
ga dobro vajeni – saj raste v
našem okolju, na katerega smo
prilagojeni tudi sami. Čeprav
živimo v obdobju pospešene

Foto: Društvo Voda

«JƏzeru je, jƏzera nej«
Foto: Društvo Voda

Ena skupinska ob Poti izvirov (avtor: Društvo Voda)
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digitalizacije, se ne moremo
izogniti okoljski problematiki, ki
je vedno bolj v ospredju tako na
državni kot tudi mednarodni
ravni. Vedno pogosteje se sliši, da
se mora človek vrniti nazaj k
naravi.

Po učni poti Drvošec in po Poti
izvirov se lahko podamo tudi
sami, saj nas informacijske table
vodijo in tudi seznanjajo z
zanimivimi podatki o jezeru, reki,
živalih in rastlinah. Presihajoče
jezero se nenazadnje nahaja tudi
v neposredni bližini Blok, zato je
še toliko lažja odločitev za

popoldanski ali pa kar celodnevni
izlet v naravo. Ob tej priložnosti
bi radi tudi spomnili, da letos
obeležujemo deset let od
ustanovitve Društva Voda. Veseli
smo, da ob pomoči prostovoljcev
in Občine Bloke lahko izvajamo
aktivnosti, namenjene
osveščanju o pomenu vode in
kulturne dediščine.

* https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/
aktivnosti/pohodnistvo/pot-izvirov
** https://www.caszazemljo.si/ekologija/obnova-
strzena.html

Erna Anzeljc
Društvo Voda

Foto: Jošt Stergaršek

Pogled na enega od izvirov Obrha

Foto: Društvo Voda

Nova klopca pri ‘zgornji štirni’ ob 10. obletnici ustanovitve
Društva Voda, delo Slavka Strmana

Kako lepo bi bilo,
če bi lahko letel
kot ptica …

Taka hrepenenja so skoraj toliko
stara kot človeštvo. Prvi znani
zapisi na to temo so nastali že v
13. stoletju, in sicer zapisi o
balonu in zračni ladji. Po tem pa
so se ljudje skoraj pet stoletij
ukvarjali z možnostjo letenja z
mehaničnimi krili. Toda to ni
obrodilo sadov, saj iz zgodovine
vemo, da ni nikomur uspelo
poleteti. Prvi, ki je ugotovil
odvisnost vzgona in upora, pa je
bil Anglež George Cayleyia, ki je
leta 1804 izdelal model krila
zmaja in na njem izvajal meritve.

Kasneje je izdelal tudi jadralno
letalo. Čeprav ni dokazov, da bi
kdaj poletelo, je v zgodovini
zapisano kot prvo jadralno letalo.
Potem se je to nadaljevalo vse do
prvega poleta letala z motorjem
leta 1903 in prvega poleta našega
Edvarda Rusjana leta 1909 z Edo 1.

Tudi na Blokah imamo lepo, a
prezrto in pozabljeno zgodovino
letalstva. Leta 1934 je bila na
Blokah ustanovljena jadralna
šola, ki je delovala praktično do
vojne. O tem je bilo v Bloškem
koraku objavljenih že nekaj
člankov Franceta Škrabca. Veliko
truda v oživitev spomina na to
dejavnost na Blokah je vložila
Martina Hribar, ki je tudi
poimenovala svoj zavod po letalu
Vrabec. To je bilo doma izdelano
leseno jadralno letalo, ki je letalo

nad bloškim poljem. Iz vsega
dogajanja lahko ugotovim, da je
tudi na Blokah močno prisotna
želja po letenju, a pogosto
neuresničljiva. Mladi in mladi po
srcu! Če imate take ali podobne še
neuresničene želje vas vabim, da
se nam pridružite v ekipi za
pripravo praznovanja 90.
obletnice jadralne šole na Blokah.
Trenutno tečejo aktivnosti za
registracijo vzletno-pristajalne
steze, seveda v sodelovanju z
občino Bloke. Želja ekipe ni samo
izvedba praznovanja obletnice in

obeležitve jadralne šole. Želimo
ustvariti pogoje za oživitev
letalske dejavnosti v našem kraju.
Želimo sestaviti ekipo resnih
kandidatov za letalce, jim
organizirati izvedbo tečajev pod
ugodnimi pogoji, poskrbeti za
povezavo z drugimi letalskimi
klubi itd.

Privilegij letenja imajo le redki
posamezniki! Če imate željo po
letenju, jo uresničite, stopite iz
povprečja, pri tem vam želimo
pomagati. Za vsako uresničitev
želja pa je potrebno nekaj truda
in odrekanja. Toda, kjer je želja, je
tudi pot, in po pravi poti se pride
do cilja …

Bojan Kraševec
Kontakti: Matej 031 326 158 • Dušan 041 725 903 •

Bojan 041 751 580
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Folklorna skupina KD Bloke na festivalu
»Slovenija v Pragi 2020«

Kljub 18-mesečnemu prestavljanju dogodka /15.–19. 3. 2020/ je organizacijski ekipi Si.In, Agenciji
Jerome in Veleposlaništvu RS v Pragi uspelo organizirati festival v Pragi od 26. do 29. avgusta 2021 s

kar 500 udeleženci iz slovenskih kulturnih društev in ljubiteljskih skupin.

Člani folklorne skupine Kulturnega društva
Bloke smo z nekaj našimi znanci in prijatelji
potovali z avtobusom skupaj z vokalno
skupino Cantate Domino iz Kočevja in
Sorškimi orgličarji iz Medvod. Bili smo
odlična ekipa v vseh pogledih: disciplina,
razpoloženje, izmenjava pesmi, vicev …

Vsi udeleženci iz Slovenije smo bili
nastanjeni v hotelu Olympic, štiri zvezdice, z
18 nadstropji.

Prvi dan je po večerji ob nastopih prvih
skupin potekala predaja festivalskih tabel in
izmenjava simboličnih daril; eno za
veleposlanico RS na Češkem, gospo Tanjo
Strniša, drugo za organizacijsko ekipo

festivala, ki jo je zastopal direktor Si.In in
festivalov, gospod Aleš Breznikar.

Zaradi velikega števila nastopajočih skupin
je bil program izpeljan v štirih delih, in sicer:
četrtkovi večerni nastopi in otvoritev v
sosednjem hotelu Congress, ter sobotni
dopoldanski nastopi na Kmečki tržnici
Vitezne namesti, popoldanski na Praškem
gradu in zvečer zaključek v Plečnikovi cerkvi.

Drugi dan, v petek 27. 8. 2021, smo se po
zajtrku odpeljali z avtobusom do reke Vltave.
Sledilo je vkrcavanje na ladjice in nato
križarjenje pod mostovi Vltave. Z ladje smo
opazovali Prago v vsej njeni lepoti.

Po eni uri križarjenja smo odšli z vodičem
na ogled mesta. Praga je z 1,2 milijona

prebivalcev glavno in največje mesto na
Češkem. Leži ob reki Vltavi, ki je pritok reke
Labe. Praga, mesto s prekrasno arhitekturo,
mesto stoterih stolpičev in zvonikov. Ogledali
smo si grajski kompleks Hradčanov s kraljevo
palačo, katedralo sv. Vida s stolpom daliborka.
Sledil je ogled Karlovega mostu, ki so ga
zgradili leta 1367. Okrašen je s kipi svetnikov,
med njimi je tudi sv. Janez Nepomuk, ki so ga
prav s tega mostu vrgli v Vltavo. Sprehodili
smo se tudi po Staromestnem trgu s staro
mestno hišo in njeno astronomsko uro iz 15.
stoletja. V eni od gostiln na trgu smo si
privoščili kosilo: golaž s »knedlički« in pivo.
Obisk kakšne od znanih pivnic U Fleku, U

Janez na Karlovem mostuPodeljen certifikat za udeležbo na festivalu

Prevzem festivalske table

društvene strani
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Kalihu, U Medvidku, kjer točijo odlično češko
pivo, nam je preprečila deževna ploha.

Sobota, 28. 8. 2021, je bil dan za
predstavitev slovenske kulture. Po zajtrku
smo se odpeljali na tradicionalno sobotno
tržnico. Na tej lokaciji je nastopalo 6 skupin,
predvsem folklora.

Folklorna skupina KD Bloke se je
predstavila z venčkom dolenjskih plesov:
štajeriš, mrzulin in abrahama grejo; avtor odrske
postavitve je bil Rok Petrič, avtor glasbene
priredbe pa Viktor Jerič.

Popoldne smo spremljali nastop pevcev in
plesalcev na Praškem gradu. Posebej nam je
bil všeč nastop folklorne skupine bolnišnice
Ptuj.

Po večerji smo odšli na osrednjo prireditev
festivala »Slovenija v Pragi« v čast
predsedovanju Slovenije Svetu EU v Plečnikovo
cerkev Srca Jezusovega. Poleg udeležencev
festivala je bilo na koncertu prisotnih veliko
tujih ambasadorjev in drugih gostov.

V Plečnikovi cerkvi so nastopili: Vokalna
skupina Cantate Domino iz Kočevja, Sorški

orgličarji iz Medvod, MEPZ Vrtojba ter
Skupina Klasek, Čebelice in Fantje iz vasi.

Poslušali smo odlično in veličastno petje
slovenskih in sakralnih pesmi ob spremljavi
citer, harmonike in orglic.

Veseli, razpoloženi, zdravi, polni vtisov in
novih poznanstev smo se vrnili v nedeljo, 29.

8., po osmih urah vožnje skozi Češko, Avstrijo
in Karavanški predor.

PRIPIS: Oktobra pričnemo folklorniki z
vajami ob torkih, od 19. ure dalje v
medgeneracijski dvorani v Novi vasi z novo
učiteljico. Vabimo vse, ki si želijo plesati, peti
in igrati – ne glede na leta, v naše vrste.

Po sedmih letih nas zapušča dosedanji
vodja odraslih FS, Rok Petrič iz Cerknice. Za
njegovo vodenje naše skupine smo mu
neizmerno hvaležni, saj je bil del našega
prizadevanja za ohranitev naše, slovenske
kulturne dediščine.

Za FS KD Bloke: Sonja Drobnič
Foto: Rado Ponikvar

Zakljuèek v Pleènikovi cerkvi
Tik pred našim sobotnim nastopom.

(Ogled na YOUTUBE: BLOKEFOLK vaja88)

Poèitek ob ribnikuPetkov ogled mesta
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Foto: Majda Brdnik

Tako zažari kraška gmajna jeseni.

Foto: Arhiv KSS Sežana

Prikaz tlaèenja (peštanja) grozdja po starinsko
ob obisku britanske kraljice v Lipici

Med vožnjo skozi Boncar, ki naj bi
mu ime dali Napoleonovi vojaki,
sem večkrat opazoval grmičevje,
ki raste vse do Runarskega, pa
nekako ne sodi v ta strmi breg.
Ugotovil sem, da je to ruj, ki sem
ga pogosto občudoval na Krasu in
v Istri v vseh razkošnih barvah, v
katerih se pojavlja. Le kako je ta
nenavadni grm, ki ljubi toploto,
zašel v bloški mraz? Logična
razlaga je, da so ga tja posadili
cestarji. Za utrjevanje brežin
ceste, ki pelje na Bloke, so
uporabili tudi ruj, ki se močno
razraste in prepreči erozijo in
posipanje peska in zemlje iz

brežin. Nikoli pa nisem videl, da
bi ruj zažarel v vseh tistih barvah,
kot zažari na Krasu ali v Istri.
Bloke pač niso njegov dom in
klima mu kljub skromnosti ne
paše.

Navadni ruj (Cotinus
coggygria) po sistematiki spada v
družino octovke (Anacardiaceae)
in red dvokaličnic
(Dicotyledonae). Zraste največ do
5 m visoko, običajno do 3. Listi so
celorobi, enostavni, na obeh
straneh gladki, dolgi do 7 cm. Že
samo cvetenje je od bele do

škrlatne barve, jeseni pa rujevo
listje zažari v kontrastu rdečih,
vijoličnih in rumenih in zelenih
odtenkov. V listih je veliko
tanina, ki je uporaben za
strojenje kož. Cvetovi so dvo- ali
enospolni, cvetno odevalo je
rumenkasto zeleno, venčni listi
odpadejo zgodaj. Cvetovi so na
dolgih pecljih združeni v
socvetja. Plodovi so lepe, drobne,
rjavordeče, strupene jagode.
Jeseni ostanejo na dolgih pecljih
prekritih s prevleko. Grm izgleda
puhasto, zato ga pogosto sadijo
kot okrasno rastlino. Razmnožuje
se s potaknjenci, semeni in

delitvijo korenin. Uspeva na
suhih, kamnitih, prisojnih in
apnenčastih legah.

Razširjenost: srednja in južna
Evropa, Balkan, Turčija, Sirija,
Kavkaz, Iran, Himalaja, Kitajska.
Pri nas je razširjen po vsej
Sloveniji, najbolj pa na Krasu in
Primorju.

V davni preteklosti je bil Kras
porasel z mogočnimi hrasti, ki jih
je človek zaradi lesa in
pridobivanja orne zemlje
posekal. Pridobljeni so bili kraški
travniki in gmajne, ki pa so jih

zaradi opuščanja paše in čiščenja
začeli preraščati bori in
grmičevje, še posebej ruj, ki se
agresivno širi in izpodriva druge
rastlinske in drevesne vrste ter
danes že zaseda lep del kraške
krajine. Na Krasu in v Istri lahko
še danes občudujemo, koliko dela
in truda je človek vložil v to, da je
uredil zemljišča za kmetovanje.
Očitna sled teh prizadevanj so
škarpe, podporni zidovi teras in
groblje, v katere so zloženi ali
nametani kamni, zbrani ob ornih,
travniških in vinogradniških
zemljiščih.

Kras se v jesenskem času
nepričakovano prebudi, odene se
v čudovite jesenske barve. Ruj je
videti, kot bi vanj prodirali
sončni žarki, kot da bi bilo vse v
plamenih. Prava eksplozija barv.
Opazimo lahko celo paleto
odtenkov – od zelene, rumene,
oranžne, bledo domočno rdeče in
vijoličaste. Vsak grm žari v svoji
razkošni barvi kot ognjeni zublji.
Barva jesenskega listja je namreč
odvisna od vsebnosti klorofila,
taninov in vremena. Sončni
jesenski dnevi in hladne noči

pomenijo lepo in dolgo
obarvanost listja do prvih slan.
Kraševci so mi pred leti povedali,
da so ruj prišli opazovat
oblikovalci znane japonske
tovarne avtomobilov. Vso paleto
barv, ki jo nudi ruj, so hoteli
uporabiti pri barvah karoserij. Do
sedaj še nisem videl avtomobila,
ki bi ujel rujeve odtenke barv. Je
kar prav, da nam skrivnosti
narave včasih ostanejo
nedosegljive.

Jesen je čas, ko je Kras najbolj
krasen, zato je to pravi čas za
obisk. Kje je ruj najlepši? Tam,
kjer ga biča burja in žge sonce na

kraškemu robu pri Hrastovljah.
Lahko pa že pri Štorjah zavijemo
skozi morje ruja proti Kazljam in
Avberju do kakšne osmice, kjer
ob odličnem pršutu popijemo
kozarec terana. Seveda še bolje
dva, vendar se bojim, da moram
potem napisati tudi: Minister za
zdravje opozarja .., kljub temu da
so teran v rajnki Avstriji pili
bolniki v tržaški bolnici kot
zdravilo. Teran, to močno, gosto
in zdravilno vino, temno rdeče
barve nekoliko trpkega okusa je
poleg pršuta, ruja, kamenja ena

Ruj
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Radlek ima vse, kar imajo veliki …
… je bila ugotovitev omizja na Radleku nekje na sredini tretjega letnega

srečanja vaščanov, ki je bilo v soboto 14. 8. 2021.

Seveda Radlek ne bo nikoli štel
toliko ljudi, kot jih imajo velika
mesta. Ima pa električno
napeljavo varno zakopano pod
zemljo, kvalitetno pitno vodo,
optični kabel s hitrostmi
interneta kot recimo v Ljubljani
... A v velikih mestih si lahko
samo želijo čudovito naravo in
mir. In kje se vsako leto zbere
večina prebivalcev na skupnem
druženju, da se malo poveseli?
Vsako takšno srečanje še okrepi
tudi občutek pripadnosti in
skupne odgovornosti, da ko vsak
naredi nekaj malega, je vsem
skupaj lepše. In tako Radlek
postaja vsako leto prijetnejši kraj
za bivanje. In srečanja vedno bolj
živahna in uspešna.

Na druženju pod ogromnima
lipama ob kapelici so se zbrali
stalni, pa tudi začasni prebivalci
vasi. Skupaj nas je bilo kakšnih
40. Priprave so se začele že v
petek pozno popoldne, saj
pripraviti prostor, hrano in
pijačo za vse ni ravno mačji
kašelj.

V soboto smo uživali v
verjetno najboljši “podpeki” na
Blokah, pa tudi precej širše. Tone
Knavs se je spet izkazal kot
velemojster te tradicionalne
priprave jedi. Saj vedno naredi
dobro, ampak tokrat je prekosil
tudi samega sebe.

Ni se samo modrovalo o vasi,
jedlo in pilo. Bilo je tudi veliko
glasbe in petja, igrala se je
košarka in namizni tenis, najbolj
zagnani so zaplesali.

Vzdušje je bilo tako dobro, da
so zadnji zapustili prireditveni
prostor šele ob 4. uri zjutraj. V
nedeljo je bila vas zelo zelo
mirna.

Tekst in foto: Fedor Černe

Druženje vašèanov Radleka pod vaško lipo

Mojster žara Anton Knavs

Foto: Majda Brdnik

Ruj v cvetju

od značilnosti Krasa. Teran je
tam, kjer je ruj, in obratno.

Obisk Krasa lahko združimo
tudi z obiskom dveh velikanov
poezije. V srcu Krasa, Tomaju,
lahko obiščemo hišo in grob
slovenskega pesnika Srečka
Kosovela. Letos je bil na istem
pokopališču pokopan še drugi
slovensko-bosanski pesnik Josip
Osti.

Literatura: Palčič Franc Revija Kmetovalec 12/2005

Franc Palčič
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Oratorij, kot ga še ni bilo!
Morje, plaža in vroči sončni žarki, ki so se sprehajali po moji koži. Prostran razgled, ki se mi

je odprl, ko sem uspešno dosegel vrh gore. Ležanje v travi in preganjanje s hišnim ljubljenčkom.
Poletje se bliža koncu in kmalu bom moral v šolo. Nenadoma me presune, ko me spomin opomni,

da me pred koncem počitnic čaka še nekaj. Pred vrati je teden oratorija.

Tako kot vsako leto pred oratorijem me
prevzamejo mešani občutki. Oratorij me
vsakič navduši in je resnično teden, ki je
drugačen od ostalih, pa vendar mi je hkrati
tudi malo nelagodno stopiti med sošolce in
ostale otroke, saj jih res že dolgo nisem videl.
Spodbuda staršev je dovolj in že stojim pred
sprejemno mizico, kjer me pozdravita
animatorja. Otrok je res veliko in veliko jih
sploh ne poznam, zato me v trenutku preplavi
nelagodje. Kakšna sreča, da me ogovori
prijazna animatorka in me povabi v krog, kjer
očitno poteka neka igra z žogo. Ne mine pet
minut, ko igro obvladam in sem že jaz tisti, ki
podaja glasne komentarje in se na ves glas
smeje. Krog se veča in veča, dokler ne pridejo
še zadnji udeleženci. Na hitro preletim obraze
v krogu in potiho preštejem udeležence. Kar
sedemdeset nas je, če izpustim tiste v zelenih
majicah, ki jih vsaj nekaj že poznam in vem,
da so animatorji. Ravno takrat animatorji
stopijo na stopnice in se nam predstavijo.
Petnajst jih je bilo in po starosti so bili
razporejeni vse od petnajst do dvaindvajset
let. Predstavili so se na zelo humoren način,
zato sem večkrat prasnil v smeh.

Presenetijo nas kaplje dežja, zato se
zatečemo v cerkev, kjer imamo največ
prostora. Sledi učenje himne in dviganje
zastave ter molitev za blagoslov dneva.
Premaknemo se v dvorano v župnišču, kjer na
odru opazim zanimivo sceno. Vsako leto
obožujem dramsko igro, ki jo pripravijo na
oratoriju, in komaj čakam, da vidim letošnjo.
Že v tistem trenutku na oder pristopijo trije
najstniki, ki se naključno srečajo v parku pred
bolnišnico. Zapomnim si njihova imena: Jan,
Maria in Carlo. Jan je zaposlen z domačo
nalogo iz programiranja, ki mu ne gre najbolje
od rok, zato ni prav dobre volje. Maria pa je
tudi nekoliko raztresena, saj njena sestra v
bolnišnici čaka na presaditev kostnega
mozga. Ob manjšem konfliktu drug drugega
spravita še v slabšo voljo. V ravno pravšnjem
trenutku na oder pride tudi Carlo, ki s svojo
neizmerno prijaznostjo in nasmehom na
obrazu poskrbi, da se stvar razčisti in se Jan in
Maria pobotata ter končno primerno
predstavita. Carlo nato Janu pomaga še pri
domači nalogi, saj obvlada računalnike. Po
končanem odlomku zgodbe na oder pristopi
župnik, ki na kratko povzame bistvene

dogodke, ki smo jih videli v dramski igri. Vse
otroke spodbudi tudi k vedoželjnosti, ki se
nam je predstavila kot vrednota prvega dne,
saj je tudi Carlo kazal veliko zanimanja za
znanje, igranje inštrumentov, raziskovanje o
Bogu in z njim povezane evharistične čudeže.

Iz izkušenj predhodnih let vem, da sledijo
kateheze po skupinah, zato nas animatorji
razvrstijo po starostnih triadah. V skupini
končam še s petnajstimi drugimi udeleženci
in na srečo jih 7 že poznam, saj so moji sošolci
iz osnovne šole. Skupino vodita dve nasmejani
animatorki, ki nas najprej povabita k
spoznavni igri, kjer se naučim imena še
ostalih članov. V nadaljevanju nas animatorki
vodita skozi pogovor o zgodbi, vrednoti
vedoželjnost in celo o odlomku v Svetem
pismu, ki govori o obisku modrih ob rojstvu
Jezusa. Sveti trije kralji so posvetili celo svoje
življenje za preučevanje pisem in bili
vedoželjni, da so lahko določili rojstvo novega
kralja. Kateheze minejo, kot bi trenil, in že
tečem proti skledi z jabolki, saj je na vrsti
malica. Ko v usta tlačim že četrti kos jabolka,
na mizi opazim tudi piškote in na hitro
spremenim svoj izbor malice. Skočim še na

Skupinska slika letošnjega oratorija
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kozarec soka in že tečem v krog, kjer
animatorji čakajo, da podajo navodila za
naslednjo dejavnost.

Pred seboj opazim pet animatorjev, ki v
rokah držijo liste z imeni delavnic. Pet
zanimivih delavnic, ampak izberem lahko le
eno. Določim svojega zmagovalca in se
pripravim, da bom tja tudi stekel, če bo to
potrebno, da si zagotovim svoje mesto. Z
dobrim sistemom razdeljevanja brez težav
pridem do željene delavnice. Že kmalu zatem
prejmem navodila in moje roke so polne dela.
Izdelujem desetko, ki bo kot zapestnica
krasila moje zapestje. Najprej potrebujem
nekaj časa, da osvojim tehniko prepletanja
vrvice, ampak kjer je volja, tam je pot. Ob
koncu delavnice desetka na mojem zapestju

že prejme nemalo pohval. Želodec me
opozori, da je minilo že kar nekaj časa, odkar
sem pojedel bolj konkreten obrok. Kot da bi
tudi animatorji slišali moj glasen želodec, nas
vse skupaj povabijo v krog, kjer zmolimo
molitev pred kosilom. Mmm, ’makaronflajš’,
ko je krožnik prazen, se brez pomislekov
odpravim po ’repete’.

Po kosilu nas je čakal daljši odmor, kjer si
lahko izbiral med igranjem nogometa,
plesanjem skupinskih plesov, izdelovanjem
kitk in čopkov ter igranjem starih iger (zemljo
krast, ristanc ...). Med prostim časom si lahko
preveril tudi svoj poštni nabiralnik, če ti je
kdo od udeležencev kaj pisal, in še sam napisal
kakšno pisemce svojemu skrivnemu
prijatelju. Kot strasten ljubitelj nogometa sem

izbral igro z žogo, med pavzo pa sem skočil še
na frizerski oddelek, kjer somi punce naredile
čopke. Sledil je še zadnji del programa, ki ga
vsako leto nestrpno pričakujem – velike igre.
Animatorji so nas razdelili v šest ekip in nam
razdelili žetone. Cilj igre je bil relativno
preprost: nabrati največ žetonov. Po pisku
smo kot ekipa stekli do najbližjega
animatorja, ki je imel za nas določeno nalogo.
Če smo jo opravili uspešno, smo za nagrado
prejeli žetone, v nasprotnem primeru smo
žetone morali plačati. Tekanje od enega
animatorja do drugega in tekmovanje v
dejavnostih nas je povsem navdušilo, da
nismo opazili, da je pretekla že debela ura in
smo morali igro zaključiti. Sledila je
razglasitev zmagovalne ekipe in na naše
veselje je bila to ravno naša ekipa. Ponosno
smo zavriskali in si zaploskali.

Za konec smo se vsi skupaj zbrali pod
drogom z zastavo in zapeli še oratorijsko
himno o Carlu Acutisu, letošnjem liku
oratorija. Pred Boga smo vmolitvi prinesli vse
naše zahvale tistega dne in se mu priporočili
še za prihodnje dni. V daljavi sem že zagledal
mami, ki me je prišla iskat. Poslovil sem se od
prijateljev in animatorjev ter stekel k njej. Ko
sva sedla v avto, sem še nekoliko zamišljen
strmel skozi okno in opazoval odhajajoče
otroke. Potem pa je mami prekinila tišino z
vprašanjem, kako sem se imel. Razlagal sem ji,
dokler nisva prispela domov.

Ko sem se zvečer ulegel v posteljo, so se v
moji glavi še vedno predvajali dogodki iz
današnjega dne. Toliko stvari se je zgodilo, da
so misli švigale sem ter tja. Najljubša pa mi je
bila misel, da je to šele prvi dan in nas tako
čaka še cel teden zabavnega in poučnega
druženja. Pa še koliko otrok je letos, to je
neverjetno. Resnično je to oratorij, kot ga še
ni bilo!

Klemen KraševecKako si se pa ti imel na oratoriju?

Tudi letos smo doèakali najbolj zabavne vodne igre. Kdor ne vidi fotografa, naj malo nagne glavo.
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Devetdesetletnica
Pavle Milavec z Runarskega

Visoki jubilej,
devetdesetletnico življenja, je v
začetku poletja praznovala Pavla
Milavec, po domače Urhova Pavla
z Runarskega. Rodila se je 28.
junija 1931 v Malem Logu na
številki 5, v hiši starih staršev po
mamini strani, na veliki kmetiji s
trgovino. Otroštva se spominja
kot lepega, čeprav so živeli brez
očeta, ki je že tri tedne po poroki
ponovno odšel za zaslužkom v
Francijo. Svojo hčer Pavlo je prvič
videl po sedmih letih, ko se je
vrnil iz Francije in jo šel vpisat v
šolo. Takrat ji je prinesel lepih
oblek, celo zlato verižico, kar je

bilo v letih tik pred vojno redkost.
S trudom in pridnim delom v
Franciji je lahko odkupil domačo
kmetijo v Malem Logu. Družina je
končno zaživela skupaj, načrte,
da bi vsi skupaj odšli v Francijo,
pa je prekrižala bližajoča se
vojna. V družini se je rodilo še pet
otrok, od tega sta danes živa še
dva. Eden od Pavlinih bratov živi
v Nemčiji, najmlajši pa je ostal na
domačiji v Loškem Potoku. Z
obema je Pavla v zelo dobrih
odnosih, mlajši jo pokliče vsak
dan.

Vojna leta, se spominja
sogovornica, so na srečo minila

brez večjih žrtev za družino. Še
danes se iz šole spominja
italijanske himne, ki so jo ob
italijanski zasedbi morali znati
zapeti. Njena mama je hodila v
kočevske šole in je dobro govorila
nemško, zaradi česar so jim tudi
Nemci kdaj prizanesli.

Šole v Loškem Potoku na Hribu
se rada spominja, saj je bila
pridna učenka. Med vojno je pouk
potekal tudi v Malem Logu in
Retjah. Po vojni je skrbela za
opravila na kmetiji in v
gospodinjstvu, tudi pasla živino.
Iz povojnih dni pa se še posebej
spominja brigade iz leta 49 v
Kočevskem Rogu, kamor so
poslali dekleta in fante iz Loškega
Potoka in bližnje okolice. Čez dan
so morali trdo delati; z ročno
žago so žagali smrekove hlode.
Ob nedeljah pa so prirejali plese
in se tudi zabavali.

Na Runarsko k Urhovim je za
»ta mlado« prišla leta 1960. Hiša
je bila slamnata, še brez
vodovoda, imeli pa so kar 17
preoranih njiv, na katerih je bilo
treba delati. Istega leta se je
rodila hčerka Pavla, čez dve leti
pa še sin Vili. Delali so na dveh
kmetijah na Runarskem in pri
Fari, kjer so skrbeli za Lastovčevo
kmetijo, saj je moževa sestra z
družino odšla v Argentino. Kljub
temu pa so bili dohodki zelo
skromni. Mož Stane se je 1963.
leta zaposlil v Kmetijski zadrugi.
Zaradi bližine službe so se
preselili k Fari in tam živeli
sedem let. V tem času se jim je,
žal le za kratek čas, pridružil tudi
sin Janko. Ko so obnovili hišo na
Runarskem, so se vrnili, lastnik
pa je kmetijo pri Fari prodal.

Pavla je poleg dela na kmetiji
in v gospodinjstvu rada tudi
slikala. »Naša mama je vedno
imela zelo izostren čut za lepo,
barve, obleke,« pri tem doda
hčerka Pavla. Svojo nadarjenost
je izkazovala s stenskimi
poslikavami. Ko je stene pobelila,
jih je še okrasila z ustreznimi
motivi in barvami. S stenskimi

slikami je polepšala marsikatero
hišo na Blokah.

Več kot petintrideset let je bila
cerkvena pevka. K pevcem jo je
povabil takratni bloški župnik
Kastelic, na tedenske vaje jo je
vozil mož Stanko. Pela je še na
bloških novih mašah pred šestimi
leti. Tudi njena mama in oče sta
lepo pela, tako da ji je bilo petje
položeno že v zibko. Ni je bilo
treba dolgo prositi, Pavla je rade
volje zapela star napev Beli mesec
spremlja zvezdo; ubrano petje je
pokazalo na njeno ljubezen do
petja, pa tudi odličen spomin, saj
je zapela kar nekaj kitic.

Življenje žene, gospodinje,
matere in stare mame mineva v
večnem razdajanju drugim. Pavla
je skrbela za svojo taščo, šla
večkrat pogledat k svojim
staršem v Mali Log. Skrbela je
tudi za vnuke. Z veseljem pove,
da ima šest vnukov in enajst
pravnukov.

Družina ji je pripravila lepo
praznovanje za devetdeseti
rojstni dan. Mama Pavla pa je
zbranemu omizju z veseljem
zapela.

Na srečo ji zdravje kar dobro
služi, ni ji treba jemati veliko
zdravil. Še vedno bere brez očal,
vsako leto sama napiše božična
voščila in se spomni svojih
bližnjih ob rojstnih dnevih. Speče
tudi okusne krofe, tudi rezance še
pripravlja sama. Velikokrat lepo
zadiši iz krušne peči - po pravkar
pečenem kruhu in potici. Dela
tudi na vrtu. Od moževe smrti
pred osmimi leti živi sama,
čeprav obdana z vnuki in
pozorno skrbjo hčerke Pavle.
Pred šestimi leti jih je zapustil še
sin Vili, tako da se v njena
razmišljanja prikrade tudi velika
bolečina ob izgubi.

»Bilo je hudo in luštno tudi,
predvsem pa delovno. Vesela sem,
ker sem bila vse življenje zdrava,«
zaključi naš pogovor in hiti streči
s sveže pripravljenimi krofi.

Zapisala Katja Lah Majkić

Slavljenko sva obiskali Katja Lah Majkić in Marica Zgonc,
ki je izroèila darilo Rdeèega križa, obmoèno združenje

Cerknica-Loška dolina-Bloke.

svet in ljudje
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Ciril Širaj 90-letnik
Obiskali smo Cirila Širaja s
Hudega Vrha, ko sta skupaj z
dvojčkom Metodom praznovala
90-letnico. Rodil se je 22. 6. 1930
kot eden izmed petih otrok na
domačiji. Med drugo svetovno
vojno, ko je imel 11 let, je Hudi
Vrh gorel in nobena hiša v vasi ni
ostala cela. Tisto leto je morala
cela družina spati v hlevu, dokler
niso pred zimo hišo toliko
obnovili, da je bila spet primerna
za bivanje.

Povedal je, da se je po vojni
zaposlil v podjetju Ustroj, najprej
je delal v Grahovem, nato v Škofji
Loki in na Lavrici. Že leta 1949 je v
Laškem naredil izpit za traktor, ki
ga je upravljal vse do odhoda na
začasno delo v Zahodno Nemčijo.
30. 9. 1959 je skupaj s
Potočanovim Jožetom odšel v
Essen, kjer se je zaposlil na
gradbišču. Po nekaj letih se je
preselil v Stuttgart, kjer je delal
na gradbiščih vse do upokojitve.
Kljub temu da je bil v Nemčiji, je
še vedno obdeloval domačo
kmetijo skupaj z ženo Marijo, s
katero se je poročil leta 7. 11.
1959. V Nemčiji je v tridesetih

letih nabral 28 let delovne dobe,
ostalo pa je bil neplačan dopust, ki
ga je koristil za obnovitev domače
kmetije, na kateri je obnovil vse
objekte. Tudi med letom je redno
hodil domov in delal na kmetiji.
Velikokrat se je v petek po službi
usedel na avtobus in se iz
Stuttgarta odpeljal domov, cel
vikend delal na domačiji in se
nato v nedeljo zvečer vračal v
Stuttgart, v ponedeljek zjutraj pa
je že delal na gradbišču. V enem
letu je prišel domov tudi več kot
trideset vikendov. Po upokojitvi
je na Hudem Vrhu skupaj z ženo
redil živino in obdeloval kmetijo
kljub operaciji srca pred 12 leti. Po
smrti žene pred dvema letoma je
ostal sam v hiši, vendar je dejal, da
je navajen na vsa gospodinjska
opravila in s tem nima nobenih
težav. Redno pa prihaja tudi sin z
družino, ki postori zahtevnejša
dela okoli hiše. Na koncu jemalo v
šali, malo pa tudi zares dejal, da bi
rad imel nekaj živine v hlevu,
vendar mu otroci tega ne
dovolijo.

Pogovarjal se je Matej Pakiž

Evropska komisija
vabi: Konferenca o
prihodnosti Evrope

Konferenca o prihodnosti Evrope
je nova odprta in vključujoča
oblika posvetovalne demokracije,
njen namen pa je Evropejcem
omogočiti večji vpliv pri
oblikovanju evropskih politik.
Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija 2022. Skupno
predsedstvo (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) se je
zavezalo, da bo spremljalo njen potek in ugotovitve.

K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje število ljudi
vseh starosti, spolov in prepričanj iz vseh družbenih okolij, še posebej
lokalne skupnosti, nevladne organizacije, izobraževalne in kulturne
ustanove, socialne zavode ter skupine državljanov.

KAKO SE LAHKO VKLJUČITE?
Na spletni platformi objavite svoje zamisli in predloge na
kakršnokoli temo o prihodnosti Evrope.
• Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in ideje pa računalnik
avtomatično prevede v izbran EU jezik.

• Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih načel
konference.

Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje.
Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope.
• Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali spletne dogodke, ki
potekajo pod okriljem konference.

Organizirajte in objavite lasten dogodek o prihodnosti Evrope.
• Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v živo ali prek spleta:
pogovor, debata, srečanje …

• Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke, ki se
dotikajo tem, ki so pomembne za prihodnost Evrope.

• Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference o
prihodnosti Evrope, ki določa standarde za spoštljivo vseevropsko
razpravo.

Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih udeleženci
podali na dogodku.
• Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske komisije v
Sloveniji ali na EUROPE DIRECT informacijske točke v šestih
slovenskih regijah.

KAJ SE BO ZGODILO Z ZBRANIMI IDEJAMI?
Ključne ideje in priporočila s platforme bodo prispevala k omizjem z
evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim zasedanjem
Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in
priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k oblikovanju zaključkov
konference.

VEČ NA SPLETU:
• futureu.europa.eu (spletna platforma konference o prihodnosti
Evrope)

• slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstavništvo Evropske
komisije v Sloveniji)

• europedirect.si (informacijske točke EUROPE DIRECT)

Tina Radaković, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
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odstranjevanju žaganja iz kosov mesa, ki je
nastalo z žaganjem kosti. Vsi veterinarski žigi
in označbe so bili skrbno odstranjeni oz.
plitvo odrezani iz kosov mesa, saj so le taki
bistveno bolj primerni za potrošnika.

Po končanem razkosanju se vsi tako manjši
ali večji porabniški kosi ustrezno oblikujejo.
Lahko se zložijo v ustrezno, čisto posodo,
lahko pa se obesijo s kavljem v obliki črke S v
ohlajen prostor. Postopek primernega
obešanja nam je gospod Miran tudi lepo
demonstriral, saj je gospod viden zgled
dobrega in strokovnega mesarja.

Na koncu je sledila še demonstracija
oblikovanja goveje pljučne pečenke. Z vidika
uporabne vrednosti in kulinarike je to najbolj
iskan in cenovno najdražji porabniški kos
mesa. Pljučna pečenka se prodaja z glavo, ki
mora biti nepoškodovana, prav tako ne sme
biti poškodovana srebrna mišična ovojnica in
površina mišice.

Gospod Oražem nam je ob zaključku
delavnice prikazal še izdelovanje burgerjev,
jih pripravil na žaru ter postregel prisotnim
tako, kot se za to jed spodobi. Posladkali smo
se tudi s pecivi, ki so nastala pod pridnimi
rokami gospodinj na kmetiji Oražmovih.

Gospa Kos je poudarila še pomemben vidik
izkoščevanja ob ustrezno veterinarsko
sanitarnih in tehnično opremljenih prostorih.
Zelo pomembna je najprej osebna higiena,
higiena med delovnimi postopki in pravilen
pristen odnos do mesa in do tistega, ki je s
trdim delom, marljivostjo in vztrajnostjo
zredil govedo na gorskovišinskem območju
občine Bloke. Ustreznost konfekcioniranja pa
se v končni fazi pozna tudi pri prodaji in
ponovnem vračanju zadovoljnih strank.

(Uporabljeni viri: Cartl S.-Razkosanje in izkoščevanje mesa)

Zapisala: Magda Doles, Kmetijska
svetovalna služba Cerknica

Goveje prednje in zadnje četrti je razkosal na
glavne kose z namenom izkoščičenja in
obdelave za prodajo, pakiranja ali zorenje
mesa v kontrolirani atmosferi. S postopkom
razkosanja ohlajene zadnje četrti smo dobili
glavne kose mesa (stegno, ledja, hrbet, rebra s
potrebušino in pljučno pečenko), iz prednje
četrti smo dobili pleče, podplečje, rebra s
prsmi in vrat. Sledilo je izkoščevanje glavnih
kosov goveje prednje in zadnje četrti.
Upoštevati moramo način in tehniko
izkoščevanja, zaporedje izločanja vraščenih
kosti, pravilno izbiro in uporabo delovnega
orodja, poznati pravila za varno delo,
predvsem pa natančnost pri odpiranju
določenih mišic ter izločanju vraščenih kosti
in hrustanca. Poudarjeno je bilo, da se pri
postopku uporablja v glavnem samo
nabrušena konica noža, to pa zato, da se pri
razrezumesa dela natančno, da so rezi ostri in
da ne pride do tako imenovanega
razcefranega mesa, kajti le-to je nato še bolj
dovzetno za hiter razkroj mikroorganizmov
in za nadaljnji postopek zorenja mesa. Meso
vedno odkoščujemo z natančnimi in
enakomernimi rezi obkostnih tvorb in čim
bolj tesno prilegajoče ob sklepih, nato pa
sredino kosti lahko izluščimo s pomočjo
prstov rok ali hrbtne konice noža. Pri
postopku pazimo, da delcev hrustancev in
kosti ne puščamo v izločenem kosu mesa,
mišične ovojnice pa ostanejo nepoškodovane.
Kosti, ki jih izločimo od mesa, odložimo
posebej v ustrezno posodo. Sledilo je
razkosanje glavnih kosov govejega mesa na
porabniške kose. To pomeni, da pripravimo
meso na takšne oblike, ki bodo primerne za
prodajo, gospodinjstvo ali za nadaljnjo
zorenje, torej za pridobitev na mehkobi mesa.
Porabniški kosi mesa so bili po vrstnem redu
oblikovani tako, da so bili odrezani vsi deli
mesa, ki niso sodili zraven. Zelo natančno so
bili izločeni manjši štrleči deli, odvečno
nakopičenje mastnega tkiva, večje kite, žleze,
krvne žile, krvavo meso ter veterinarski žigi
in označbe. Preko celega postopka je bila
velika skrb namenjena čiščenju in brisanju
krvavega mesa s suho čisto krpo,

Konfekcioniranje govejega mesa
Na sončni počitniški dan v mesecu avgustu smo s finančno pomočjo občine Bloke izvedli
delavnico s prikazom strokovnega razseka govejih klavnih polovic. Gostila nas je kmetija
Oražem z Runarskega, na kateri so uredili prostor za predelavo in konfekcioniranje mesa
s hladilnico. Meso klavnih polovic govedi za delavnico je priskrbel gospod Zabukovec.
Strokovna sodelavka gospa Irena Kos, ki je specialistka za predelavo mesa, nam je sprva

predstavila osnovne pogoje in smernice za razsek mesa na kmetiji. Sledila je demonstracija
razkosanja in izkoščičenja mesa pod strokovnim vodstvom mesarja Mirana.

svet in ljudje

Foto: Milka Mele Petrič

Udeleženci delavnice, 19. 8. 2021
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Foto: Jani Vidmar

Riki in Kiki
Foto: Jani Vidmar

Riki in Kiki gresta na toplo.

Sredi julija smo z napravami GPS opremili
mladiča iz gnezda v dolenjskih Zburah, ki sta
se izvalila v aprilu. Mladi štorklji, Riki in Kiki,
sta vse do 12. avgusta raziskovali okolico
svojega gnezda v Zburah. 12. avgusta sta
zapustili svoj dom in se odpravili proti jugu,
kjer sta se naslednje tri dni prehranjevali v
okolici Družinske vasi, vzhodno od
Šentjerneja. 15. avgusta sta zajadrali na
ugodnem vetru in v enem dnevu prileteli na
deponijo odpadkov blizu Kutine na Hrvaškem,
oddaljeni 130 kilometrov. Zjutraj naslednjega
dne sta nadaljevali do Slavonskega broda, že
naslednji dan pa vse do mesta Vidin na
bolgarsko-romunski meji. Selitev je potekala
zelo hitro, saj sta naslednji dan, 19. avgusta,
prenočili že v mestu Corlu v evropskem delu
Turčije. Trenutno se nahajata že v južni
Turčiji, v bližini meje s Sirijo.

Posebno zanimivo je dejstvo, da sta mladi
štorklji vso pot opravili skupaj. Glede na
dosedanji tempo selitve upamo, da bosta
štorklji hitro prečkali Bližnji vzhod in se
napotili v Afriko. Na tem mestu moramo še
posebej držati pesti, saj ju v prihodnjih dneh
čaka verjetno najnevarnejši del poti,

prečkanje Sirije in Libanona, kjer so tudi
štorklje pogoste tarče neusmiljenih
krivolovcev.

Odziv javnosti na projekt Leti, leti štorklja
je bil že na začetku izjemen in zelo naklonjen.
Prvi opremljeni štorklji v projektu sta bili
Srečko in Bela, iz Matene na Ljubljanskem
barju. Zgodba s Srečkom, ki je uspešno
preletel Sredozemlje, nato pa žalostno končal,
ker se je zapletel v plastično vrečko, je bila
zelo odmevna. Opozorila je na še eno izmed
posledic neodgovornega ravnanja z okoljem.

Naslednje leto smo za opremljanje izbrali
gnezdo v Bevkah, v katerem so bili trije
mladiči, Čarli, Oto in Lola. Z ornitologi smo
prvič spremljali celoten zarod na njihovi prvi
selitveni poti. Njihova nesrečna usoda nam je
pokazala, za kako tvegano in nevarno
potovanje gre. Oto je izginil v Čadu, na
območju, kjer je smrtnost belih štorkelj
statistično zelo visoka. Čarli je bil ustreljen,
našel ga je pastir kamel v Sudanu. Lola pa je
poginila zaradi zlomljene noge, vzroka
poškodbe pa ne poznamo.

Sledenje po interaktivnem zemljevidu nam
daje vpogled v potek poti, postanke, izbor

smeri – štorklje namreč potujejo v Afriko po
različnih selitvenih poteh. Spremljanje
štorkelj preko zaslona nas je na začetku
navdajalo z občutkom lahkotnosti tega
potovanja, a smo ob opazovanju različnih
usod spoznali, da je selitev najbolj nevarno
obdobje v njihovem življenju. Tako so štiri od
petih opremljenih štorkelj žal nesrečno
končale, smo pa za skoraj vse ugotovili vzrok
nesreče. Še vedno pa spremljamo potovanje
štorklje Bele, ki se po dveh letih in več kot
34.000 prepotovanih kilometrih trenutno
nahaja v bližini Kaira. Izsledki projekta bodo
vključeni v raziskavo uporabe telemetrijskih
podatkov za oceno smrtnosti ptic na afriško-
evrazijski selitveni poti, ki jo koordinira
BirdLife International in podpira švicarska
fundacija MAVA.

Na posnetku si lahko ogledate, kako je
potekalo opremljanje mladih štorkelj z
nahrbtniki.

Mag. Kristina Sever,
vodja Službe za korporativno
komuniciranje

Leti, leti štorklja

Riki in Kiki že na meji s Sirĳo
Ljubljana, 23. avgust 2021: Naravovarstveni projekt Leti, leti štorklja tudi letos poteka v sodelovanju
družbe Elektro Ljubljana in Društva za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije. Projekt omogoča
sledenje štorkljam na njihovi selitveni poti in že tretje leto pomembno prispeva k razumevanju in

poznavanju teh čudovitih ptic.
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Zelo uspešno poletje
za ansambel Tomaža Rota

Za skladbo "V življenju štejejo trenutki" so
posneli tudi videospot z ekipo M-MEDiA, ki je
poskrbela za videoprodukcijo. Videospot so
snemali na več lokacijah, in sicer na Blokah,
na Bloškem jezeru, pri "Hija Glamping Bloško
jezero" in pa v Loškem Potoku na
"Hribovskem vrtu" pri Lidiji in Petru Knavsu,
za kar se jim lepo zahvaljujejo.

Videospot si že lahko pogledate na
socialnih omrežjih ansambla in njihovem
YouTube kanalu.

Za pomoč se zahvaljujejo tudi Občini Bloke,
okrepčevalnici Lovec, ki je poskrbela za
malico, podjetju Šilc d.o.o. in Frizerskemu
salonu Jožica.

So pa zelo veseli tudi tega, da končno lahko
spet nastopajo pred publiko in v živo. V
četrtek, 1. 7., so na povabilo
glasbenega urednika Tomaža Gučka nastopili
v legendarni oddaji "Četrtkov večer" na radiu
Slovenija PRVI, in sicer v živo, v Begunjah na
Gorenjskem v gostilni in restavraciji Avsenik
("Pri Joževcu"). Pravijo, da je res prav poseben
občutek igrati "pod Avsenikovo marelo".

Tomaž Rot, Ansambel Tomaža Rota
KONTAKT: 070 862 706 – Tomaž • http://www.ans-tomazarota.si •

ans.tomazarota@gmail.com
facebook.com/ansambeltomazarota • instagram.com/ansambeltomazarota/

Na dan državnosti, ko je Slovenija praznovala
30 let, je na Vurberku potekal 29. festival
narodnozabavne glasbe "Vurberk 2021", ki se
ga je udeležil tudi ansambel Tomaža Rota.
Med skoraj 30 prijavljenimi ansambli se je
prebil skozi "sito" strokovne komisije na
predizboru in se uvrstil na finalno prireditev,
kjer je nastopilo 14 ansamblov.

Na festivalu je ansambel Tomaža Rota
zaigral 2 skladbi, in sicer iz zakladnice Lojzeta
Slaka skladbo "Visoko nad oblaki" in eno
novo, avtorsko skladbo "V življenju štejejo
trenutki" (glasba: Tomaž Rot, besedilo: Matjaž
Vrh, aranžma: ansambel Tomaža Rota in
Franc Mihelič).

Delo in trud sta se "izplačala", saj je
ansambel prejel 2. nagrado strokovne
komisije – SREBRNEGA ZMAJA.

Člani ansambla so seveda zelo srečni in
zadovoljni. Na sam festival, kot pravijo, v prvi
vrsti niso šli zaradi nagrad, ampak predvsem
zato, da se kot ansambel s svojo glasbo
predstavijo občinstvu, ki je na Vurberku zares
odlično. Seveda pa so toliko bolj zadovoljni,
ker so osvojili srebrnega zmaja.

Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem, ki
jih poslušate, podpirate in verjamete v
njihovo glasbo, tako kot verjamejo sami.

Foto: arhiv ansambla

Ansambel Tomaža Rota s podporniki

Foto: arhiv ansambla

Ansambel Tomaža Rota – srebrni vurberški zmaj

Foto: Boris Kovačič

Ansambel Tomaža Rota med nastopomAnsambel Tomaža Rota v videospotu
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Nuša in Martin
17. julija 2021 sta se pri Novi Štifti poročila Nuša

Kokol iz Gornje Radgone in Martin Knavs z
Velikega Vrha. Ženin in nevesta že tri leta in pol
živita v hiši Martinovih staršev, kjer sta si v

zgornjem nadstropju uredila stanovanje. Poročil
ju je kapucin br. Luka Modic, slavje pa je potekalo

na Turistični kmetiji Oblak, Rigelj.

Nuša in Martin sta se
spoznala avgusta leta
2015, spoznala ju je
Martinova sestra
Martina. Na prvi zmenek
sta se odpravila na Zbilje
na čaj, ker je močno
deževalo. Mlado-
poročenca menita, da sta
s sklenitvijo zakonske
zveze postavila dober
temelj za skupno
življenje, zveza jima daje
občutek varnosti,
stabilnosti in čustvene
povezanosti. Pravita, da
je zelo pomembno
vsakodnevno izkazovanje
ljubezni, ki se začne že s
toplim objemom. Ob tej
priložnosti bi se rada
zahvalila svojima

družinama in pričama Mariji in Denisu ter vsem, ki so jima kakorkoli
pomagali, da je bil njun dan nepozaben. Zahvalila bi se tudi Evi, Davidu
in Karmen za čudovito odpete in na orgle odigrane pesmi ter bratu Luku
Modicu za sveto mašo in blagoslov zakramenta svetega zakona. Velika
zahvala gre tudi gasilcem PGD Nova vas, PGD Velike Bloke, PGD Sv.
Gregor in PGDMele, ki so jima pripravili vodni slavolok.

Z zavestno odločitvijo sta izbrala drug drugega za življenjskega
sopotnika, ker čutita, da se bosta tako še bolj povezala ter si ustvarila
dom in družino. Tako kot je bilo zapisano na vabilu: In čarobnost
življenja naj se začne …

Iskrene čestitke!

Karmen Zabukovec

svet in ljudje

Alessandra in Gorazd
4. septembra 2021 sta se v cerkvi sv. Vida nad
Cerknico poročila Alessandra Lavrič Cascio iz

Nove vasi in Gorazd Lah iz Bečajev pri Cajnarjih.
Mladoporočenca sta si ustvarila dom pri sv. Vidu

nad Cerknico, nasproti cerkve, kjer sta se
poročila. Poročno slavje je potekalo v dvorani

stare žage v Loški dolini.

Gorazd in Alessandra sta
se spoznala na
Uskovniških tednih leta
2012, par pa sta postala
približno pol leta
kasneje. Njuna skupna
pot pred poroko je tako
dolga že dobrih osem let.
Pojem 'poroka' in 'zakon'
razumeta kot odhod od
primarne družine in
odločitev za skupno
življenje. Menita, da je to
odločitev, da bosta drug
drugega sprejela (in ne
spreminjala), si stala ob
strani, drug drugega
spoštovala in ljubila ne
glede na vse. Poroko
doživljata kot potrditev s
strani Boga – da
blagoslovi njun zakon in

nadaljnjo pot. Alessandra pa nam je o svojem zakonu povedala tudi
tole: ,,Meni osebno pomeni tudi pripadnost. Ne le to, da sem
spremenila priimek, temveč predvsem notranji občutek, da vem, kje
sem doma, čigava sem in kdo me ima rad. Pomeni mi tudi osebno
odločitev, da grem ven iz svoje 'bube', da tvegam, grem iz poznanega v
neznano, iz samote v dvojino, iz osamljenosti v bližino.'' Ob tej
priložnosti se zakonca zahvaljujeta svojima družinama, ki sta ju pri
odločitvi za poroko podpirali in jima pri pripravi poroke in urejanju
doma veliko pomagali. Hvaležna sta tudi vsem drugim, ki so kakorkoli
pomagali, da je bil njun dan lep. Veliko jima je pomenilo, ko je po
poroki kar nekaj ljudi reklo, da so bili ganjeni med poročnim obredom.
Verjameta, da se tega ne da ustvariti z zunanjimi pripravami, ampak je
dano od zgoraj, za kar sta še posebej hvaležna.

Želita si ustvariti topel dom, v katerem bi se počutila dobro, varno
in sproščeno. Želita pa si, da bi se tako počutili tudi vsi, ki bodo prihajali
k njima. Glede na to, da sta na dosedanji skupni poti doživela tudi težje
trenutke in obdobja, dobro vesta, da je tudi to sestavni del odnosa.
Želita in verjameta pa, da je vse te trenutke šibkosti mogoče preseči s
pogovorom in razumevanjem drug drugega. Za geslo poroke sta si
izbrala verz: ,,Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite, čeprav je njena pot
strma in težka.'' Zavedata se, da je včasih res lažje živeti sam, veliko
manj je prilagajanja, a tudi veliko manj lepega in rasti. Tako da
pričakujeta, da bosta zrasla še za kakšen centimeter in doživela veliko
lepega.

Iskrene čestitke!

Karmen Zabukovec
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Skrb za krompir
Na Ulaki krompir pridelujemo sami. Krompirja ne špricamo

s škropili, ampak ročno skrbimo zanj.

Krompir je treba najprej posaditi. Lahko
posadimo manjši krompir od lanskega leta ali
pa ga kupimo v semenarni. Sadimo ga s
traktorjem ali pa tudi ročno. Njivo tudi
ogradimo, da krompir zavarujemo pred
divjadjo. Ko zrastejo zeleni deli, ki jim
pravimo „bile“, se nanje velikokrat naseli
škodljivec koloradski hrošč. Koloradski hrošč
je z ladjami prispel iz Amerike in izvira iz
področja Colorado. Njegova zalega je oranžne
barve, ličinke so rdečeroza s črnimi pikami,
odrasli pa imajo oranžno glavo, na trupu pa
črne in bele črte. Te hrošče pobiramo tako, da
pod list, na katerem so, nastavimo majhno

vedro in s palico potolčemo po listu. To
delamo z dedkom vsake tri dni. Ko pride
konec avgusta, „bile“ pokosimo in jih, ko se
posušijo, zakurimo. Kadi se močen in bel dim.
Potem pa je na vrsti pobiranje krompirja.
Izkopljemo ga s traktorjem, pobiramo pa
ročno. Letos smo napolnili 40 zabojev.

Ročno obdelovanje krompirja ti vzame
precej več časa in moči kot s škropili, a je
ročno obdelan krompir veliko bolj zdrav.

Avtor članka: Domen Primožič
Foto: Marjan Kraševec

Bloščica
presahnila

Pomojih zabeležkah je Bloščica podmostom v
Velikih Blokah v tem stoletju presahnila že
petič, to je leta 2001, 2003, 2011, 2012 in sredi
letošnjega septembra, ko je pod mostom
komaj še solzilo. Prej takih dogodkov ne
pomnimo. Suše in vročine delajo svoje. Z raki
in ribami so se gostile sive čaplje, kune in
lisice.

Lojze Mazij

Pobiranje koloradskega hrošèa

Pridni ulaški pridelovalci krompirja
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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

SEZNAM DOGODKOV

Vse organizacije, vaške skupnosti, klube, društva in

posameznike prosimo, da nam posredujejo podatke o dogodkih,

ki jih nameravajo izvesti na področju občine Bloke, in sicer na

elektronski naslov bloski.korak@bloke.si Z napovednikom

dogodkov bomo obveščeni vsi občani in širša javnost, na ogled

pa bo tudi na spletni strani občine Bloke. www.bloke.si

Kaj je hitra dostava pošiljk, je odvisno od razdalj in meril, ki si jih postavimo.

Včasih so bili to tedni, nato nekaj dni, danes pa v poplavi hitrih pošt DHL, dpd,

GLS…… pošiljke prejmemo res hitro, morda kakšno nepotrebno še prehitro.

Vedno seveda ni bilo tako.

Najbolj zanesljivi dostavljavci pošiljk so bili sprevodniki avtobusov. Korle na

Potočanu iz Ljubljane, Zalar na Rakovčanu, pa Stane z Radleka in drugi.

Sprevodniki so poznali ljudi in postaje, postanki so bili pogosti in dovolj dolgi,

da so lahko oddali paket. Postaje so bile večinoma pred gostilnami in je bilo

plačilo lahko takojšnje.

Leta 1972 sem se zaposlil v Ložu. Za novega kupca iz Čehoslovaške, ki ga je našel

predstavnik Metalke v Pragi, smo razvili novo modifikacijo okenskega okovja.

Nekega dne pride moj šef France, Ta srednji z Rožančga, z nujno vestjo:

»Hudika, hudika, Čehi hočejo še danes videti vzorec okovja in ga potrditi, sicer

iz posla ne bo nič.« Vzorec je bil gotov, a kako do Prage? France, pravi Bločan,

je čez nekaj časa prišel k meni. »Lojze, tuje jezike znaš, izpit za avto imaš in šel

boš na Brnik in odnesel vzorce. Preveril sem, danes gre letalo v Prago in stvar

bo rešena.« Nisem imel kaj, takoj sem se pripravil in šel po vzorce. Tik pred

odhodom sem šel še vprašat šefa Franceta, češ, komu naj pa oddam to pošiljko

na Brniku. »Ja, lubi Lojze, tam boš videl, ko se ljudje prijavljajo za polet, pa

najdi koga, pilota in stevardese pusti pri miru. Glej, da boš oddal kakšnemu

sigurnemu človeku! Povej mu, da je nujno in da bo imel z našim zastopnikom

zastonj vožnjo domesta ali kamor bo hotel.« Na, pa sem bil tam! Prav po bloško.

Prvič sem dobil službeno Lado in odhitel na Brnik.

Ravno tisto leto je nad Čehoslovaško eksplodiralo letalo JAT-a in kontrole na

letališču so bile poostrene. Ob vhodu sem se znašel, kot bi se Škajžev Ciril: »Kam

pa ti, fant, s tem železjem?« »Ja notri, kaj ne vidite, da se mudi!« Miličnik je bil

tako presenečen, dame je kar spustil. Na prijavi za let je bila dolga vrsta. Tehtal

sem potnike. Ta ne zgleda resen, pošiljko bo vrgel v prvi kot, ta me bo nagnal in

klical varnostnike. Kdo bi le bil pravi? Odločil sem se za mamico z otrokom in

celim kupom prtljage. Še nekaj okovja se ji ne bo nič poznalo, pa še prevoz ji bo

v Pragi prav prišel. In glej čudeža! Z nekaj skepse je vzela vzorce in pojasnil sem

ji, kako se bo predstavil zastopnik v Pragi. Čekiranje je šlo kot po maslu. Zvečer

je zastopnik sporočil: »Ste pa s hudiča, okovje je že pri naslovniku, potrjeno in

posel je odobren!«

Bloška hitra pošta se je izkazala tudi na mednarodnem letu in posel za češko

tovarno oken je tekel kar nekaj let.

Lojze Mazij

Historija

Bloška hitra pošta
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Zahvala
V 93. letu starosti se je poslovil naš oče, dedek in pradedek

Dušan Premrov
1928–2021

po domače Premrlov Dušan z Gline.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste

nam stali ob strani v času njegove bolezni. Hvala pa tudi vsem, ki

ste se od njega poslovili in ga spremljali na njegovi zadnji poti.

Še posebej se zahvaljujemo gospodu župniku, pevcem, organistki,

gasilcem in podjetju KOMUS za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

Zahvala
Svojo življenjsko pot je 15. septembra v 69. letu starosti sklenil

Jože Hiti
1952–2021

»Zogarjev Jože« z Bočkovega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja, in
vsem vam, ki ste si vzeli dragoceni trenutek in se od njega poslovili
na zadnji poti.
Hvala patronažni službi ZD Cerknica za vso pomoč, nasvete,
besede vzpodbude in tolažbe, g. župniku in pogrebni službi za lepo
opravljen obred slovesa, praporščakom PGD Velike Bloke in Nova
vas, Društvu upokojencev Martin Krpan Bloke, Zvezi veteranov
vojne za Slovenijo in balinarski Trojiški klapi NUDI.

Vsi njegovi

Vsi bomo enkrat zaspali, v miru počivali vsi,
delo za vselej končali, v hišo Očetovo šli.

Zahvala
Tiho in skromno, kot je živel, nas je zapustil naš dragi oče, dedo in

pradedo

Stanko Žgajnar
1940–2021

iz Nove vasi.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za

izrečeno sožalje.

Hvala g. župniku za opravljeno pogrebno bogoslužje.

Zahvala
ob prvi obletnici smrti

Dušan Lipovec
20. 3. 1947–30. 9. 2020

Dragi Dušan, hvala ti za vse lepe, vesele in težke trenutke, ki smo

jih preživeli skupaj. Ohranjamo te globoko v svojih srcih in te

pogrešamo.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Sestri Vladka in Stanka z družinama

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi,
je le korak na poti k večnosti!

Čas je ne rani,
ostala je z nami,
misel hvaležna na te!
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Kmalu za vas!

MEGADOM PODSKRAJNIK • Podskrajnik 102, Cerknica • tel.: 01/705 0 718 • www.megadom.si •

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


