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s počastili smo sloveNski 
  kulturNi prazNik

vodooskrba v občiNi 
  bloke Nekoč iN daNes

ŠportNi komeNtator 
  iN NoviNar miha miŠič

V Metuljah še ni prav pomladno. V 
travi, ki še zimsko dremlje, sva le 
našla nekaj rumene barve.
	 –Aljaž	Štrukelj	in	Arne	Bajželj

Na Lovranovo je pomlad prinesla 
kozje	mladičke.	 –Juš	Kostajnšek

Vrana	na	Hudem	Vrhu	išče	vrana	za	
pomladno	ženitev.	 –Kristjan	Pavlič

Pri	Fari	sem	našla	velikonočnico	–	
pravo	vijoličasto	lepotico.	–Nike	Šega

Čudoviti	kontrasti	suhe	zemlje	in 
žive	rastline.	 –Nik	Premerl

Cvetoči	grmi	v	zimski	pomladi 
v	Ravnah.	 –Klara	Knavs

V Novi vasi pa je nekaj pomladi.
	 –Petra	Zabukovec	in	Jan	Zgonc

Na	Godičevem	so	zacvetele	prve 
narcise.	 –Mai	Zakrajšek

Moj	pes	Aron	komaj	čaka 
pomladni	sprehod.	 –Lili	Šarc
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Načrt dela za leto 2019 je pripravljen
Začenjamo nov, že šesti, mandat samostojne občine bloke. kljub temu da smo ob iZteku lanskega leta imeli lokalne 
volitve, delo na občini ni Zastalo. v Začetku meseca februarja smo namreč iZvedli že 3. sejo občinskega sveta, na 
kateri smo potrdili predlog proračuna Za leto 2019. Z navedeno potrditvijo pa smo Začrtali smer raZvoja občine 
bloke Za tekoče leto. tudi letos smo v plan raZvoja uvrstili večje število srednje velikih projektov, ki jih bom 
predstavil v nadaljevanju tega prispevka.

gradnja in obnova okoljske 
infrastrukture

Že vrsto let namenjamo posodobitvi in gradit-
vi navedene infrastrukture veliko pozornosti 
in finančnih virov. Letos nameravamo zgradi-
ti kanalizacijsko omrežje za odvajanje komu-
nalnih voda v naselju Ulaka. Trenutno smo v 
fazi izdelave projektne dokumentacije in pri-
dobivanja dovoljenja za gradnjo. Nadaljevali 
bomo tudi s posodobitvami vodovodnega sis-
tema Bloke. Novo vodovodno omrežje nam-
eravamo zgraditi v naselju Ulaka, načrtujemo 
pa tudi zamenjavo krajšega dela primarnega 
vodovodnega voda v naselju Nova vas ter na 
odseku Nova vas – Glina.

investicijsko-vZdrževalna dela na 
prometni infrastrukturi

Za ta namen smo letos v proračunu namenili 
460 tisoč evrov, od tega smo 200 tisoč evrov 
rezervirali za sofinanciranje del pri obnovi 
ceste skozi naselje Nova vas, ostala sredstva 
pa so namenjena obnovitvam in posodobit-
vam občinske prometne infrastrukture. 

Investicijsko-vzdrževalna dela na prometni 
infrastrukturi se bodo izvajala ob delnih ali 
popolnih zaporah cest, zato se bomo vozni-

ki in lastniki objektov ob teh cestah soočali s 
prometnimi in drugimi težavami. Že vnaprej 
se vam zahvaljujem za vaše razumevanje in 
potrpežljivost. Za napredek je včasih potreb-
no tudi kaj potrpeti! 

iZgradnja Zbirnega centra Za 
kosovne in komunalne odpadke

Občina Bloke ima za ta namen že izdelano 
projektno dokumentacijo ter pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Omenjeni center bomo 
zgradili na zemljišču poleg čistilne naprave 
Hudi Vrh, ki je v lasti Občine Bloke. Trenut-
no smo v fazi izbora izvajalca del. Z izgradn-
jo tega centra bomo prebivalcem naše občine 
približali možnost oddaje kosovnih in drugih 
komunalnih odpadkov. Za to investicijo smo v 
proračunu namenili 150 tisoč evrov.

investicijsko-vZdrževalna dela na 
stanovanjskih objektih v občinski 
lasti

Občina Bloke razpolaga z desetimi neprofit-
nimi stanovanji v naselju Nova vas in Fara, 
je pa tudi lastnica stanovanjskega bloka na 
naslovu Velike Bloke 3C, ki smo ga prevze-
li od Ministrstva za obrambo RS. V tem ob-

li prostore, v katerih je do preselitve delova-
la javna knjižnica. Ti prostori so namreč že 
opremljeni z osebnim dvigalom, ki bo dost-
opnost do prostorov v 1. nadstropju olajšalo 
tudi gibalno oviranim uporabnikom. Za izved-
bo te investicije smo v proračunu namenili 
120 tisoč evrov.

iZgradnja poslovilne vežice pri 
sveti trojici

S precejšnjim zamikom smo pridobili grad-
beno dovoljenje za poslovilno vežico pri Sveti 
Trojici, zato ta gradnja ni bila končana že v 
lanskem letu, kot smo načrtovali. Sledi izbor 
izvajalca ter izvedba. Verjamem, da bomo to 
investicijo zaključili še v tem letu. Stanovanjski blok v Novi vasi bo dobil nov izolacijski fasadni ovoj.

jektu bomo v naslednjem obdobju pridobili 
še štiri nova stanovanja za potrebe neprofit-
nega najema. Letos smo v proračunu občine 
Bloke za potrebe investicijskega vzdrževanja 
teh stanovanj oz. objektov namenili 70 tisoč 
evrov.

ureditev prostorov Za potrebe 
delovanja občinske uprave 
Odločili smo se, da storitve občinske uprave 
našim občanom še dodatno približamo, zato 
bomo za namen njenega delovanja preuredi-
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nakup Zemljišč

Že v predvolilnem obdobju sem 
napovedal, da se bo Občina Bloke 
potegovala za nakup zemljišč, ki 
so v lasti KGZ Krpan Cerknica v 
stečaju. V ta namen smo že pred 
nekaj leti sprejeli Odlok o pred-
kupni pravici na teh zemljiščih 
in objektih. V proračunu občine 
za leto 2019 smo za ta namen rez-
ervirali tudi ustrezna finančna 
sredstva. Kot sem v preteklem 
obdobju že pojasnil, občina ta 
zemljišča potrebuje za izboljšanje 
trgovinske ponudbe ter za ure-
ditev občinskega središča.

nakup opreme Za potrebe 
režijskega obrata

O nalogah režijskega obrata 
občine Bloke in pomena take or-
ganiziranosti za občino in njene 
prebivalce smo v Bloškem kora-
ku že večkrat pisali. Za uspešno 
delovanje pa je potrebno režijski 
obrat tudi ustrezno opremiti. 

Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

Se vam ne zdi, da smo se po časovni premici z veliko hitrost-
jo premaknili že za cel mesec v pomlad? To je obdobje 
tik pred velikonočnimi prazniki, ko vas z novo številko 

Bloškega koraka obiščemo na vaših domovih.

V mesecih po novem letu se zaradi nenavadno mile zime sicer 

nismo preveč ukvarjali z zimskimi radostmi ali pa z zimskimi 

nevšečnostmi, kakor kdo doživlja zimo, je bilo pa življenje toliko 

bolj razgibano na drugih področjih.

V začetku letošnjega leta je novoizvoljeni občinski svet občine 

Bloke na osnovi predhodnih usklajevanj na pristojnih komisijah 

potrdil dobra dva milijona težak proračun za leto 2019. O vsebini 

tega proračuna si lahko več preberete v županovem prispevku. 

Tokratno izdajo Bloškega koraka smo zasnovali v novoimenova-

nem uredniškem odboru. S potekom mandata županu in ostalim 

organom občine Bloke konec leta 2018 je namreč potekel tudi man-

dat uredniškemu odboru glasila Bloški korak. Člani občinskega 

sveta občine Bloke so sprejeli predlog Komisije za volitve in im-

enovanja, da za obdobje naslednjih štirih let potrdijo Uredniški 

odbor Bloškega koraka v enaki sestavi, kot je deloval doslej. Sam 

se kot urednik tega glasila vsem članom uredniškega odbora lepo 

zahvaljujem za opravljeno delo v preteklem štiriletnem obdob-

ju. Ob tej priložnosti pa novoimenovanim članom uredniškega 

odbora iskreno čestitam v prepričanju, da bomo kot dobro uig-

ran tim tvorno sodelovali pri soustvarjanju našega glasila in vas, 

spoštovane bralke in bralci, prav tako kot doslej s pomočjo naših 

rednih dopisnikov štirikrat letno obveščali o dogajanju v naši 

občini. Občinskemu svetu občine Bloke pa se v imenu celotnega 

uredniškega odbora zahvaljujem za zaupanje.

V tem obdobju so se na Blokah zvrstili številni dogodki na 

področju kulturnega, družbenega in športnega življenja. Poleg 

ostalih rednih vsebin vam o tem s pomočjo naših zvestih dopis-

nikov izčrpno poročamo. 

Pred nami je velika noč, največji krščanski praznik. To je za vse 

kristjane praznik veselja in upanja. Kristjani verujemo, da je 

Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter 

za vse prinesel upanje na vstajenje po smrti.

Ob tokratnih velikonočnih praznikih vam, spoštovane bralke in 

bralci, v imenu uredniškega odbora in v svojem imenu želim lepo 

preživete velikonočne praznike, veliko pirhov in dobre šunke, 

predvsem pa, da vam upanje na lepo prihodnost nikoli ne ugasne.

Čestitam vam tudi ob bližajočem se prazniku dela, ki ga 

obeležujemo prvega maja.

Zdravi ostanite in nasvidenje o kresu! 

Po preselitvi občinske uprave v nove prostore bodo vse občinske de-
javnosti na enem mestu.

Letos bomo v ta namen kupili 
novo 3,5 t težko tovorno vozilo, ki 
ga potrebujemo za redno oprav-
ljanje nalog pri vzdrževanju in 
upravljanju obvezne javne in-
frastrukture. Za nakup tega voz-
ila in nakup nekatere dodatne 
opreme, ki jo zaposleni potrebu-
jejo pri izvajanju del, smo letos 
v proračunu namenili 50 tisoč 
evrov.

Kot je razvidno iz tega prispe-
vka, je tudi letošnji načrt razvo-
ja zelo obširen in razgiban. Za 
investicije bomo letos namenili 
skoraj 1,2 milijona evrov. Kljub 
ambicioznemu investicijskemu 
načrtu pa je proračun občine 
Bloke uravnotežen. Investicije 
bodo pokrite iz rednih prihodk-
ov občine Bloke, delno pa tudi iz 
presežka prihodkov nad odhod-
ki iz preteklih let. V občini Bloke 
zadolževanje tudi v prihodnosti 
ni predvideno. 

župan 
Jože Doles

vrednost investicijskih odhodkov v letu 2019

NAZIV INVESTICIJE VREDNOST V €

Posodobitev regionalne ceste skozi naselje Nova vas 200.000

Posodobitev lokalnih cest in javnih poti 260.000

Izgradnja zbirnega centra za kosovne in komunalne odpadke 150.000

Preureditev prostorov za potrebe občinske uprave 120.000

Izgradnja fekalne kanalizacije Ulaka 100.000

Nakup zemljišč 100.000

Posodobitev javnega vodovoda 70.000

Investicijsko-vzdrževalna dela stanovanjskih objektov 70.000

Gradnja poslovilne vežice pri Sveti Trojici 50.000

Nakup opreme za režijski obrat 50.000

Skupaj 1.170.000



april 201944 naša občina

Ob 170. obletnici smrti 
dr. Franceta Prešerna smo počastili 

slovenski kulturni praznik
na sam dan kulturnega praZnika 8. februarja smo v večnamenski dvorani bloški smučar tradicionalno počastili 
slovenski kulturni praZnik. posebej na podeželju so prireditve ob tem praZniku množične. najpogosteje jih or-
ganiZirajo člani več kot 2.000 kulturnih društev, ki delujejo v naši državi in imajo skoraj neverjetnih 100.000 
članov. ocenjuje se, da danes v okviru teh društev deluje okoli 1.300 odraslih pevskih Zborov. ko temu dodamo 
še šolske in cerkvene Zbore, se s petjem v sloveniji ukvarja skoraj 150.000 prebivalcev. ob tem deluje na stotine 
instrumentalnih, folklornih, igralskih in drugih skupin in tako lahko bolje raZumemo, Zakaj je pri nas prešernov 
dan tudi dan kulture in državni praZnik. 

Uvod v prireditev je prispeval Mešani pevski zbor KD Bloke, ki ga sedmo 
sezono vodi zborovodkinja Tanja Avsec. Zbor je predstavil pesmi, ki jih 
pripravlja za letošnjo majsko pevsko revijo na Rakeku. 

Besede Toneta Pavčka nam z življenjsko vedrino in izpovedno močjo 
takoj sedejo v srce. Tudi pevke Vokalne skupine Diva KD Bloke se z 
njimi z lahkoto poistovetijo, saj poslušalcem prinašajo sporočilnost, 
vedrost in svežino. Pod vodstvom zborovodkinje Irene Cundrič Iskra 
in ob klavirski spremljavi Karmen Zabukovec so nam pevke, ki so se s 
Pavčkovimi pesmimi uspešno predstavile v lanskem novembru v Tr-
bovljah, predstavile dve skladbi.

Fotografijo pevk boste našli v tokratni križanki.

Ob kulturnem prazniku v OŠ Toneta Šraja Aljoše vsako leto pripravijo 
šolsko kulturno prireditev. Za nastop pred širšim občinstvom so tokrat 
izbrali učence 5. razreda. Pod vodstvom mentorice in razredničarke 
Pavle Ponikvar so vsi petarji predstavili svojo zanimivo dramatizacijo 
in recitacijo Prešernovega Povodnega moža. 

MePZ Bloke
Lovski pevski zbor

Moška vokalna skupina Potoški fantje

Petarji so dramatizirali Povodnega moža.

Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,

na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš sence.

Bloškim organizatorjem prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
je v veliko zadovoljstvo, da se našemu vabilu vsako leto odzovejo pova-
bljene skupine. Letos so pri nas gostovali pevci Moške vokalne skupine 
Potoški fantje iz sosednjega Loškega Potoka.

Skupina trenutno velja za eno redkih mlajših moških zasedb v bližnji in 
daljnji okolici. Nekajkrat so že sodelovali z našo Vokalno skupino Diva. 
Sedemčlansko zasedbo Potoških fantov pod vodstvom zborovodkinje 
in pevke Mojce Troha druži prijateljstvo, mladostna energija, predvsem 

Domači Lovski pevski 
zbor Martin Krpan je 
ena od številnih lovs-
kih kulturnih skupin. 
Med temi prevladu-
jejo rogisti, a tudi pe-
vskih skupin je lepo 
število. Pod vodstvom 
Janeza Gostiše so nam 
lovci korajžno zapeli 
dve pesmi. 
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Občni zbor KD Bloke

Plesalci Folklorne skupine KD Bloke

pa ljubezen do slovenske pesmi in besede. Na prireditvi so nam pred-
stavili nekaj svojih najljubših slovenskih domoljubnih pesmi, kakor 
se za kulturni praznik spodobi. Za svoj nastop so si prislužili posebej 
gromek aplavz, ki je veljal tudi kot povabilo za bodoča srečanja. 

Po recitatorskem in pevskem sporedu so pred gledalce stopili godci in 
plesalci Folklorne skupine KD Bloke s koroškimi plesi. Za odrsko pred-
stavitev jih je pripravil njihov umetniški vodja Rok Petrič. Ob mehkih 
koroških plesih je izzvenela letošnja prireditev ob kulturnem prazniku. 

Ob koncu prireditve je bilo hvaležnim poslušalcem, ki so lepo napolni-
li domačo dvorano, namenjeno Dramilo pesnika Valentina Vodnika in 
vzpodbudne besede pozdrava in zahvale župana občine Bloke Jožeta 
Dolesa. 

Naj dodamo še tole. Komaj se je končal mesec kulture, je naše KD Bloke 
8. 3. 2019 organiziralo občni zbor društva. Udeležili so se ga članice in 
člani vseh treh skupin, ki ga sestavljajo. Ob dobri udeležbi smo pregle-
dali svoje delovanje v letu 2018 in si zastavili smele načrte za letošnje 
leto. Izvolili smo tudi nove organe društva: izvršni odbor, nadzorni 
odbor, častno razsodišče, predsednika in tajnika društva.

KD Bloke 
Lojze Mazij

Dragi Bločani,
priznam, da sem letos z velikim veseljem pričakovala pomlad. 
Daljši dnevi, prijetne temperature in prebujanje življenja me vs-
akokrat prevzamejo in okrepijo moč za nov začetek, za delo z 
ljudmi in za ljudi.

Zagotovo so moja osrednja prizadevanja namenjena skrbi za 
zagotavljane družinskih zdravnikov. Njihovo pomanjkan-
je, ki se v teh dneh kaže po celi Sloveniji, prizadeva tudi naše 
kraje (Loška dolina, Logatec, Ajdovščina). Že v začetku feb-
ruarja smo zahtevali sklic nujne seje v parlamentu glede po-
manjkanja in izgorelosti družinskih zdravnikov, vendar nam 
je Levica vseskozi preprečevala to razpravo. Od vlade in 
ministra zahtevamo, da z ustreznimi zakonodajnimi ukre-
pi poklic družinskega zdravnika postane privlačen, da bo 
enakomeren dostop omogočen vsem prebivalcem in da se 
zdravnike razbremeni prehudih administrativnih bremen. 
Skrbi me pa tudi dejstvo, da naj bi se v prihodnjih sedmih letih 
znižala sredstva za razvoj podeželja v okviru skupne kmeti-
jske politike. Sama si na tem področju močno prizadevam, 
da bi prepoznali pomen družinskih in hribovskih kmetij. Ra-
zumeti je potrebno, da velika mesta niso edina v tem našem 
življenjskem okolju, ampak so pomembna tudi naselja, vasi, 
zaselki. Tu navadno res živijo srčni ljudje, ki jim je mar za 
našo domovino in ohranjajo našo krajino čisto ter urejeno. 
V zadnjem času pa je zopet postala aktualna razprava o po-
manjkanju prebivalstva (demografiji). Na eni strani ne najdemo 
vzorca, da bi spodbudili veselje do življenja, kjer bi večje število 
otrok postalo vrednota, medtem ko se na drugi strani s strani 
določenih filozofov umetno vsiljuje tema o evtanaziji, ki nikakor 
ni humana smrt, kot se jo želi prikazati. Kljub vsemu, tudi ob last-
ni preizkušenosti zaradi bolezni raka, ohranjam in se borim za 
veselje do življenja, ki nam je podarjeno.

Želim si, da bi imeli tudi pri nas na področju družine, zdravstva 
in kmetijstva primerljive zakone in uvedene prakse, kot jih imajo 
v Avstriji in Nemčiji.

Ker je pomembno DELO ZA LJUDI in delo za Slovenijo, sem se tudi 
odločila, da znanje, napor in ljubezen do življenja prenesem tudi 
v Evropo, ki je naš drugi dom. Temu sledi odločitev, da 26. maja 
2019 kandidiram na volitvah v Evropski parlament. Vsem vam se 
priporočam za preferenčni glas, in sicer da na listi NSi obkrožite 
številko 4. To bo še eden od naših skupnih uspehov.

Vaša Iva Dimic, poslanka

Rok za oddajo člankov za 
naslednjo številko Bloškega 

koraka je ponedeljek, 
27. maj 2019.
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Dodelitev sredstev 
za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva 
v občini Bloke za leto 2019

Sofinanciranje ukrepov 
za ohranjanje in spodbujanje 

razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Bloke v letu 2019

Predmet sofinanciranja je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Bloke v letu 2019 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z 
uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujan-
je razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke v letu 2019 je objav-
ljen na spletni strani občine Bloke www.bloke.si, kjer je objavljena tudi 
razpisna dokumentacija.

Sredstva v višini 15.000 evrov so zagotovljena v proračunu občine 
Bloke za leto 2019 in se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbu-
janju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke za programsko ob-
dobje 2015–2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/15) dodelijo za 
naslednje ukrepe:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO VIŠINA SREDSTEV

UKREP 1: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in 
gozdnih zemljišč

3.000,00 EUR

UKREPI DE MINIMIS

UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

4.600,00 EUR

UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposa-
bljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja

5.400,00 EUR

OSTALI UKREPI

UKREP 4: Podpora delovanju društev s 
področja kmetijstva in razvoja podeželja

2.000,00 EUR

Za društva, ki delujejo na področju kmetijstva (Čebelarsko društvo, 
Konjerejsko društvo Martin Krpan, Društvo rejcev drobnice Slivnica in 
Konjeniško društvo Divji konji), je razpis že zaključen.

Vsi pogoji za prijavo so objavljeni v javnem razpisu. Pri ukrepu »1 
pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč« je potrebno 
upoštevati navodilo, da mora biti račun za opravljene storitve dati-
ran po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev. Pri prijavi na razpis se 
priložijo predračuni. 

Pri ukrepih 2 in 3 se upoštevajo računi od 1. 1. 2019 do roka, ki je objav-
ljen v javnem razpisu.

Občina Bloke, Jožica Anzeljc

Predmet sofinanciranja je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke v letu 
2019 kot državne pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

Javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Bloke v letu 
2019 je objavljen na spletni strani občine Bloke www.bloke.si, kjer je 
objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Objavljen je:

UKREP spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samoza-
poslovanja v višini 10.000 evrov.

Javni razpis je odprt od 15. 2. 2019 do porabe sredstev, oziroma najkas-
neje do 30. 10. 2019. Vloge se bodo obravnavale mesečno po vrstnem 
redu prispetja do porabe razpoložljivih sredstev.

UKREP sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških 
kreditov v višini 5.000 evrov.

Razpis bo potekal preko RRA Zeleni Kras, objavljen bo tudi na spletni 
strani občine Bloke.

Občina Bloke, Jožica Anzeljc

Čistilna akcija – 
Bloke 2019

V soboto, 6. 4. 2019, je na Blok-
ah potekala tradicionalna 
čistilna akcija, ki jo je skupaj z 
Lovsko družino Martin Krpan 
Bloke organizirala Občina 
Bloke. 

Ob 8. uri zjutraj smo se zbrali 
pred Lovskim domom, kjer smo 
udeležencem – prostovoljcem 
razdelili vrečke, rokavice in 

jim določili relacije pobiran-
ja smeti. Letos smo smeti po-
birali ob cestah, kjer se vsako 
leto nabere največ odpadkov, 
ki so posledica nekulturnega 
obnašanja nekaterih voznikov. 
Največ nabranih smeti je bilo 
ob regionalnih cestah, kjer je 
velika frekvenca prometa. 

Letošnje čistilne akcije se je 

udeležilo približno trideset 
prostovoljcev, ki smo skupaj 
pobrali za pribl. 5 m3 smeti. 
Akcija je potekala do 12. ure oz. 
toliko časa, kolikor ga je lahko 
posamezni udeleženec – pros-
tovoljec namenil. Udeležence 
je na koncu čakala bogata mal-
ica, ki so nam jo s sponzorst-
vom Občine Bloke pripravili 
domači lovci.

V imenu Občine Bloke bi se zah-
valil vsem vam, ki ste si vzeli 
čas in vam ni vseeno ter se za-
vedate, da naše okolje potrebu-
je tudi take ljudi, ki jim ni pod 
čast skloniti se in pobrati smeti 
tistih, ki zavestno onesnažujejo 
naše okolje.

Hvala vam, prostovoljci.

David Hiti 

Foto: David Hiti

Še zadnji posvet pred akcijo
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19. državno prvenstvo MTZS

Polfinale in finale 
v twirlingu na Blokah

Foto: arhiv Klub MACE

Tekmovalke gostiteljice iz Cerknice

Nadaljevanje na naslednji strani

9. marca je v Športni dvorani 
Bloški smučar v Novi vasi poteka-
lo nadaljevanje 19. Odprtega 
državnega prvenstva MTZS, ki se 
je začelo s predtekmovanjem že 
27. januarja na Rakeku. V polfi-
nalu so tokrat tekmovalke nasto-
pile v kategorijah Freestyle C3 ka-
deti in junior, solo C3 junior, pari 
junior ter višji nivoji FREESTYLE 
B junior, SOLO B Junior2 in Artis-
tic Twirl B Junior 2. V finalu pa so 
že tekmovale najmlajše članice v 
kategorijah obveznih programov 
Basic Twirl, SOLO C1, C2 in Dance 
Twirl C1, C2. Pred sodniki je nas-
topilo preko 170 tekmovalk iz 12 
društev. Tokrat so se med seboj 
pomerile članice iz Benedikta, 
Horjula, Komende, Kranja, Lenar-
ta, Logatca, Lucije, Nove Gorice, 
Pernice, Prvačine, Slovenske Bis-
trice in gostitelji iz Cerknice. 

Dance Twirl C1, saj so osvojili 2 
zlati medalji, 6 srebrnih in 7 bro-
nastih ter eno priznanje. Doseg-
li pa so tudi tri uvrstitve v fina-
le. Na nižjem nivoju Solo C3 se je 
med osem najboljših uvrstila Naja 
Kandžić, na višjem nivoju Solo B 
J 2 Tinkara Šega in v Freestyle B 
Junior Taja Dovjak. Finale v twir-
lingu bo v aprilu v Kranju. Na pr-
venstvu je poleg nacionalnih sod-
nic Anite Omerzu Tome, Sande in 
Sare Bevčar, Tine Gorkič, Ivane-
Jane Potočnik in Polone Turk iz 
Cerknice sodila tudi mednarod-
na sodnica iz Italije Isabella Bel-
tramo.

Vse udeležence je na odprtju 
poleg predsednice gostujočega 
kluba in predsednice zveze Nade 
Skuk nagovoril župan občine 
Bloke Jože Doles, ki je predstavil 

Vsi udeleženci zelo pohvalijo 
kvalitetno dvorano in prijaznost 
sodelavcev občine in osnovne 
šole, ki vedno lepo poskrbijo za 
dobre pogoje in počutje tekmov-
alcev in gledalcev. 

V Klubu Mace, gostitelju prven-
stva, so zadovoljni s finalnim 
nastopom v kategorijah za nižje 
nivoje Basic Twirl, Solo C1, C2 in 

tudi občino in zanimivosti Blok. 
Vsem je zaželel prijetno počutje 
in veliko športne sreče. Zahval-
il se je tudi zvezi in predsedn-
ici, da že vrsto let lahko na Blok-
ah gostijo tako prestižno pr-
venstvo. Povabil je udeležence, 
da bi še prihajali na Bloke tudi 
kot turisti. 

Nada Skuk

Regijska prireditev 
ob dnevu civilne 

zaščite v Novi vasi

Foto: Ljubo Vukelič – Občina Cerknica

Dobitniki letošnjih priznanj Civilne zaščite

Uprava RS za zaščito in reševanje 
Izpostava Postojna je organizira-
la regijsko prireditev ob DNEVU 
CIVILNE ZAŠČITE v občini BLOKE. 
Prireditev je potekala v torek, 5. 
marca 2019, ob 17. uri v športni 
dvorani Bloški smučar v Novi vasi. 
Na slovesnosti so bila podelje-
na priznanja CIVILNE ZAŠČITE 
najbolj zaslužnim pripadnikom 
civilne zaščite ter drugim posa-
meznikom, skupinam in drugim 
organizacijam za zasluge in 
prispevke pri razvijanju in krepitvi 
pripravljenosti, izvajanju zaščite, 
reševanja in pomoči ter odpravl-
janju posledic naravnih in drugih 
nesreč za leto 2018 iz območja Iz-
postave URSZR Postojna.

Osrednja državna prireditev ob 1. 
marcu dnevu CIVILNE ZAŠČITE je 
potekala na BRDU 1. marca 2019, 
kjer sta prejela priznanji CZ tudi 
dva nagrajenca iz območja Iz-
postave URSZR Postojna. Osta-
la priznanja so bila podeljena 

na regijski prireditvi na Blokah. 
Slovesno podelitev priznanj CZ 
sta organizirala Izpostava URSZR 
Postojna in občina Bloke. Pri-
reditve so se udeležili: državni 
sekretar Ministrstva za obrambo 
mag. Miloš Bizjak, poveljnik CZ 
za Notranjsko s člani štaba, pov-
eljniki CZ občin notranjske regije, 
predstavniki CZ sosednjih regij, 
župani in predstavniki sosednjih 

občin ter ostali predstavniki enot 
in služb za zaščito in reševanje iz 
območja izpostave URSZR Posto-
jna.

Dobrodošlico v občini Bloke je na-
jprej zaželel župan občine g. Jože 
Doles, ki je najprej vsem čestital 
za 1. marec – DAN CIVILNE 
ZAŠČITE, čestital dobitnikom 
priznanj in vsem zaželel prijetno 
druženje.

Slavnostni govornik na priredit-
vi je bil mag. Miloš Bizjak, ki je 
predstavil pomen praznovanja 1. 
marca – dneva civilne zaščite, in 
se zahvalil vsem pripadnikom sil 
za zaščito in reševanje, še posebej 
prostovoljcem za požrtvovalno 
delo pri reševanju velikih nesreč, 
ki se praktično vsako leto zgodi-
jo na območju Slovenije in tudi 
Notranjske.

Na prireditvi je bilo podeljenih 
13 priznanj CZ (1x plaketa CZ, 1x 
zlati znak CZ, 4x srebrni znak CZ 

in 7x bronasti znak CZ).

Prejemniki bronastega znaka 
CZ so:
- Stane Jakopin (Poveljnik štaba CZ 
občine Bloke)  
- Sašo Česnik (član PGD Pivka)  
- Ivan Grzetič (član PGD Pivka)  
- PGD Podgora Podgraje 
- Skupina prvih posredovalcev PGD 



april 201988 naša občina

Obvestilo

Volivce naselij Andrejčje, 
Gradiško, Lahovo, Lepi Vrh, 
Polšeče, Ravnik, Škufče, 
Štorovo in Zavrh obveščamo, 
da je volišče s sedežem pri 
Jožetu Pavliču, Ravnik 5, 
ukinjeno in pridruženo 
volišču v župnišču župnije 
Sveta Trojica, Sveta Trojica 4.

Navedena sprememba je bila 
sprejeta 4. 3. 2019 in velja že 
pri izvedbi volitev poslancev 
Republike Slovenije v Evrop-
ski parlament, ki bodo v ned-
eljo, 26. 5. 2019.

Volivce naprošamo, naj bodo 
pozorni na obvestila, ki jih 
bodo prejeli po pošti. Na ob-
vestilu bo volišče, kjer lahko 
glasujejo, točno navedeno.

Okrajna volilna komisija 
Logatec

Vodooskrba v občini Bloke 
nekoč in danes

ko smo na blokah pred 20-imi leti dobili samostojno občino, so se naši občani na 
Zelo raZlične načine oskrbovali s pitno vodo. v tem obdobju je na blokah delovalo 
19 lokalnih vaških vodovodov, ki so Z vodo oskrbovali prebivalce v 26-ih naseljih. 
delovala sta tudi dva odprta vodovodna sistema, iZ katerih voda prosto priteka 
v kamnite vaške vodnjake, in sicer v naseljih nova vas in velike bloke. omenjeni 
vaški vodovodi pa niso imeli upravljavca, voda v teh sistemih ni bila pod Zdravst-
venim nadZorom, Zato je bila le pogojno pitna.

V občini Bloke smo začeli posod-
abljati in razširjati občinski 
javni vodovodni sistem. Zgradi-
li smo dve novi vodovodni vr-
tini, iz katerih pridobivamo za-
dostne količine zdravstveno us-
trezne pitne vode. Zgradili ozi-
roma obnovili smo tudi 40 kilo-
metrov vodovodnega omrežja. 
Na ta način smo vsem prebival-
cem naše občine v vseh bloških 
naseljih omogočili dostop do 
zelo kvalitetne, zdravstveno 
neoporečne pitne vode. Ob tem 
pa je potrebno poudariti, da 
kljub velikim vlaganjem v ob-
novo in razširitev vodovodnega 
omrežjazaradi cenovno ugodne-
ga upravljanja preko režijskega 
obrata občine Bloke pitno vodo 
našim občanom zagotavljamo po 
bistveno ugodnejših cenah kot v 
sosednjih občinah.

Kamniti vaški vodnjaki v 
naseljih Velike Bloke in Nova 
vas – zgodovinska kulturna 
dediščina

Vodovodna sistema v naseljih 
Nova vas in Velike Bloke, iz kat-
erih voda prosto priteka v kam-
nite vaške vodnjake, sta bila zg-
rajena v drugi polovici 19. ozi-
roma v začetku 20. stoletja. Brez 
ustreznega zdravstvenega na-
dzora delujeta že krepko preko 
100 let. Oba sistema sta preživela 
Avstro-Ogrsko, staro in novo Ju-
goslavijo ter tri občine v samos-
tojni državi Sloveniji. V zadnjih 
desetih letih pa je bilo delovanje 
obeh navedenih vodovodnih sis-
temov ogroženo. Zaradi dotraja-
nosti vodovodnih cevi je v obeh 
naseljih obstajala velika nevar-
nost, da vaški vodnjaki ostane-
jo brez vode. Z željo po ohran-
itvi bogate kulturne dediščine, 
kar omenjeni vodnjaki zanes-

ljivo so, ter pobud s strani obeh 
vaških odborov, ki s temi siste-
mi tudi upravljajo, smo na občini 
Bloke začeli z obnovo vodovod-
nih cevi od zajetja do vaških 
vodnjakov. Na tej osnovi smo že 
pred več leti uspešno razrešili 
oskrbo z vodo obeh vodnjakov v 
Novi vasi. Več let smo skupaj z 
vaškim odborom iskali tudi us-
trezne rešitve, kako zagotoviti 
zadostno količino vode za oskr-
bo obeh vodnjakov v naselju Ve-
like Bloke. Kljub položitvi novih 
cevi od zajetja do kamnitih vod-
njakov oskrba ni bila zadostna. 
Domnevamo, da se je izdatnost 
dosedanjega vodnega vira v obrt-
no-industrijski coni Velike Bloke 
zaradi obsežnih gradbenih pose-
gov na višje ležečih zemljiščih 
usodno zmanjšala. Tik pred zimo 
smo zato na pobudo vaškega odb-
ora Velike Bloke izvedli poizkus 
ter vodo do vaških vodnjakov 
pripeljali iz višje ležečega vod-
nega vira. Ker je šlo zgolj za pre-
izkus novega vodnega vira, je bil 
zaključek te investicije predvi-
den po končani zimi. Izkazalo se 
je, da višje ležeči vodni vir trenut-
no zadostno oskrbuje oba vodn-
jaka v Velikih Blokah. Kako je ta 
vir stabilen, pa bo moč ugotoviti 

V občini Bloke se skupaj z vaškimi odbori trudimo za ohranitev 
kulturne dediščine.

v prihodnjih morebitnih sušnih 
obdobjih. S tem je bil naš namen 
dosežen, saj višje ležeči vodni vir 
zagotavlja višji tlak v sistemu in 
preprečuje nastajanje zračnih 
zamaškov v ceveh in posledično 
zagotavlja bolj zanesljivo oskrbo 
obeh vodnjakov z vodo. 

Kljub navedenim aktivnostim za 
ohranitev kamnitih vaških vodn-
jakov pa je potrebno upoštevati, 
da voda v vodnjakih v naseljih 
Nova vas in Velike Bloke ni bila, 
ni in verjetno tudi ne bo pod us-
treznim zdravstvenim nadzo-
rom, zato je odločitev za pitje 
vode iz teh virov tudi v bodoče 
prepuščena vsakemu posa-
mezniku, in sicer na lastno odgo-
vornost. To dejstvo je verjetno 
poznano slehernemu prebival-
cu naše občine, razen uprav-
ljavcem spletne strani »Moje 
Bloke«, ki so pred kratkim ob-
javili bombastičen prispevek na 
temo »voda iz pip vaških vodn-
jakov v Velikih Blokah ni pitna«. 
Vam, spoštovani Bločani, pa 
prepuščam oceno, ali je v tem 
primeru šlo za dobronamerno 
objavo ali je v ozadju mogoče še 
kaj drugega.

Župan Jože Doles

Pivka 
- Marjan Vilhar (član Jamarske 
zveze Slovenija) 
- Franjo Bukovec (predsednik GZ 
Loška dolina) 

Prejemniki srebrnega znaka CZ 
so:
- Vera Tratnik (Izpostava URSZR 
Postojna)  
- Marko Adamič (regijski poveljnik 
Obalnokraške regije) 
- Igor Bole (direktor Zavoda za gasil-
no in reševalno službo Sežana) 

Prejemnik plakete CZ:
- Robert Kastelic (poveljnik CZ 
občine Hrpelje-Kozina)
PGD Razdrto (120-letnica – zlati 
znak CZ) in PGD Žerovnica (110-let-
nica – srebrni znak CZ) bosta pre-
jeli priznanja za dolgoletno aktivno 
delovanje na svoji slovesnosti.

Za kulturni program je poskrbe-
la občina Bloke in voditeljica Zora 
Obreza, za kar se ji tudi iskre-
no zahvaljujemo. Iskrena hvala 
tudi Mešanemu pevskemu zboru 
Bloke in harmonikarju Janu 
Zgoncu za lepo izvedene točke 
kulturnega programa prireditve.

Anže Srebovt, 
mag. inž. ok. grad.

Nadaljevanje s prejšnje strani
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Poročilo o pitni vodi 
za leto 2018

upravljanje javnega vodovoda bloška planota pote-
ka preko režijskega obrata občine bloke. Zapos-
leni se trudimo Zagotavljati neprekinjeno oskrbo s 
pitno vodo, ki mora biti in je Zdravstveno ustreZna. 
v skladu s 34. členom pravilnika o pitni vodi vas 
morajo vsi iZvajalci gospodarske javne službe, ki se 
ukvarjajo Z oskrbo s pitno vodo, letno obvestiti o 
njeni Zdravstveni ustreZnosti.

Zdravstvena ustreznost pitne 
vode se ugotavlja v okviru 
notranjega nadzora in državnega 
monitoringa, vse v skladu s 
Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 
in 25/09) in na podlagi rezultatov 
opravljenih mikrobioloških in 
fizikalno-kemijskih preizkušanj 
ter terenskih meritev.

Meritve kvalitete pitne vode je 
izvajal Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano Cent-
er za okolje in zdravje Mari-
bor Prvomajska 1, 2000 Maribor. 
Vzorčenje pitne vode na terenu 
izvaja strokovno usposobljena 
oseba laboratorija v skladu z let-
nim planom vzorčenja, ki je zave-
den v Haccp programu.

V letu 2018 je bilo v okviru notran-
jega nadzora za mikrobiološka 
preizkušanja odvzetih 26 
vzorcev. Skladnih jih je bilo 25 
in eden neskladen. Pri fizikalno-
kemijskem preizkušanju je bilo 
skladnih 5 vzorcev pitne vode. 
Analize so se izvajale na celot-
nem vodovodnem sistemu; 2 poz-
itivni vzorčenji na vrtinah, 7 poz-
itivnih vzorčenj na omrežju, 16 
pozitivnih in 1 negativen vzorec 
pri porabniku. Več o analizah si 
lahko preberete na spletni strani 
Občine Bloke www.bloke.si v ru-
briki Občina Bloke na podstrani 
Režijskega obrata, kjer je objav-
ljeno Poročilo o zdravstveni us-
treznosti pitne vode za leto 2018. 
S strani državnega monitorin-
ga je bilo odvzetih 5 skladnih 
vzorcev v skladu s Pravilnikom 
o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Upravljanje z javnim vodovo-
dom Bloška planota spreml-

ja tudi Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije, ki izvaja 
letne inšpekcijske nadzore nad 
objekti, analizami pitne vode, 
upoštevanju Haccp sistema in os-
talimi nalogami upravljavca vo-
dovoda. 

Režijski obrat občine Bloke si bo 
še naprej prizadeval, da si vsi upo-
rabniki javnega vodovoda Bloška 
planota v kozarec brezskrbno 
natočijo kvalitetno, zdravstveno 
neoporečno pitno vodo.

David Hiti 
Režijski obrat občine Bloke, 
april 2019 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi 
12. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Bloke (Ur. list RS, št. 
66/05) objavlja

Razpis o zbiranju predlogov za 
podelitev priznanj občine Bloke 

za leto 2019

Priznanja občine Bloke so:
naziv častnega občana občine Bloke
zlati grb občine Bloke
priznanje občine Bloke

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan občine Bloke se podeli posamezniku za njegov izje-
men prispevek na različnih področjih življenjskega dela, ki imajo tra-
jen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine Bloke.

Naziv častni občan občine Bloke se podeli občanom občine Bloke in 
drugim državljanom Republike Slovenije kakor državljanom tujih 
držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in 
kulture ter za druge izjemne dosežke, pomembne za občino Bloke.

ZLATI GRB OBČINE BLOKE

Zlati grb občine Bloke je najvišje priznanje občine Bloke, ki se podeljuje: 
1. posamezniku za življenjsko delo, večletne uspe-
he ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena, 
2. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne 
uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine Bloke na gosp-
odarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

PRIZNANJE OBČINE BLOKE

Priznanje občine Bloke se podeljuje posameznikom, organizacijam 
in skupnostim ter društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih 
kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delo-
vanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v 
občini Bloke.

Naziv častni občan občine Bloke se podeli izjemoma.

Vsako leto se lahko podeli en zlati grb občine Bloke in do tri priznanja 
občine Bloke.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo občina, občani, politične 
stranke, vaške skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in 
skupnosti.

Predlog mora vsebovati:
Ime in priimek oziroma naziv in naslov predlagatelja;
Navedbo, na katero izmed treh možnih priznanj se predlog nanaša;
Ime in priimek oziroma naziv in naslov predlaganega;
Pisno obrazložitev.

 
Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad občine 
Bloke, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov:
Občina Bloke
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Nova vas 4a
1385 Nova vas 

s pripisom: »ne odpiraj – občinsko priznanje 2019«, in sicer do vključno 
15. maja 2019 do 12.00 osebno v sprejemni pisarni občine Bloke, oziro-
ma bodo 15. maja 2019 oddani priporočeno na pošto.

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
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Kako se je začelo vaše novinar-
sko udejstvovanje?

Moj prvi novinarski prispevek 
je bil intervju z našo šahistko 
Matejo Kljun, ki sem ga opravil 
za Bloški korak. Nato sem redno 
pisal članke in kmalu zatem 
se je ponudila priložnost, da 
začnem pisati za Notranjske 
novice. Prišel je nov lastnik, ki 
si je želel več prispevkov z Blok, 
zato sem postal dopisnik Notran-
jskih novic, ki je poročal z Bloške 
planote. Z nadaljnjim razvojem 
Notranjskih novic se je poka-
zala potreba po nekom, ki bo 
pokrival šport, kar mi je bilo zelo 
blizu, saj sem treniral košarko v 
Cerknici in v tistem času je bila 
cerkniška košarkarska ekipa 
zelo uspešna. To je bil tudi čas, 
ko je bilo cerkniško kegljanje v 
najboljših časih, Brestovke so 
presenetljivo postale državne 
prvakinje in vse to je bil odličen 
material za časopis.

Vaša študijska izbira ni bilo le 
novinarstvo.

V osnovi sem študiral računal-
ništvo, kasneje pa vzporedno 
vpisal še študij novinarstva, saj 
sem vedno želel biti športni ko-
mentator. Od malih nog sem si 
želel komentirati košarkarske 
tekme. Zanimivo je, da vsakdo 
ali pa marsikateri gledalec ve, 
kako bi bilo potrebno komentira-
ti tekme v živo, vendar jih večina 
odneha, ko vidijo, koliko priprav 
in odrekanj to zahteva.

Zdaj ste zaposleni na nacion-
alni televiziji. Kako ste prišli z 
Notranjskih novic v tako veliko 
institucijo?

Med mojim študijem novi-
narstva, leta 2003, je Radiotel-
evizija Slovenija objavila razpis, 
da v Športnem programu iščejo 
nove sodelavce. S Fakultete 
za družbene vede in Fakultete 
za šport se nas je prve avdici-
je udeležilo 80 kandidatov, ki pa 
so počasi odpadali. Zdaj smo v 
Športnem programu od te sku-
pine samo še trije (Andreja Okorn, 
Sara Benkovič in jaz).

Športni komentator 
in novinar Miha Mišič

miha mišič je bločan, ki ga čedalje večkrat vidimo in slišimo po televiZiji, ko komentira košarko, se oglaša med 
kolesarskimi dirkami in smučarskimi skoki.

Foto: arhiv Miha Mišič

Med komentiranjem košarkarske tekme v Kopru – s sokomentatorjem Gregom Nachbarjem in komentator-
sko legendo TV Koper Capodistria Sergiem Tavčarjem

Foto: arhiv Miha Mišič

Na Ljubnem 2019, voditelj studia svetovnega pokala v smučarskih 
skokih za ženske, skupaj z Emo Klinec in Katjo Požun

zato mora vsakdo skozi nekaj 
izobraževanj. Prva stvar, ki se 
jo moraš naučiti, je govorjenje v 
knjižnem jeziku, saj na nacion-
alni televiziji ne smeš uporablja-
ti narečja, slovenski jezik pa ima 
tudi toliko zakonitosti, ki se jih je 
preprosto treba držati. To je zelo 
intenziven trening in marsikdo 
po koncu tečaja popolnoma opus-
ti svoje narečje tudi v zasebnem 
življenju. Odločil sem se, da na 
televiziji govorim pravilno slov-
ensko, v zasebnem življenju pa še 
vedno uporabljam svojo bloščino.

Kdaj pa ste začeli z delom pred 
kamero?

Prvi prispevek sem naredil leta 
2006, med zimskimi olimpijski-
mi igrami v Torinu, kmalu pa 
sem začel redno delati prispe-
vke. Leta 2008 so me že poslali v 
Peking, kjer so potekale poletne 
olimpijske igre. To je bilo moje 
prvo večje in hkrati tudi najdaljše 
terensko delo, saj sem bil v Pe-
kingu 29 dni. Od takrat nap-
rej sem poročal in komentiral z 
vseh košarkarskih prvenstev in 
olimpijskih iger, razen z iger v 
Rio de Janeiru in pa seveda zim-
skih olimpijskih iger, saj nisem 
pokrival zimskih športov.

Verjetno niste takoj začeli ko-
mentirati tekem?

Seveda ne, saj je za delo na na-
cionalni televiziji potrebno 
upoštevati visoke standarde pri 
nastopanju pred kamero, višje 
kot pri komercialnih televizijah, 
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V zadnjih letih je kar nekaj 
sodelavcev športnega 
uredništva odšlo v pokoj, zato 
se vam obseg in zahtevnost 
dela povečujeta.

Zelo sem vesel, da sem v začetku 
svoje kariere na TV Slovenija 
sodeloval z legendami slovenske-
ga športnega novinarstva, saj sem 

Foto: arhiv Miha Mišič

Ob prejemu nagrade RTV, ki jo je izročil generalni direktor RTV Igor 
Kadunc.

Foto: arhiv Miha Mišič

V mešani coni v Planici, kjer novinarji opravljajo pogovore 
s tekmovalci.

Foto: arhiv Miha Mišič

Skupinska fotografija ob prejemu nagrade RTV (Z leve: Polona Berton-
celj, David Črmelj, Tomaž Kovšca, Miha Mišič, Petra Mušič in Igor Ka-
dunc, generalni direktor RTV)

se od njih veliko naučil. Seveda pa 
moramo sedaj ostali prevzeti nji-
hovo delo in ga čim bolje nadalje-
vati. Novinarstvo se spreminja, 
zato tudi ne komentiramo tekem 
tako, kot so jih pred tridesetimi 
leti. Mislim, da je začetnik sodo-
bnega komentatorstva v Sloveniji 
Miran Ališič, čeprav veliko gledal-
cev ni (bilo) navdušenih nad nje-
govim komentiranjem. On je prvi 
pri nas uvedel studijske oddaje 

pred tekmami, opravljal intervju-
je pred tekmami, imel stroko-
vne goste med komentiranjem, 
po zgledu tujih televizij. To pa 
potegne za seboj veliko dela, saj 
moraš pri komentiranju tekem 
sam poskrbeti za vse; od prevo-
zov, nastanitev, pogovorov z ig-
ralci do komunikacijskih povezav 
z Ljubljano, kjer ti sicer pomagajo 

na daljavo, vendar moraš v prim-
eru slabe linije sam poskrbeti za 
servisiranje, največkrat z ljudmi, 
ki znajo samo svoj domači jezik.

Letos ste tudi prejeli nagrado 
RTV Slovenija za prenos Dirke 
po Franciji.

Res je, letos je naša ekipa, ki zad-
njih nekaj let pokriva Dirko po 
Franciji, dobila nagrado RTV 
Slovenija za lanski projekt. Prenos 

te dirke je zelo zahteven, saj 
večino dela opravimo v Ljubljani, 
le en novinar je na prizorišču, pa 
še ta le nekaj dni. Kot ste verjetno 
opazili, tam skrbim za statistične 
podatke o dirki in se občasno 
javljam med prenosom. Naša 
ekipa je sicer majhna, vendar 
homogena, zato smo lahko tako 
uspešni. Lani je na dirki odlično 
nastopal Primož Roglič, kar je k 
ogledu pritegnilo veliko gledal-
cev, ki sicer kolesarstva redno ne 
spremljajo. Naša naloga pa je bila, 
da dirko popestrimo s komenti-
ranjem in zanimivimi podatki o 
dirki, dosedanjih slovenskih usp-
ehih in seveda o Primožu Rogliču.

Kakšne izkušnje imate pri in-
tervjujih s športnimi velez-
vezdniki?

Intervjuje sem delal z veliko 
zvezdniki in tudi s takšnimi, ki 
mislijo, da so zvezdniki. Pravi 
zvezdniki so pravi profesionalci 
in se tako tudi obnašajo med in-
tervjuji, saj vedo, da nas potre-
bujejo. Intervjuval sem veliko 
košarkarjev in trenerjev, na 
primer LeBrona Jamesa, Dina 
Rađo, Luko Dončiča, Tiaga Split-
erja, Bogdana Tanjeviča, Davi-
da Blatta in še veliko drugih. In-
tervju z Davidom Blattom sem 
naredil po tistem, ko je z Macca-
bijem osvojil Evroligo, naslednje 
leto pa s Clevelandom po šestih 
tekmah izgubil naslov v ligi NBA.

Ali imate kakšno zanimivo an-
ekdoto o teh srečanjih?

Ko sem delal intervju z Vreni 
Schneider, sem jo na koncu 

vprašal, kje bi lahko kupil pravi 
švicarski sir za fondi. Odvrnila 
mi je, da bo šla ona v trgovino 
in mi ga kupila, kar se je tudi 
zgodilo.

Ste pa tudi ustvarjalec doku-
mentarnih filmov.

Posnel sem dva dokumen-
tarna filma, 50 let Zlate lisice 
in 50 let pokala Vitranc. Tu sem 
moral sam poskrbeti za scenarij, 
režijo, intervjuje in produkcijo. 
Na to sem zelo ponosen. Še ena 
zanimivost – ko sem pripravljal 
dokumentarec o Vitrancu in me 
je žena priganjala za odhod v 
trgovino, mi je zazvonil telefon 
in sem ji rekel: »Malo počakaj, 
kliče me Ingemar Stenmark.« Z 
njim sva se namreč dogovarjala 
za intervju.

Družina vas pri vašem delu 
močno podpira.

Zelo sem hvaležen staršem, ki 
so naju z bratom v mladih letih 
vsak dan vozili v Cerknico na 
treninge košarke. Podpirajo 
in pomagajo mi še dandanes, 
ko čuvajo moje otroke čez 
vikende, saj praktično delam 
vsak vikend. Moja žena in trije 
otroci pa morajo veliko časa 
preživeti brez mene. Zato tudi 
nimam posebnih hobijev, razen 
košarke, ki jo občasno igram na 
Vrhniki, kjer sedaj stanujemo.

Ves ostali prosti čas pa preživim z 
družino, kar mi je v veliko veselje.

Za Bloški korak se je 
pogovarjal 
Matej Pakiž
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aški vodnjaki so bili v preteklosti poleg cest 

najpomembnejša krajevna infrastruktura. Z različnim 

poimenovanjem – štirna, b’č, korito, beden, redko vod-

njak, so bili življenjskega pomena za ljudi, živino in 

požarno obrambo. V Velikih Blokah so vaščani leta 1903 

na stalnem izviru pod Bloškim hribom uredili zajetje, 

položili litoželezne cevi in v dveh letih zgradili v vasi 

zgornjo in spodnjo ‘štirno’. Za sto let so si uredili dotok 

vode v vasi. V letih pred drugo svetovno vojno so bile 

ob izviru zgrajene vojašnice, vendar je vojska za svoje 

potrebe napeljala samostojen vodovod iz izvira v Slivnici. 

Danes imamo v vseh vaseh na Blokah dovolj dobre pitne 

vode iz javnega vodovoda, živina jo pije iz napajalnikov v 

hlevih ali na pašnikih. ‘Štirne’ so tako samo še za spomin 

in okras vaških jeder.

Sliko Janeza Škrabca – Malizjevega je ob nedeljskem na-
pajanju para volov pri zgornji štirni, leta 1955 ali kakšno 
leto prej, posnel neznan fotograf. Dva čudovita sivca sta 
si dvakrat dnevno gasila žejo in se ob tem ogledovala v 
vodnem zrcalu. Mazejeva hiša v ozadju je bila še brez fas-
ade in videti je, kako so se bloške hiše preurejale. Ko je 

slamnato streho nadomestila strešna opeka, so spodzida-
li nekaj šar in s tem pridobili sobe na podstrešju. Vzida-
li so tudi večja okna. Ob naslednjih preureditvah so hiše 
postale enonadstropne in dobile kakšen balkon.

Poleg kmečkega dela je bila za bloške kmete pomembna 
živinska kupčija. Že leta 1889 je Vojteh Ribnikar v »Zem-
ljepisnem in zgodovinskem opisu Logaškega okrajnega 
glavarstva« pri poglavju o Blokah zapisal:

»Stan živine je tukaj skoraj slab, nekatere vasi imajo majh-
ne in slabe pašnike, radi tega je pa tudi število goveje živine 
le majhno. Kmetje ne pridelujejo toliko, kakor potrebuje-
jo za svoj vsakdanji živež. Prisiljeni so prepeljavati trame 
in žaganice iz Kočevja in Ložkega potoka na Rakek. Zopet 
drugi preganjajo vole in krave iz sejma v sejm, poseb-
no pa v Trst, Sežano in Gorico. Sploh so Bločani kot pre-
brisani volovski in kravji barantači dobro poznani; vsaj je 
znana prislovica: ‘Če Bločana ni, tudi sejma ni!’«  

Janez, rojen 1911, je bil hišni gospodar, trden kmet in par 
volov je bil, tako kot za vse bloške kmete, njegov ponos. 
Na večji kmetiji pri Malizjevih so ponavadi redili šest 
glav goveje živine. Vedno par volov in dve kravi, potem 
pa še telice ali junce in teleta. Ob tem so bili v svinjaku 
štirje prašiči, v kurniku so kokodakale kure. Z voli so v 
hudih zimah opravljali tudi pluženje zametenih cest in 
poti in tako tudi pozimi prislužili kakšen dinar.

Pri Malizjevih sta hlev in skedenj malo nižje od hiše. Ko 
je neko zimo zapadlo veliko snega, se je sesul še iz hiše, 
hleva in skednja na dvorišče in do hleva so morali iz hiše 
narediti v snegu pravi tunel. Ko je šel gospodar zjutraj v 
hlev, mu je v tunelu naproti prišel vol. Ponoči se je žival 
odpela od jasli, curik po tunelu ni bilo moč, ampak hajd 
naprej v vežo, da so vola v hiši obrnili in nazaj v hlev k 
jaslim.

Janez, ki je imel pet bratov in dve sestri, je umrl že leta 
1974. Žena Justina in otroka so, tako kot večina Bločanov, 
kmetovanje po starem opustili. Že pred letom 1970 so se 
pojavile kosilnice – največkrat italijanske BCS, nato pa 
traktorji IMT in različni priključki. Marsikateri gospodar 
je moral za nekaj let na delo v Nemčijo, da je z zaslužkom 
in skrajno varčnostjo lahko nabavil kakšen stroj. Zadnji 
bloški vol je bil prodan okoli leta 1990. Le v ljubljanskih 
mesnicah na tržnici so kljub temu še dolga leta oglaševali 
prodajo mesa bloških volov. Blagovna znamka bi pose-

1955 Velike Bloke 
– Malizjev Janez

V
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slovarček:
šara: vrsta opeke v zidu
gajžla: bič

viri:
Milena Škrabec, Velike Bloke
Vojteh Ribnikar, Logaško okrajno glavarstvo, 
1889

Kraj: Velike Bloke
Datum: 1955
Avtor: neznan
Zbirka: Milena Škrabec
Skenirano: 21. 3. 2016
Oblika: fotografija
Zapis s slikami je bil objavljen na https://
stareslike.cerknica.org/ 

Prijatelja 
na 

kolesih

Peter je bil rojen leta 1874 in je bil vrstnik Franca Modica 
z Lahovega, sina veleposestnika. V eni od zgodb sem opis-
al, da je šel prvič v Trst s svojim očetom Janezom, ko mu 
je bilo sedem let. Pri devetih letih je že sam gnal krave 
v Trst in se pri enajstih letih pripeljal iz Trsta s svojim 
kolesom do Lahovega. Domov se ni upal s kolesom, zato je 
kolo spravil pri sošolcu in prijatelju na Lahovem. Kolo je 
bilo za tisti čas kar moderno, saj je imelo obe kolesi enako 
veliki. Imelo je na balanci obe zavori, pa tudi ključavnico 
je imelo in seveda zvonec. Imelo pa je eno slabost. Kolo 
je bilo »muslauf«, saj prostega teka ali torpednega po-
gona in zavore še niso poznali. Ko si se peljal po klancu 
navzdol, si moral dvigniti noge, saj tako hitrega vrtenja 
pedalov ni bilo mogoče dohajati.

France in Peter sta bila tudi dobra prijatelja, zato je Peter 
prijatelja Franceta poučil in mu svetoval, kako se bo hitro 
naučil vožnje s kolesom. Ko se je France pohvalil, da se že 
zna dobro voziti s kolesom, je Peter to tudi sam preveril. 
Nam je stari oče Peter povedal, da je kolo zaklenil. Videl 
je naše začudenje in nestrinjanje, da je kolo zaklenil, ko 
se je prijatelj navadil voziti. Prej ko se ni znal, mu je pustil 
odklenjenega in še svetoval mu je, da se je hitreje nav-
adil, zato se nam to ni zdelo prijateljsko. Celo nespamet-
no, da ga je zaklenil. Našemu nestrinjanju se je nasmejal 
in nam povedal, da če ga ne bi zaklenil, ga France ne bi 
kupil. Kolo mu je dobro prodal in sebi kupil novega, ki ni 
bi »muslauf«. Tako sta bila oba zadovoljna in opremljena, 
da se sledečo lepo nedeljo odpeljeta z Lahovega k maši v 
Novo vas.

France je predlagal, da se odpeljeta nekoliko pozneje, 
da bodo Ravničani, ki so hodili po bližnjici čez Male Po-
lane k maši, že prišli na glavno cesto naprej od križišč za 
Bloke. Takoj ko sta prevozila križišče – odcep za Bloke, 
je bila cesta polna pešcev iz Ravnika in okolice, ki so šli 
k dopoldanski maši k Fari. Med zadnjimi so bili starejši 
moški in ženske, ki niso pričakovali nobene nevšečnosti 
na cesti. Stari Špirovec iz Ravnika je še posebno počasi 
hodil in je kakšnega pol koraka zaostajal za vsemi. Ko sta 
se mlada kolesarja pripeljala na razdaljo korak ali dva, pa 
je France pričel močno zvoniti. Mož se je tako prestrašil, 
da je po cesti skakal zdaj levo zdaj desno. France se je 
prestrašenemu Špirovcu izognil in se odpeljal naprej. 
Peter pa se ni uspel izogniti skakajočemu možicu in mu 
je zapeljal naravnost med noge, tako da sta oba padla na 
prašno makadamsko cestišče. Prestrašeni stari možic se 
je vljudno opravičeval: »Oprostite gospod, oprostite moji 
nevednosti gospod.« Ko sta oba vstala, pa je mož pre-
poznal Petra, prenehal se je opravičevati in začel kričati: 
»Ti frdamanski Neredek, kje je kakšen kamen, ti jaz že 
pokažem.« Med kričanjem se je pripogibal in iskal kamen 
ali nekaj primernega, toda Peter je urno skočil na kolo in 
se hitro odpeljal za svojim prijateljem Francetom proti 
Novi vasi.

Ta dogodivščina se je zgodila mojemu staremu očetu 
Petru Zakrajšku, ko je bil star 12 ali 13 let, torej 1886 ali 
1887. Če nista bila prva kolesarja, pa sta bila med prvimi 
kolesarji na Blokah.

Zapisal po pripovedi starega očeta Petra Zakrajška 
Franc Hiti - Udinov

bej prav prišla danes, ko smo pod vtisom 
sumljivega mesa iz celega sveta, pa norih 
krav itd. Žal je čas plemenitih bloških volov 
za nami. V spomin nanje je umetnik Mišo 
Strman iz žice zvaril skulpturo vola in jo 
postavil ob cesto v Zavrhu, kjer jo ogledu-
jejo pohodniki na Krpanovi poti.

Ob tej sliki sem se skušal spomniti ukazov, 
ki smo jih uporabljali za vole in volovsko 
vprego:
auf! : vstani – če je vol počival
hajd, dijo! : naprej
štu nazaj, ali curik! : nazaj
ljes, h sebi! : levo
hout! : desno
stop se! : premakni se z zadnjim koncem (npr. 
ob krmljenju ali če je vol prestopil vprežno 
šrango)

Vsi ukazi so bili na nek način podkrepljeni 
s potiskanjem živali v eno ali drugo smer 
ali rahlim udarcem z gajžlo. Pametni voli so 
ubogali ukaze in je voznik pri vožnji lahko 
sedel na vozu. Ob ukazih se je vola poklica-
lo po imenu: Sivko, Sivc, Lisko, Muro, Plavc 
(vol svetle dlake) …

Zapisal: Lojze Mazij

pripis uredništva

V prejšnji izdaji Bloškega koraka je 
bil v rubriki »iz naše preteklost« ob-
javljen prispevek z naslovom: 1960 
Javorščice – ravenska enajsta šola. 
Avtor tega prispevka je bil g. Lojze 
Mazij, zapis s slikami pa je bil ob-
javljen tudi na https://stareslike.
cerknica.org/. Podatki o avtorstvu 
in objavi tega prispevka pomotoma 
niso bili objavljeni, za kar se avtorju 
iskreno opravičujemo.

Urednik
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Šolsko dvoransko državno 
prvenstvo v lokostrelstvu

Letošnje šolsko dvoransko državno prvenstvo v lokostrelstvu je 
potekalo 16. 3. 2019 v Horjulu pri Vrhniki. Udeležili so se ga kar štirje 
mladi bloški lokostrelci, ki že več let vztrajno prihajajo na treninga v 
Loško dolino in pod vodstvom mentorja Borisa Valjana dosegajo lepe 
rezultate. Tudi letos so se odlično izkazali že v kvalifikacijah in se tako 
uvrstili na državno prvenstvo. Tekmovali so v kategoriji »goli lok«. Na-
dobudna in vztrajna lokostrelca in lokostrelki prihajajo z Gline. To so: 
Nik, Jan, Ema in Ana Kaja Premerl. Čestitke za njihov trud in dosežke.

Anica Sterle 
Foto: Rajmund Sterle

Pastirčkova pesem 2019

Po nekajletnem premoru se je letošnje območno srečanje šolskih pevs-
kih zborov ponovno vrnilo na Bloke. Dvorano Bloški smučar v Novi vasi 
so 13. marca napolnili mladi pevci in pevke osmih zborov, ki delujejo v 
osnovnih šolah v Novi vasi, Cerknici in na Rakeku ter na podružnicah 
v Grahovem in Begunjah. Prireditev z naslovom Pastirčkova pesem je 
potekala v organizaciji cerkniške izpostave Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše Nova vas. Pri-
reditev je povezovala Maruša Mele Pavlin. Dvorana, ki je po mnenju 
strokovnega spremljevalca za petje zelo primerna, je omogočila, da so 
mladim pevcem lahko prisluhnili tudi njihovi starši. 

Strokovni spremljevalec Tomaž Pirnat je pohvalil potek revije, visoko 
raven znanja notranjskih pevskih zborov in poudaril, da zborovodkinje 
mladinskih zborov lepo skrbijo za ubrano triglasje. Opazil je, da je v 
zbore vključenih veliko otrok in med njimi veliko fantov. Pogovor z 
zborovodkinjami, korepetitorji in ravnateljicami je zaključil z željo, 
da še naprej tako zgledno skrbijo za pevsko udejstvovanje otrok. Po 
njegovem mnenju jim s tem prinašajo dragoceno doto za življenje, saj 
se velika večina pevk in pevcev z lepimi izkušnjami iz šolskih zborov 
tudi v odrasli dobi posveti tej plemeniti prostočasni dejavnosti. 

Revija je letos obeležila jubilej notranjskega skladatelja, dirigenta in 
pesnika Janeza Kranjca. 

Irena Cundrič Iskra

Lokostrelci z Gline, ena pa iz Loške doline.

Pedagoška akcija Zveze 
invalidov Slovenije 

»Invalidi in njihovi hobiji«

V letošnjem šolskem letu smo se kot že nekaj zadnjih let z oddelkom 
podaljšanega bivanja 1 odzvali na Pedagoško akcijo invalidov Sloveni-
je. Letošnja tema je bila »Invalidi in njihovi hobiji«. Med vsemi prispe-
limi risbami je komisija izbrala tudi izdelek našega učenca 2. razreda 
Mateja Bavca. Objavila ga je v zborniku ter ga nagradila. 

Čestitke Mateju.

Učiteljica Ester Palinkaš
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Šopek za mamico

Kako se zahvaliti mamici? Kako ji povedati, da jo imamo neizmer-
no radi? Kaj ji podariti, da se ji zahvalimo za vse, kar naredi za nas? 
Ali ji napišemo pesem, zahvalo, ji podarimo čokolado? Ne, podarili ji 
bomo ROŽE!!! Rože – dišeče, cvetoče, pisane in nežne. Take, kot so naše 
mamice. Točno na dan žena smo v šolo povabili Jakobovo mami Drag-
ico Okorn. Prinesla je ogromno škatlo zelenja in cvetočih rož. Najprej 
smo si vse skupaj ogledali, povonjali, spoznali imena rastlin, potem 
pa skupaj z njo ustvarjali. Vsak od nas je izdelal čudovit pisan šopek. 
Šopke smo odnesli domov ter jih poklonili mamicam. V zahvalo so nas 
poljubile in stisnile v objem. To je bilo najlepše darilo, ki so ga nam ga 
mamice lahko vrnile. Mamice, radi vas imamo!

Petja Ilejšič z drugarji

Žiga žaga

Otroci se zelo radi družijo in igrajo. To se dobro vidi pri folklori. K tej 
interesni dejavnosti hodi kar 27 otrok iz 1., 2. in 3. razreda. Pri folklori 
se otroci igrajo ljudske igre, prepevajo pesmi in plešejo. Vsako leto nas-
topamo na odprtju Mihaelovega sejma, na šolski prireditvi Zarajajmo 
v pomlad in na območnem srečanju otroških folklornih skupin. Letos 
smo pripravili splet z naslovom Žiga žaga. V spletu starejši otrok uči 
mlajše, kako se zlagajo drva. Ko odide, se seveda otroci začnejo igra-
ti ter plesati. Pridružita se jim harmonikaša Jan in Klara. Ko je najbolj 
veselo, se deček vrne in jih požene nazaj na delo. Otroci neradi, vendar 
spet veselo poprimejo za delo.

Mentorici Petja Ilejšič in Martina Ivančič

Mamica, ta šopek je zate!

Malo je veliko – Drobtinica

Rdeči križ Slovenije Območno združenje Cerknica - 
Loška dolina – Bloke v svoj letni program že od leta 
2011 vpisuje tudi akcijo DROBTINICA. Ob naslovu 
najbrž vsi pomislimo na drobtinico kruha in na star 
slovenski pregovor: »Če kruhek pade ti na tla, po-
beri in poljubi ga!«

Res je, naša akcija, ki jo vsa leta uspešno izvajamo skupaj z osnovni-
mi šolami in njihovimi mladimi prostovoljci, ki jih vodijo prizadevni 
mentorji s prostovoljci Rdečega križa in Mercatorjem, je povezana s 
kruhom. 

Vsako leto 16. oktobra obeležimo svetovni dan kruha. Z akcijo tudi mi 
osveščamo mlade in vse ostale, kako je kruh in odnos do njega pomem-
ben za preživetje. Na lepo urejenih stojnicah v posameznih krajih 
(Cerknica, Rakek, Stari trg, Nova vas) družno sodelujejo prostovoljci 
Rdečega križa in osnovne šole. Poleg kruha, ki nam ga donira Merca-
tor, za denar menjujejo tudi druge, v ta namen pripravljene izdelke. 
V šolah tako pečejo pecivo, kuhajo marmelado, pripravljajo čaje in 
dišave, šivajo izdelke, pa še bi se našlo. Akcijo se trudimo tudi uspešno 
promovirati z letaki in na druge načine. Naše ugotovitve ob priloženih 
grafih kažejo, da se je dobro prijela in je iz leta v leto uspešnejša, na kar 
kažejo zbrana sredstva. Denar je v celoti nakazan našim šolam in nji-
hovim skladom, namenjen pa je ustreznim programom za naše otroke, 
katerih starši ne zmorejo pokrivati nekaterih stroškov.

Iz tabel lahko zaključimo, da skoraj 14.000 € zbranih sredstev v osmih 
letih ni zanemarljiv znesek. Zato tudi zahvala prostovoljcem RK, os-
novnim šolam ter mladim prostovoljčkom in njihovim mentorjem in 
vsem, ki ste pripomogli, da so naši skupni rezultati pri vrhu tudi v mer-
ilu Slovenije. 

Zapisala: predsednica 
Aleksandra Šega 
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Zarajajmo v pomlad

Letos smo že enajstič pripravili prireditev Zarajajmo v pomlad. Ob 
koncu marca povabimo starše, stare starše, da skupaj z nami rečejo: 
»Dobrodošla pomlad. Veseli smo, da si spet pri nas s soncem, zelenjem, 
cvetjem in dolgimi dnevi.« Mesec marec ima dan žena in materinski 
dan in tako je to naše rajanje hkrati tudi darilo za starše.

S pestrim programom so se predstavili prav vsi učenci šole; peli so, ple-
sali, pripovedovali, recitirali, fotografirali, se vozili s skirojem … V vs-
akem nastopu bi lahko našli košček pomladi in veselja. Polna dvorana 
obiskovalcev je z aplavzi nagradila vso živopisanost mladeži, ki skače 
po hodnikih šole v Novi vasi. (Prireditev si lahko ogledate na spletni st-
rani naše šole http://ostsaljose.splet.arnes.si/.)

Jerneja Kovšca

nekaj fotoutrinkov:

8. razred Fantje z zvokom korejskih bobnov odganjajo zimo. Dekleta s 
pahljačami prebujajo pomlad v cvetočih azijskih vrtovih.

1. razred Učenci so z dežniki zaplesali ob pesmi Pojem v dežju. 
(Singing in the rain – Gene Kelly)

Folklorna skupina Malnčki Otroci so zlagali drva. Med delom so se 
začeli zabavati in plesati. Najstarejši fant jih ponovno spravi k delu.

Mladinski pevski zbor Zapeli so GLASBA NAJ TE OBJAME (besedilo in 
glasba Katja Gruber) in JUBILATE DEO (Michael Praetorius, 16. stol.).

2. in 9. razred Detektivi so odvrgli nevarne odpadke, odkrijejo jih 
palčki, zdravitelji narave. S svojo neizmerno ljubeznijo do življenja in 
s pomočjo čarovnije so v vreče vdahnili življenje. Iz vsake črne vreče 
je pokukal poganjek. Iz vsakega poganjka je zrasla čudovita razkošna 
cvetlica. Ko so rožice takole okrasile prostor, so se jim pridružili palčki. 
Skupaj so zaplesali pomladni ples.

4. razred Ples na pesem COTTON EYE JOE.
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Zimsko druženje

Koledarsko leto se je obrnilo in z nadarjenimi učenci OŠ Toneta Šraja 
Aljoše iz Nove vasi smo si zaželeli novih dogodivščin. 

Tokrat smo se odpravili na kegljišče v Cerknico, kjer nam je Kegljaški 
klub Brest prijazno odstopil prostore, da smo se se seznanili s kegljan-
jem in se v njem tudi preizkusili. 

Kegljanje je moštveni ali individualni šport, pri katerem se s kroglo po-
dira keglje. Spada med dvoranske športe, kjer mora igralec s čim bolj 
natančnim metom krogle podreti čim več kegljev. 

Po začetni predstavitvi se je učencem kegljanje zdelo zelo enostav-
no, kmalu pa so ugotovili, da ni tako lahko, kot se zdi. Krogle so se 
velikokrat zakotalile mimo kegljev. Seveda pa so z nekaj vaje uspeli 
podreti tudi vseh devet kegljev.

Zelo dobro pa znajo kroglo zalučati člani Kegljaškega kluba Brest, ki ig-
rajo v prvi državni ligi in so tudi mednarodno zelo uspešni.

Naše popotovanje smo nadaljevali v domu za starejše občane DEOS, 
kjer so učenci s svojim nastopom tudi letos navdušili.

Z igranjem na različne inštrumente in s petjem smo stanovalcem 
pričarali pravo zimsko pravljico in bili deležni bučnega aplavza. Učenci 
so zaigrali na violino, violo, harmoniko in prečno flavto. 

Nato smo prisluhnili njihovemu pevskemu zboru ter s kuhalnicami zai-
grali na žoge. Bilo je zelo zabavno in naši obrazi se kar niso nehali sme-
jati.

Dan smo zaključili s skupno telovadbo in krasitvijo novoletne smrečice.

Domov smo se vrnili z bogatimi izkušnjami in z željo po ponovnem 
druženju. 

Ugotovili smo, da je za nove dogodivščine potreben pogum in nekaj 
truda, a le tako se nam odpirajo nove poti, ki nam prinašajo veselje in 
nova spoznanja.

Stanovalce so obiskali in jih s svojim nastopom razveselili: Nike Šega, 
Urška Anzeljc, Jan Zgonc, Patrik Korenjak, Hana Lotrič, Izadora Bajželj, 
Nik Premerl, Petra Zabukovec, Klara Knavs, Juš Kostajnšek, Lena Lah 
Majkić, Sanja Vukovič in Gaja Čelebič.

Ksenija Brus

Ogrevanje pred nastopom

KegljanjeŽoga bend pevski zbor

Telovadba

Krasitev smrečice



april 20191818 šola

Prvi stiki z zgodbami 
v angleščini

Marijana, Izadora, Anja in Sanja so učenke, ki so se v letošnjem šolskem 
letu opogumile in se lotile novega izziva. Odločile so se za sodelovan-
je v projektu Prve angleške zgodbe. Odšle so v vrtec, kjer so otrokom 
v posameznem starostnem obdobju prebrale in odigrale zgodbico v 
angleškem jeziku. Poleg tega so pripravile krajšo aktivnost, s katero so 
z otroki obnovile vsebino zgodbice. 

Otroci so z zanimanjem spremljali njihov nastop in sproščeno sodelova-
li. Prav tako so tudi vzgojiteljice pozitivno sprejele branje angleške lit-
erature in se potrudile, da so z otroki knjige prebirale tudi po našem 
obisku.

Za zaključek tega projekta smo pripravili igrico z naslovom Snore. Igra-
li so Lena, Neža, Gaber, Nina, Sanja, Anja, Sara, Karin in Urška. Zgodba 
govori o živalih na kmetiji, ki niso mogle spati zaradi pasjega smrčanja. 
Poskusile so marsikaj, da bi ga zbudile, a žal neuspešno. Zjutraj pa ga je 
le prebudilo kikirikanje. Pes je veselo odšel na potep, živali pa so utru-
jene zaspale. Igrico so si ogledali vsi otroci iz vrtca ter učenci 1. in 2. 
razreda.

Namen tega projekta je bil, da bi učenci naše šole, ki že imajo nekaj 
znanja iz angleškega jezika, aktivno uporabljali tuji jezik, da bi ob tem 
postali bolj sproščeni in bi dobili izkušnjo konkretne rabe angleščine v 
vsakdanjem življenju. Otrokom v vrtcu pa želimo s takimi dejavnostmi 
omogočiti veselje ob poslušanju pravljic v tujem jeziku in ob spoznan-
ju, da nekatere besede že poznajo. 

Glede na to, da je tuji jezik že kar nekaj časa del našega vsakdana, je 
seveda potrebno, da ga otrokom poskušamo približati na njim prim-
eren način. In poslušanje zgodb je nekaj, kar imajo otroci radi. Nepre-
cenljivo pa je bilo tudi veselje otrok, ko so ugotovili, da nastopajoče 
učence poznajo.

Ksenija Brus

Marijana in Izadora Anja in Sanja

Anja in Sanja

Angleško gledališče
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5. razred na vrtiljaku

Kolo časa se hitro vrti, še malo in že bomo zdrveli proti koncu šolskega 
leta. Kje je že šola v naravi, pohod k Lužarjem, nabiranje zdravilnih ras-
tlin, kros in še bi lahko naštevala.

V zimskem času smo obiskali podjetje Jub in spoznali pomen izolacije 
ter merili prevodnost toplote v termoposodi. Vodstvu tovarne se lepo 
zahvaljujemo za prijazen sprejem. 

V Ljubljani smo si ogledali Muzej iluzij ter spoznali nekatere trike. 
Ogledali smo si tudi stari del naše prestolnice. 

Kljub temu da zima ni bila radodarna s snegom, smo v januarju in 
marcu izvedli dva delna zimska športna dneva. Februarja so se učenci 
5. in 4. razreda sankali na Piškovcu. Tudi v marcu smo ujeli še nekaj 
snega za igre na snegu in za tek na smučeh. Ob tem nas je grelo toplo 
sonce, ki je kazalo, da je pomlad že tu. 

Učenci 5. razreda so nastopali na dveh prireditvah. Na občinski pro-
slavi ob kulturnem prazniku so predstavili Prešernovega Povodnega 

Obiskali smo podjetje Jub.

Komaj smo ujeli snežen dan.

Hiša iluzij

Učenci izdelujejo termovko.

moža. Na prireditvi Zarajajmo 
v pomlad pa so v pesmi in igri 
približali Zverinice iz Rezije, ki so 
prav takšne kot ljudje.

Tekmujemo tudi na šolskih tek-
movanjih. En učenec se bo 
udeležil državnega Vegovega 
tekmovanja. Pospešeno pa se 
pripravljamo na teoretični kole-
sarski izpit, ki ga bomo opravljali 
v spletni učilnici Kolesar. 

Do konca šolskega leta učence 
čaka še nekaj dejavnosti, pa tudi 
učenja in resnega dela. Potem pa 
bodo kar naenkrat skočili v šesti 
razred. 

Pavla Ponikvar 
razredničarka
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Slovenski orli

Bloški šolarji v Planici

Bloški 
šolarji so 
navijali 

za planiške 
orle

Po nekaj letih smo letos spet pre-
jeli vabilo Zavarovalnice Triglav 
za ogled poletov v Planici. Na 
prvi pomladni dan, 21. 3. 2019, 
smo vstali zelo zgodaj, saj smo iz 
Nove vasi odšli že pred šesto uro 
zjutraj.

Navijaško razpoloženje nas je 
prevzelo že takoj ob prihodu v 
dolino skakalnic, ki se je hitro 
napolnila s tisoči šolarjev iz vse 
Slovenije. Na stojnicah smo na-
kupili še nekaj navijaških re-
kvizitov, potem pa uživali v 
dooolgih poletih. Jurij, Domen, 
Peter, Timi … to so res letalci fini.

Zavarovalnici Triglav smo po pri-
hodu domov poslali pismo z zah-
valo za nepozaben dan in pripisa-
li, naj se kmalu spet spomnijo na 
našo šolo.

Jerneja Kovšca
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Futsal sezona je v obdobju končnic. Z ekipama U-15 in U-17 smo 
končnico pričeli zelo uspešno, saj zasedata 3. mesto (U-17) in 2. mesto 
(U-15). Z ekipo U-13 se nismo uspeli prebiti v končnico in smo tekmo-
vanje končali na petem mestu v ligi U-13 zahod. Pomlajena članska 
ekipa je končala sezono v 2. SFL na 9. mestu z 11 točkami. V selekcijah 
U-11 in U-9 je še zadnji turnir, ki je bil odigran konec meseca marca. 
Selekciji U-7 in U-6 zavzeto trenirata in se učita prvin futsala. Za konec 
sezone pa so odigrali medsebojni turnir v dvorani Ribnica. 

u-17
Ekipa U-17 je redni del SFL U-17 zahod zaključila na odličnem 2. mestu 
in se s tem prebila v končnico državnega prvenstva v 1. SFL. Končnico 
so fantje začeli zelo suvereno in odlično, saj po prvih štirih kolih 
zasedajo 3. mesto z enakim številom točk kot KMN Slovenske gorice.

U-17 KONČNICA SFL

1. krog ŠD Extrem 4 : 2 KMN Slovenske gorice

2. krog ŠD Extrem 5 : 4 KMN Bronx Škofije

3. krog SilikoAtet renta car. 2 : 1 ŠD Extrem

4. krog ŠD Extrem 4 : 2 Kebelj Avto Aleš
TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 3 z enakim številom točk kot KMN 
Slovenske gorice.

u-15
Ekipa U-15 je redni del SFL U-15 zahod zaključila na odličnem 1. mestu 
in se s tem prebila v končnico državnega prvenstva v SFL. Končnico 
so fantje začeli zelo suvereno in odlično, saj po prvih štirih kolih niso 
izgubili nobene tekme. Na gostovanju pri FC Bronx v Škofijah se je iz-
kazal Anže Žlindra, ki je po zaostanku 1 : 4 zadel še trikrat in s tem pri-
boril zlata vredno točko v ligi za prvaka. Fantje zaradi svoje borbenosti 
in ekipnega duha sedaj zasedajo 2. mesto v končnici.

U-15 KONČNICA SFL

1. krog KMN Oplast Kobarid 0 : 0 ŠD Extrem

2. krog ŠD Extrem 5 : 4 KMN Tomaž Šic bar

3. krog KMN Slovenske gorice 10 : 13 ŠD Extrem

4. krog FC Bronx Škofije 4 : 4 ŠD Extrem
TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 2

selekcioniranje nZs Za selekciji u-15 in u-17
Na selekcioniranje 16. 3. 2019, ki je potekalo v dvorani Sodražica, je bilo 
vabljenih 9 igralcev iz ŠD Extrem, in sicer 5 igralcev selekcije U-17 in 4 
igralci selekcije U-15.

Povabilo za fante iz ŠD Extrem kaže na dobro delo. V ŠD Extrem smo na 
pravi poti za vzgojo vrhunskih igralcev futsala.

Vabljeni k ogledu tekem in navijanju za naše ekipe!

U-17:
ŠD EXTEM : SilikoAtet renta car; sobota, 4. maj ob 18.00, Sodražica.
ŠD EXTEM : KMN Meteorplast; sobota, 18. maj ob 18.00, Sodražica.

U-15:
ŠD EXTEM : KMN Slovenske gorice; nedelja, 5. maj ob 17.00, Sodražica.
ŠD EXTEM : KMN Bronx Škofije; nedelja, 12. maj ob 17.00, Sodražica.

Vse ostale tekme fantje igrajo v gosteh.

Piše: M. Klevže, foto: M. Klevže Trening članske ekipe in ekipe U-17 ŠD EXTREM na Blokah

Ekipi ŠD EXTREM U-15 in U-17 končnico pričeli zelo uspešno

Za vse informacije smo vam na voljo 
preko naslednjih poveZav:

e- pošta: info@sd-extrem.si 
spletna stran: www.sd-extrem.si 

Facebook: @sportnodrustvo.extrem 
mobilna številka: 041 / 831 - 722
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Smučarji tekači letos 
niso imeli sreče z vremenom 

Mladi smučarji tekači TSD Ol-
impija BLOKE so se lansko leto 
že od sredine maja pripravl-
jali na novo tekmovalno sezo-
no. Poleg rednih treningov na 
domači planoti so se dvakrat 
podali na večdnevne priprave 
na Pokljuko. Konec junija smo 
priprave organizirali v okviru 
našega društva, konec avgusta 
pa je skupne priprave za mlade 
tekače vseh klubov in društev 
organizirala Smučarska zveza 
Slovenije. Tekači so na Poklju-
ki obakrat preživeli štiri dni in 
trenirali dvakrat na dan. Poleg 

kondicijskih treningov, kot sta 
kros in pohod, in treningov za 
moč so se intenzivno izboljševali 
tudi v tehniki teka z imitaci-
jskimi vajami in treningi na rol-
kah. Sredi priprav na novo se-
zono nas je prijetno presenetila 
Milena Zakrajšek, ko je naše tek-
movalce in trenerja opremila s 
trenirkami iz Trgovine Tekstil 
Nova vas in nas povabila na pico 
v Okrepčevalnico pri Dominu, za 
kar se ji iskreno zahvaljujemo.

Da bi preverili svojo priprav-
ljenost, so se mladi tekači 

v začetku oktobra udeležili 
poletne tekme na rolkah in rol-
erjih v Logatcu in dosegli tri 
uvrstive med prvih deset. Dobro 
natrenirani in veseli lokalne 
podpore so naši mladi tekači z 
nestrpnostjo pričakovali novo 
tekmovalno sezono. Prve tekme 
so bile na sporedu konec decem-
bra 2018, ko se je začel slovenski 
pokal Alpina 2018/2019, vendar 
se jih zaradi premalo treningov 
na snegu niso udeležili. Zelo ak-
tivni pa so bili v februarju, ko so 
se udeležili državnega prvenstva 
v ski krosu in štafetah. V spom-

inu jim bo ostala tudi domača 
tekma, ki smo jo zaradi poman-
jkanja snega organizirali v Nor-
dijskem Centru Planica. Medtem 
ko so se mladi tekači na progi bo-
rili po najboljših močeh in smo 
se odrasli Bločani trudili, da je 
vse na tekmi teklo kot namaza-
no, sta Katja Višnar in Anamarija 
Lampič na svetovnem prvenstvu 
v Seefeldu v ekipnem šprintu v 
klasičnem slogu osvojili srebrno 
medaljo. 

Mojca Milavec 
TSD Olimpija Bloke

Foto: Franc Primožič 

V Planici smo navijali tudi za Nejca Šraja.

Foto: Mojca Milavec 

Treningi so naporni, pa tudi zabavni.

Foto: Franc Primožič 

Ekipa, ki je v Planici poskrbela za organizacijo tekme, za dve poškodbi, 
tekmovala in skrbela za tekmovalce.

Foto: Mojca Milavec 

Na Rogli je za nas navijala tudi Petra Majdič.
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Diplomant
Matej Milavec

5. septembra 2018 je na Fakulteti 
za elektrotehniko v Ljubljani, 
smer Avtomatika, diplomiral 
Matej Milavec. Diplomsko 
delo je naslovil Avtomatizacija 
kemijskega reaktorja in sistema 
za njegovo čiščenje.

Že od malega ga je zelo zanimalo 
vse v povezavi z elektriko. Po 
končani elektrotehniški srednji 
šoli na Vegovi je bil še bolj 
prepričan, da bo usmeritev v 
elektrotehniško stroko zanj res 
prava odločitev. 

Na prvostopenjskem 
visokošolskem strokovnem 
študijskem programu so imeli 
precej praktičnih vaj, kar mu je 
bilo zelo všeč. Matej sedaj na-
daljuje s študijem na drugi sto-
pnji, smer Avtomatika in infor-
matika. Teoretično znanje, ki ga 
pridobiva na fakulteti, s pridom 
uporablja in še dodatno utrjuje v 
podjetju, kjer dela kot študent. 

Mateju želimo veliko uspeha pri 
nadaljnjem študiju in mu obenem 
čestitamo za diplomo.

Alenka P. Gornik

Na Blokah tudi pozimi zacvetijo rožice

Pogovorni večer: Enakost spolov 
in glokalno prostovoljstvo!

Foto: Jana Zakrajšek

Martina Hribar in gost pogovornega večera Borut Olenik

V Zavodu Vrabec Bloke smo 
za spomladanski pogovorni 
večer izbrali 5. cilj TGU 2018 
– »Enakost spolov« in dodali 
razmišljanje o glokalnem pros-
tovoljstvu. 

Za osvetlitev te teme smo v 
goste povabili Boruta Olenika, 
direktorja Zavoda Human.si iz 
Postojne. Tu invalidi skozi us-
posabljanje pridobivajo nova 
znanja in veščine, s katerimi se 
lahko vključijo v delovno okolje 
in v družbi samostojno zaživijo. 

Pri tem delu je poleg stroko-
vnega znanja gotovo tudi ve-
liko srčnosti, ki je našemu gostu 
ne manjka, saj z novimi projekti 
orje ledino v skrbi za ranljive sku-
pine. Poudaril je, da vsako družbo 
in posameznika definira odnos 
do pomoči potrebnim. In ravno 
kot posamezniki lahko z majhno 
pozornostjo izboljšamo dan ose-
bam, ki so kar nekako odrinjene 

na rob družbe.

Razšli smo se z veliko idejami o 
glokalnem prostovoljstvu obeh 
spolov, ki jih bomo skušali umes-

titi v program našega zavoda. 
Stremeli bomo k povezovanju os-
talih socialnih akterjev v občini. 

Martina Hribar

Zima je in mraz, ampak na 
Blokah so že v januarju zacvet-
ele rože. V goste smo povabi-
li članice DU Loški Potok, ki so 
vešče izdelovanja lesenih rož – 
lesenke jim pravijo. Za izdela-
vo lesenk potrebujemo lesene 

odpadke (ostružke) od izdelo-
vanja grabelj ali sit, ki jih brez 
težav najdemo v njihovi bližini. 
Potrebujemo še lepilo, da vse 
povežemo skupaj. Urežemo še 
leskovo palico, ki rožici služi 
kot steblo.

Popoldne je minilo v prijetnem 
vzdušju, nastal je šopek prelepih 
rož, ki nikoli ne ovenijo, nikoli 
niso žejne. Čudovit okras in pop-
estritev stanovanja!

Ivica Šega 

Foto: Arhiv Društva upokojencev Martin Krpan Bloke

Izdelovanje lesenih rož – lesenk
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Od januarja do decembra, z dvomesečno 
poletno prekinitvijo, se je zvrstilo preko 60 
plesnih vaj, ki so potekale v dveh skupinah po 
8 oziroma 11 parov. Vaje so potekale v dvora-
ni nad knjižnico, mesečna srečanja pa v dvo-
rani gasilnega doma. Ponovoletni in zaključni 
gala ples ob koncu sezone je potekal v Jamar-
skem domu Gorjuša. Na predstavitvi našega 
društva upokojencev v Izoli so sodelovali tudi 
člani plesne sekcije in s plesnimi točkami pop-
estrili dogajanje. Sekcija se je predstavila na 
slovesnosti ob odprtju nove medgeneraci-
jske dvorane, v kateri od oktobra dalje tudi 
potekajo vaje in druženja.

V sodelovanju z občino Bloke smo konec 
meseca junija organizirali srečanje jubilan-
tov, to je tistih članic in članov kot tudi ostal-
ih občanov, ki so v letu 2017 praznovali 70, 80 
oziroma 90 let starosti.

Balinarji društva so od aprila do mrzlih jesen-
skih dni enkrat tedensko trenirali na balinišču 
pri Okrepčevalnici Lovec v Novi vasi. Ženska 
in moška ekipa sta sodelovali na tekmovan-
ju v Logatcu. Ob občinskem prazniku so bali-
narji organizirali turnir v balinanju, na kater-
em so poleg domačih dveh ekip sodelovale še 
ekipe iz društev upokojencev iz Loške doline, 
Cerknice in Rakeka.

skrb Za kulturo in iZobraževanje

V letu 2018 smo si ogledali gledališko pred-
stavo Čakalnica v Siti teatru v Ljubljani, pred-
stavo Sosedov sin v poletnem gledališču na 
Muljavi. V poletnem gledališču Studenec pri 
Domžalah pa smo si ogledali muzikal MAMA 

Po uvodnem pozdravu predsednika društva je 
sledil kulturni program, ki so ga pod mentorst-
vom Pavle Ponikvar z recitiranjem, petjem in 
igranjem na harmoniko začeli učenci OŠ Ton-
eta Šraja Aljoše, nadaljevalo se je z recitiran-
jem in igranjem Antona Intiharja. Najstarejši 
član društva Anton Pirman je predstavil svoje 
hudomušne pesmi. Kulturni program se je 
zaključil s petjem ljudskih pesmi članic in 
članov društva.

Sledila je izvolitev delovnih teles občnega 
zbora. V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: 
Milena Škrabec, predsednica, kot članica 
Majda Kljun ter kot član Rado Ponikvar. Za 
zapisnikarico je bila izvoljena Silva Perčič, za 
verifikacijsko komisijo Majda Zakrajšek, Anica 
Knavs in Dragica Modic, za overovatelja zapis-
nika Marica Ponikvar in Janez Kotnik.

Poročilo o delu društva v letu 2018 je najprej 
podal predsednik društva, nato še vodje sekcij. 
V poročilih je bilo predstavljeno, kako se je 
uresničeval program dela društva v letu 2018 
oziroma kako so potekali posamezni dogodki 
ali se izvajale posamezne aktivnosti društva.

skrb Za Zdravje

V preteklem letu smo se bloški upokojenci 
udeležili dveh enodnevnih izletov. V začetku 
junija smo bili v Mojstrani, na Višarjah, v 
Trbižu in v Planici, v septembru pa smo se 
odpeljali v Avstrijo v staro rudarsko mesto Ei-
senberg, kjer smo si ogledali in popeljali po 
rudniku železove rude. V hotelu Delfin v Izoli 
smo letovali po pet dni v drugi polovici apri-
la in oktobra, na enodnevne kopalne izlete pa 
smo se odpravili v juniju, juliju in avgustu.

Vsako sredo ob osmih zjutraj se je med 
10 in 15 stalnih pohodnikov zbiralo pred 
večnamensko dvorano Bloški smučar in kre-
nilo na nekajurni pohod po Bloški planoti ali 
po bližnjih krajih izven naše občine. Pohod-
niki so se udeležili tudi pohoda po Krpanovi 
poti, pohoda na Slivnico in na Blošček.

Pohodniška skupina – krajši izleti s pohodi v 
nižje hribe je opravila dva pohoda, in sicer po 
kraškem robu in na Učko.

Enourna telesna vadba pod vodstvom fizi-
oterapevtke je potekala ob sredah v gasilnem 
domu v Novi vasi oziroma v novi medgeneraci-
jski dvorani. Telesne vadbe se je udeleževalo 
povprečno 20 udeležencev različnih sta-
rosti, od 30 do 70 let. Sezono 2017/2018 so 
udeleženke zaključile z izletom v Šmarješke 
toplice, kjer so se udeležile predavanja o upo-
rabi zelišč in se tudi osvežile s kopanjem.

Občni zbor bloških upokojencev
devetega marca letos smo bloški upokojenci v gasilnem domu v novi vasi imeli redni letni občni Zbor. udeležilo se 
ga je 135 članic in članov ter 8 gostov.

Foto: Silva Perčič

Letošnjega občnega zbora članov DU Bloke se je udeležilo veliko članov in članic.

MIA in predstavo Lepo je biti muzikant. 

Na pikniku članov društva, ki smo ga imeli v 
drugi polovici avgusta na športnem igrišču 
Studenec, se nas je zbralo preko 120 članov. 
Piknik je zelo dobro uspel, zato smo se na pod-
lagi želja udeležencev odločili, da bo postal 
del tradicionalnih dogodkov našega društva.

Organizirali smo dve predavanji: Premagaj 
depresijo in tesnobo in Moder človek se ne 
stara, moder človek zori.

ročna dela

Vsak zadnji torek v mesecu so se ljubiteljice 
ročnih del zbirale v dvorani nad knjižnico, 
kjer so kvačkale, vezle, se učile izdelovanja 
ikeban, adventnih venčkov, voščilnic. Spom-
ladi smo v goste povabili Miro Sapač, ljubitelji-
co in mojstrico izdelovanja rož iz krep papirja, 
ki nas je naučila te veščine. Od takrat dalje pa 
je druženje in izdelovanje teh rož postalo kar 
tedensko. Nastal je pisan šopek tega cvetja, 
ki smo ga predstavili z razstavo v knjižnicah 
v Novi vasi, Starem trgu in na Rakeku. Naše 
izdelke smo predstavili tudi na stojnici na Mi-
haelovem sejmu.

naše druženje

V decembru smo obiskali člane društva, ki 
so starejši od 80 let, in tiste člane društva, ki 
živijo v domovih za starejše. Skromno smo jih 
obdarili in jim dali novoletne voščilnice, ki so 
jih izdelale ljubiteljice ročnih del. Vse občane, 
ki živijo v domovih za starejše, smo tudi med 
letom redno obiskovali.
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Polsteni oziroma »filcani« izdelki

Udeleženke študijskega krožka polstenja ovčje volne pri delu

V septembru smo se odpravili 
na trgatev v Brje nad Dobravl-
jami, na martinovo pa na marti-
novanje. Najprej smo se ustavili 
v Vipavi in si ogledali njene zna-
menitosti, v večernih urah pa 
smo martinovanje nadaljevali na 
kmečkem turizmu Malovščevo v 
Vitovljah.

Leto 2018 je društvo zaključilo s 
prednovoletnim srečanjem v gos-
tilni Miklavčič v Velikih Blokah.

Prostovoljke so v celoti realizirale 
program Starejši za starejše, kar 
je v svojem poročilu ugotovila 
koordinatorka Zora Obreza.

Poročilo o finančno-materialnem 
poslovanju je podala Irena Mazij, 
poročilo nadzornega odbora pa 
Janez Kotnik.

Po sprejetju vseh predstavljenih 
poročil je predsednik društva 
predstavil program dela za leto 
2019, ki so ga udeleženci občnega 
zbora soglasno potrdili.

nagrajeni članici

Podpredsednik Osrednjesloven-
ske pokrajinske zveze društev 
upokojencev Vlado Puc je Mileni 
Škrabec in Nataši Zakrajšek pode-
lil priznanje odličnosti te pokra-
jinske zveze, predsednik te pokra-
jinske zveze Marjan Sedmak pa je 
istima dobitnicama podelil pisno 
priznanje Zveze društev upoko-
jencev Slovenije.

gostje občnega Zbora

Udeležence občnega zbora so 
pozdravili prisotni vabljeni gosti, 
in sicer župan občine Bloke Jože 
Doles, predsednik Mestne zveze 
upokojencev Ljubljana Osrednjes-
lovenske pokrajinske zveze društev 
upokojencev Marjan Sedmak, 
predsednik DU Logatec Vladislav 
Puc, predsednik DU Loška doli-
na Branko Troha ter predsedni-
ca območnega združenja Rdečega 
križa Sanda Šega. Gostje so poh-
valili zelo obsežno in uspešno delo-
vanje društva in čestitali prejemni-
cam priznanj.

Po končanem uradnem delu 
občnega zbora so se udeleženci 
ob hrani, pijači in sladicah, ki so 
jih pripravile članice društva, še 
kar nekaj časa družili. 

Anton Perčič

Predelava volne in izdelava 
različnih volnenih izdelkov pa ni 
pomembna zgolj z vidika ohran-
janja dediščine, ampak pred-
stavlja tudi priložnost za ustvar-
janje novih, inovativnih izdelk-
ov, takih z dodano vrednostjo. 
Pomemben pa je tudi okoljski 
vidik predelave in uporabe volne. 
Do nedavnega je veljalo, da je 
volna drobnice odpadek, celo 
nevaren. S spremembo zakonod-
aje na tem področju pa se je up-
oraba volne sprostila. Poleg izde-
lave različnih volnenih izdelk-
ov se volna uporablja za kompo-
stiranje, gnojenje, kot zastirko, 
zaščito pred godalci ipd. 

Z možnostmi in priložnostmi, ki 
jih nudi volna oziroma reja drob-
nice, se prebivalci območja LAS 
seznanjajo preko operacije »Novi 
izzivi slovenske drobnice«. Gre 
za operacijo sodelovanja štirih 
lokalnih akcijskih skupin, poleg 
LAS Notranjska še LAS s CILjem 
(območje občin Logatec, Idrija in 
Cerkno), LAS Zgornje Savinjske 
in Šaleške doline in LAS Dolenjs-
ka in Bela krajina. Aktivnosti so 
se začele izvajati januarja 2018 in 
bodo trajale do novembra 2019. 

Prvo leto izvajanja aktivnosti je 
bilo namenjeno pripravi ana-
lize potencialov na področju 
reje drobnice ter delavnicam 
na temo izboljšanja kakovosti 
volne drobnice, trženju volne 
in ostalih proizvodov drobnice 
ter uporabi volne v vrtnarstvu. 
V jesensko-zimskem času pa so se 
začeli študijski krožki polstenja. 

Udeleženke krožkov, skupaj jih 
je bilo pet, ki so se izvajali v 
vseh treh občinah LAS Notranjs-
ka, so imele različno predznan-
je o polstenju. Ne glede na to pa 
so si prav vse izdelale uporabne 
izdelke, kot so npr. »podrit-
niki«, šali, ogrlice, cvetlice, 

različne figurice. Spretnejše 
pa so si izdelale celo lest-
enec, obešanko za nad otroško 
posteljico, predpražnik, sliko. 
Kar nekaj pa jih bo s ponosom 
nosilo lične damske torbice. 

Mentorica je opazila, da so 
udeleženke v delu našle ve-
liko zadovoljstva kljub temu, 
da polestnje zahteva veliko 
mero potrpljenja in vztrajnos-
ti. Poudarja tudi, da postopek 
ustvarjanja deluje protistres-
no in celo terapevtsko na roke. 
Udeleženke so bile zelo vesele, 
da so svoje izdelke lahko odnesle 
domov in jih bodo s ponosom up-
orabljale oz. nosile.

Operacija je bila prijavljena na 2. 
Javni razpis za podukrep 19.3., 

Študijski krožek polstenja
januarja letos je v večgeneracijskem centru v novi vasi potekal študijski krožek 
polstenja ovčje volne. udeleženke so se pod vodstvom mentorice janje urbiha pre-
iZkusile v suhem in mokrem polstenju oZiroma »filcanju«. poleg raZličnih tehnik 
polstenja so spoZnavale tudi volno kot material in raZlične pripomočke in orodja 
Za obdelavo in predelavo volne. med iZdelavo »filcanih« iZdelkov so iZmenjevale 
iZkušnje in tako prispevale k ohranjanju in širjenju te (skoraj) poZabljene obrti. 

Priprava in izvajanje dejavnos-
ti sodelovanja lokalne akcijske 
skupine, ki ga je v 2017 razpis-
alo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Celotna 
vrednost operacije je 47.447,32 
EUR, sofinanciranje Evropske-
ga kmetijsega sklada za raz-
voj podeželja pa predstavlja 
37.459,61 EUR. 

Naslednja aktivnost, ki je v pri-
pravi, je natečaj za izbor jedi na 
temo drobnice, ki bo potekal v 
sodelovanju z LAS s CILjem. Vsi, 
ki vas natečaj zanima, spreml-
jajte spletno stran LAS www.las-
notranjska.si. 

Zdenka Žakelj, RRA Zeleni 
kras, vodilni partner LAS 
Notranjska
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Zadruga Zakladi Kočevske ima 
v upravljanju drevesnico (sad-
ovnjaki), vrtove in njive, tržnico 
in še lastno trgovino z loka-
lno ponudbo. Imajo tudi skupno 
premično stiskalnico jabolk, ki jo 
s traktorjem prepeljejo od kmeta 
do kmeta. Zadruga je ekološka, 
hrano dobavlja 13 šolam in ima 
okoli 30 poslovnih partnerjev. 

V Trebnjem, kjer je bila druga 
postaja ekskurzije, so pod 
okrilje blagovne znamke Do-
brote Dolenjske sprejeli že 455 
certificiranih izdelkov 73-ih 
različnih ponudnikov. Glavna 
pogoja za priključitev blagov-
ni znamki sta preverjena kako-
vost in 70-odstotni delež loka-
lnih surovin. Delujejo kot ne-
profitni zasebni zavod.  Tretji 
primer povezovanja pa je z 
EU-sredstvi obnovljena zidan-
ica na Trški gori, ki povezu-
je tamkajšnje vinogradnike ter 
Kmetijsko šolo Grm. 

Udeleženka ekskurzije Slavka Rot 
iz Benet, ki ima na kmetiji regis-
trirano dopolnilno dejavnost in 
se ukvarja s predelavo kozjega 
mleka, je tako povezovanje poh-
valila. Ugotavlja, da je v naših 
krajih glede tega najprej potreb-
no prebiti led in preseči mis-
elnost, da drug drugemu dela-
mo konkurenco. Sama se denimo 
skuša povezati s turistično pano-
go, da bi tako na njihovo kmetijo 
prišli tudi turisti.

Projekt Z roko v roki do kako-
vostne prehrane so štirje LAS- 
i (poleg omenjenih še LAS PO 
poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe ter LAS Dolenjska in Bela 
krajina) skupno prijavili na 
ravni Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Projekt 
je sofinanciran iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za raz-
voj podeželja. 

Urša Blejc

Ko se kmetje povežejo
aprila sta lokalni akcijski skupini las notranjska in las med snežnikom in nanosom v okviru projekta Z roko v 
roki do kakovostne prehrane Zainteresirane lokalne ponudnike (tudi Z blok) popeljali na strokovno ekskurZijo na 
dolenjsko. tam so se seZnanili s primeri dobrih praks poveZovanja kmetov in drugih ponudnikov lokalne hrane Za 
njihovo lažjo pot v javne Zavode in Za boljšo skupno promocijo. 

Projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane so štirje LAS- i skupno prijavili na ravni Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Nadaljevanje v prihodnji številki.  
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Vendar iz zgodovine vemo, da je bilo takih 
zim tudi v preteklosti kar nekaj. Vendar ne 
smemo spregledati, da je človeštvo z brezum-
nim vztrajanjem pri fosilnih gorivih, plasti-
ki in drugih razvadah spremenilo klimatske 
razmere do take mere, da se to pozna tudi 
pri tako vsakdanji stvari, kot je vreme. Tudi 
voda ni več takšna kot nekoč. V imenu kapita-
la jo hudo onesnažujemo. Bojim se, da kmalu 
ne bom mogel več piti pri »žegnanem stu-
dencu« na koncu naše vasi, kot sem to lahko 
počel doslej. Morda bo klic otrok, ki so poli-
tike s šolskim štrajkom klicali na odgovornost, 
le pomagal ustaviti požrešnost, pogoltnost, 
brezobzirnost ljudi z veliki denarji, ki meni-
jo, da lahko počno na tem svetu, kar hočejo. 
Prav bi bilo tudi, če bi se otrokom z razumnim 
ravnanjem priključili tudi odrasli.

vreme ob koncu lanskega leta

Kaj pa letošnje vreme? V ljudskem izročilu se 
vremenski obeti večinoma ravnajo po naspro-
tjih. Za primer vzamem: »Topla in dolga jesen, 
pozna in hladna pomlad.« Se še spomnite vseh 
treh »babjih poletij« lanske jeseni? Sredi no-
vembra, o Martinu (11. 11.), smo se sončili 
v prelepem jesenskem vzdušju. Kmalu po 
njem pa je potegnil hladen južni veter, rahlo 
je deževalo in kazalo na nestanovitno zimo. 
Elizabeta (19. 11.) je res prinesla nekaj male-
ga snega, vendar se je že naslednje dni otopli-
lo. Potem so se menjavali dež, megla in zoprn 
mraz. Andrej, (30. 11.), ki bi moral zakleniti 

jesen in odpreti zimo, se je skril v oblake in 
kar toplo je bilo (+ 6). Adventni čas se je začel 
mežavo. Sledila je Barbara (4. 12.), ki pre-
rokuje o snegu. Snega ni bilo niti za vzorec. 
»Kolikor se bo strnišča videlo na Barbaro, to-
liko se ga bo videlo celo zimo« (ker bo malo 
snega). Obeti za sneg in mraz pozimi so splav-
ali po vodi. Celo letošnjo zimo smo imeli malo 
snega. Tudi posebnega mraza ni bilo letos. 
Nestrpno sem čakal Lucijine dneve, kaj bodo 
pokazali. Bo res tako, kot so kazali Elizabeta, 
Andrej in Barbara, ali bo vendarle prišla prava 
zima? Se še spomnite, kako je bilo v decem-
bru 2018? Ste si zapisali, kakšni so bili dnevi 
pred božičem?! »Dnevi od Lucije (13. 12.) do 
božiča vremena vseh mesecev v prihodn-
jem letu napovedo.« Takole je bilo. Trinajste-
ga decembra, ki kaže na vreme v januarju, je 
rahlo snežilo, hladno je bilo. Štirinajstega de-
cembra je bilo prav tako hladno in rahlo je 
snežilo. Tak naj bi bil februar. Petnajstega de-
cembra, ki kaže na marec, pa je bilo hladno 
brez padavin. Šestnajstega decembra, ki kaže 
na april, je bilo oblačno, zelo hladno, proti 
večeru pa je snežilo. Kaj smo si lahko obeta-
li? Ja, malo snega, posebnega mraza tudi ne in 
ker je na sveti večer vlekla le rahla vzhodna 
sapa, je to pomenilo – celo leto bo brez hudih 
vetrov. No, saj bodo prišli dnevi, ko nas bo 
pošteno prepihalo, drugače pa ne pričakujem 
kakšnih posebnih vetrov. Če me po teh kazal-
cih vprašate, ali ljudske modrosti in izkušnje 
še veljajo, potem lahko rečemo – še kar držijo. 
Zima je bila suha, brez snega, brez vetrov, 

Foto: Dušan Kaplan

Posnetek vasi Runarsko iz smeri Raven. Po-
dobno so pred mnogimi leti naredili italijan-
ski etnologi in jo naslovili »Bianca nostalggija 
Slava« ali po naše »Bela nostalgija Slovenije«.

Ali je zima pozabila na nas?
ko smo pri petrinovem francetu ob peči tuhtali, kaj je vendar narobe, da letos ni snega in mraZa, vsaj takšnega, 
kot smo ga poZnali nekoč, smo enotnega mnenja, da je nekaj narobe.

prav prijazna bi rekel.

od svečnice do aprila

Kaj pa je kazala svečnica? Vse dni okrog nje 
je bilo deževno, na sam dan pa je celo močno 
deževalo. Na Blokah smo videli celo nekaj 
snežink vmes. Kaj pravi ljudsko izročilo o 
svečnici?

»Če na svečnico deži, (sneži), se kmalu vigred 
oglasi. Če na svečnico burja vleče, bo dobro 
leto, ako pa jug, bo slabo. Če se svečnica jasno 
zdani, zima še dolgo trpi.«

In še tale o jazbecu v februarju: »Če jazbec na 
soncu pred luknjo je zdaj, gre za štiri tedne 
nazaj.« Tole sem zapisal zato, ker po vseh 
časopisih vlačijo nekega ameriškega svizca 
kot preroka dolge ali kratke zime. Pri nas to 
lepo pove jazbec, nobenega uvoženega svizca 
ne potrebujemo. Kar lovce vprašajmo, kaj je 
bilo letos z jazbecem.

Sveti Matija (24. 2.) letos ni imel kaj prida dela 
z ledom, saj ga skoraj ni bilo.

K nam so trgovci privlekli tudi nekaj tujih 
praznikov. Denimo valentinovo (14. 2.). O 
ljubezni in drobnih pozornostih, ki si jih med 
seboj ob različnih prazniki izmenjamo, imam 
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lepo mnenje. Vendar, oprostite, pri nas se 
ptički ženijo na dan sv. Gregorja (10. 3.), ne 
na dan sv. Valentina. Z malce ponosa bi lahko 
le obveljala stara misel, da je pri nas to dan 
ljubezni in pozornosti do ljubljene osebe. 
Vendar trgovci, kramarji in še kdo, tiščijo za 
dobičkom in vnašajo tuje navade za svojo ko-
rist. Sami se odločite, kaj bo pri vas bolj prav. 
Morda pa kar oba dneva? 

Še »mučence« (10. 3.) poglejmo. V ljudskem 
izročilu imajo pomembno vlogo. Njihova 
napoved sodi med »kratkoročne«, za mesec 
dni ali kakšen dan več veljajo. Takole pravijo: 
»Če na 40 mučencev dan ni lepo, še 40 dni bo 
tako.« Ta dan je bilo deževno, celo grmelo je 
ponekod. Obeti? Nestanovitno do Jurija. Vmes 
pa hladno, deževno, celo sneg ni izključen.

April, katerega vreme je kazal 16. 12., pa je 
sliko o lepi, prizanesljivi zimi obrnil. Kaže, da 
bomo v aprilu imeli kar precej oblačnih dni, 
tudi hladno bo bolj, kot bi bilo prav za osred-
nji pomladni mesec, Ščip (19. 4.) na veliko noč 
bo prinesel leden dež, ob močnem dežju pa 
tudi kakšno snežinko do nižin, kot bi se zima 
še zadnji hip spomnila, kaj mora letos nared-
iti v deželi.

kako bo aprila?
Mlaj (5. 4.) bo zelo hladen, mrzel veter nam bo 
grenil dneve.

Prvi krajec (12. 4.) bo hladno vreme iz mlaja 
še okrepil; ob močnem jugu lahko tudi sneži.

Ščip (19. 4.) bo obdržal hladno vreme in za ve-
liko noč lahko ob močnem jugu sneži do nižin.

Nič se ne jezimo. O božiču je bilo pri nas brez 
snega, megleno in hladno, brez vetra. »Zelen 
božič, bela velika noč« pravi ljudska modrost. 
Tako vreme nam seveda lepih praznikov ne 
bo pokvarilo.

Lunin krajec (27. 4.) nam bo vendarle prine-
sel prve vroče dneve. Čas bo, da odložimo 
bunde in plašče in zadihamo v pomladnem 
razpoloženju. Ne smemo prezreti Jurija (24. 
4.). Takole gredo njegove modrosti: »Jurij 
toplo vreme zakuri. Če Jurij toplo vreme 
zakuri, širom pomladi odpre duri. Jurija je 
pravi čas, da se pokaže prvi rženi klas. Če je na 
jurjevo lepo, dosti vina bo.« Preden si ogleda-
mo, kakšno bo vreme v maju, še tile dve šaljivi 
iz zakladnice ljudskih modrosti.

»Se Polona (9. 2.) v soncu odtaja, v mokrem 
poletju gob preostaja.« Na Polono je bilo 
sončno in hladno. No, pa recimo, da bo letos 
dobra gobja letina. Nikar me ne sprašujte, 
kako so naši dedje povezali gobjo letino in 
mokro poletje, ker te razlage nisem nikjer 
našel. Zapisali pa so jo. To je pomembno.

Še tisto o fižolovi letini vam povem. Na pust-
ni torek je bilo sončno, brez vetra, lepo, da je 
kaj. »Če pust na soncu greje, se letina dobro 
šteje. In pustna nedelja pod oknom, velika noč 

za pečjo. Če na pustni dan dežuje, fižol dobro 
obrodi.« No, tale s fižolom je malce huda. Če 
pa bo fižol dobro obrodil, pa ne bo nič narobe, 
kajne?

kaj pa maja?
Najlepši mesec pomladi je maj. Mesec ljubezni 
in mladosti je to. »Če je majnika vroče, lepo, 
dobro je za kruh in seno; Če maj z vročino 
začenja, mraz še po Urbanu (25. 5.) ne jenja; 
Majnika dosti dežja, jeseni dosti vsega.«

Kaj nam obeta maj? Lucijin dan mu kaže na 
hladen začetek z oblaki in kakšno ploho. 
Vremenski ključ pa kaže takole:

Po nekaj toplih dnevih konec aprila se bo 
vreme obrnilo.

Mlaj (5. 5.) bo prinesel nekaj hladnih dni,

Prvi krajec (12. 5.) bo skupaj z ledenimi možmi 
prinesel močno deževne dneve. Tudi hladno 
bo še.

Ščip (18. 5.) bo prinesel vremenski obrat. 
Močno se bo ogrelo. Pogosto se zgodi, da tako 
vreme zdrži do mlaja.

Lunin krajec (26. 5.) bo obdržal vroče vreme. 

Majnikova napoved je prava podoba naših 
želja. Na začetku še nekaj hladnih dni. Pa 
mrzli ledeni možje, Zofka pa »vscana«, kot je 
prav. In Urban? Veste, kaj pravi o poletju? »Če 
se Urbanu zahoče, bo poletje suho in vroče.« 
Naj se tako zgodi.

Pred poletjem smo. Lucijini dnevi so kaza-
li za junij in julij jasno in suho vreme, za av-
gust pa tudi lepo vsaj tja do velikega šmarna 
(15. 8.). Junij, v ljudskem izročilu imenovan 
rožni mesec, rožnik. Vse cveti, kipi od novega 
življenja. Prve češnje so tu. Košnja v polnem 
zamahu, čebele pridno nabirajo med. Ljud-
ske o juniju pravijo takole: »Junija naj to-
liko dežuje, da vsaki koreninici zadostuje; Če 
rožnika sonce pripeka, pohlevno deži, dosti 
bo žita, veliko strdi; Rožnika mrzlo deževje, 
slabo za vino in panje; Rožnik deževen, viničar 
reven.«

vremenski ključ kaže takole:
Mlaj (3. 6.) bo prinesel nekaj deževnih dni.

Prvi krajec (10. 6.).Vreme se bo ravnalo po ve-
trovih. Jug bi znal prinesti dež.

Ščip (17. 6.) Poletne plohe nam bi znale pok-
variti kakšen dan.

Zadnji krajec (25. 6.) obeta kakšno nevihto, 
sicer pa bo zelo vroče.

V juniju se leto prelomi. Vrh doseže o sv. 
Vidu (15. 6.). Ta noč je najkrajša v letu. Moj 
ded Matija mi je takole pravil: »Kresna noč 
(21. 6.) ima posebno moč. Praprotno seme 
položi pod blazino, pa ti bo kresnik prišepnil 
vse skrivnosti tega leta. Tudi živalsko govori-

co boš razumel in kakšen skriti zaklad našel.« 
Poskusil sem vse mogoče, kar mi je dedek pov-
edal, zvedel pa nisem nič. Zapomnil sem si le 
tisto: »… le tisto, kar boš s trdim delom priga-
ral, ti bo prineslo srečo.« Prav je imel. 

Še nekaj poletnih modrosti bom dodal: »O 
kresi se dan obesi; Mož do kresa suknjo 
oblači, potem jo pa za sabo vlači; Kakor vreme 
kresnic, takšno bo tudi žanjic.« Da, na Blokah 
gotovo velja tista o možu in suknji. Ko smo šli 
zgodaj zjutraj kosit, je bilo kar hladno. Sukn-
ja je prav prišla. Tudi zvečer si se lahko zavil 
vanjo, še posebej, če smo prespali kar na odd-
aljenih senožetih in lazih, da nismo izgubljali 
časa s potjo domov in nazaj. Naš prvi pesnik 
Valentin Vodnik pa je o kmečkem delu poleti 
takole zapisal:

»K’ter bodo poleti pred zoro vstajali, se bodo 
pozimi za hajdo naspali.«

Danes je poletno delo malce drugačno. Misel, 
skrita v verzih, pa še vedno velja.

Lepo pomlad vam želim!

Dušan Kaplan

Novo 
obuvalo

Naš Filip je zelo rad hodil v gumijastih 
škornjih. Vedno, ko je bilo suho vreme, 
ga je bilo treba pregovarjati, naj obuje 
kaj drugega. Nekega pomladnega dne 
je šla družina v živalski vrt. Otrok se je 
lotil plezanja na drevo, toda tistikrat ni-
kamor ni šlo. Starša sta otroka gledala 
in prva je opazila mamica. »Poglej,« je 
rekla, »v škornjih je in to v enem zele-
nem, drugi pa je moder.« Škornji so bili 
seveda tudi narobe obrnjeni. Še tisto 
uro je otrok dobil novo obuvalo, počeni 
škornji pa so leteli v kontejner.

Marica Marolt, Velike Bloke
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Smeti v parku zraven plaže Počitek potepuških psov

Jani Rot na Mauritiusu
ko je jani rot decembra Začel pripovedovati, da bo šel na dopust na mauritius, si marsikdo ni predstavljal, kje 
sploh ta otok leži. večina si je predstavljala rajske plaže nekje v afriki. vendar je mauritius otok v indijskem 
oceanu, 900 kilometrov vZhodno od madagaskarja, ki je vulkanskega iZvora. na njem je nekdaj živel ptič dodo, ki 
so ga iZtrebili v 17. stoletju. otok ima Zanimivo Zgodovino, saj so ga v 16. stoletju Zasedli portugalci, nato so ga 
osvojili francoZi, v Začetku 19. stoletja pa so ga prevZeli britanci, ki so nanj naselili sužnje s kitajske. po ukinit-
vi suženjstva pa so tja voZili delavce iZ indije, ki sedaj predstavljajo večino prebivalstva. od leta 1957 so se post-
opoma osamosvajali iZpod britanske oblasti in dokončno postali republika leta 1991.

Plaža za hotelom s štirimi zvezdicami

Prebivalci so različnih ver, večinoma budisti, hindujci in pa seveda 
kristjani, zato v kulinariki ne uporabljajo govedine, zelo malo svinjine, 
najbolj popularno meso je perutnina, vse vrste zelenjave in pa seveda 
riž, ki ga je Jani Rot pojedel v dveh tednih več kot prej v dvajsetih letih.

Jani se je od doma odpravil 11. januarja, ko so bile pri nas še zimske 
razmere, na Mauritiusu, ki leži blizu ekvatorja, pa je bila temperatura 25 
stopinj celzija. Na letalu je preživel štirinajst ur z vmesnim postankom 
v Parizu. Prvi vtis, ki ga je dobil ob prihodu, je bil, da tam vse poteka 

počasi, nikomur se nikamor ne mudi, otok pa ni neka mondena desti-
nacija, saj povsod ležijo kupi smeti, ki so le malce umaknjeni pred po-
gledi turistov.

Po mestu se sprehaja tudi ogromno število potepuških psov, ki se 
hranijo z odpadki, ki jih domačini pustijo po končanih zabavah. Tam 
je namreč običaj, da gredo prebivalci čez vikend v naravo in naredi-
jo piknik z glasno glasbo in pečenjem perutnine, odpadke pa seveda 
pustijo na licu mesta.
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Drv bo dovolj še za en piknik

Smetnjak na plaži po kurjenju

Hiša za pol milijona

Jani Rot pred hindujsko boginjo

Ker se odvija toliko piknikov na prostem, je Janija tudi zanimalo, kje 
dobijo drva za ogenj. Razložili so mu, da drva posekajo v parku. Ku-
munalci označijo drevesa, ki se bodo kmalu posušila, domačini pa jih 
posekajo in s tem dobijo drva za piknik, saj jih drugače zaradi tropske 
klime ne potrebujejo. Tako so zadovoljni domačini, komunala pa ima 
veliko manj dela.

Komunala tudi ne po-
bira smeti. V mestu 
poteka kanal, ki je 
poln smeti. Popoldan 
je bila močna nevi-
hta in te smeti je voda 
raznesla po vseh ces-
tah in zelenicah. Ko-
munalni delavci pa so 
po nevihti smeti samo 
pometli nazaj v kanal. 
Na plažah imajo ko-
vinske smetnjake, ki 
jih, ko so polni, ko-
munalci enostavno 
zažgejo, pove Jani Rot.

Narava na otoku je 
zelo lepa. Večino 
otoka prekriva trop-
ski pragozd, ki je zelo 
slabo prehoden. Njihovi gasilci in reševalci imajo veliko dela s tuji-
mi turisti, ki se odpravijo na treking v gozdove in se izgubijo ali pa 
poškodujejo. Imajo pa zelo lepe plaže, kjer se turisti sončijo in hodijo 
plavat v sinje modro morje.

Večino hotelov na otoku imajo v lasti Francozi. Tudi vsi domačini go-
vorijo francosko. Cene nepremičnih so zelo visoke. Jani je kot primer 
navedel hišo, ki bi bila pri nas vredna največ 70 tisoč evrov, tam pa je 
njena vrednost kar pol milijona evrov, čeprav ne stoji na kakšni elitni 
lokaciji ob morju.

Turizem je zelo razvit in večini domačinov daje delo. Zaposleni so kot 
vozniki avtobusov. Nimajo voznega reda, ampak ko se avtobus pripelje 
do improvizirane postaje, šofer zakriči, kam je namenjen, in potniki 
skočijo na avtobus. Veliko je tudi taksistov in delavcev v hotelih, plače 
so kar visoke, saj je povprečna plača skoraj 2000 eur. Življenjski stroški 
so tudi visoki, saj pivo v pubu stane 8 eur. Jani je obiskal tudi hindujski 
tempelj, v katerem je dovoljeno fotografiranje le na določenem mestu. 
Kot vsakemu turistu so tudi njemu prodali fotografiranje pred hindu-
jsko boginjo.

Matej Pakiž, 
foto: Jani Rot
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Triglavska severna stena 
Slovenska smer

13. avgusta mihu modicu pošljem sms, če bi šel slučajno na malo martuljško ponco, saj je 15. avgusta 
praZnik. miha me pokliče naZaj in ne kaže posebnega Zanimanja Za turo, saj sva bila že kako leto pred tem na 
veliki martuljški ponci, ki je sicer čisto poleg male, vZpon pa gre iZ druge strani. po konstruktivnem pogo-
varjanju po telefonu predlagam triglav, slovenska smer. miha je Za.

15. avgusta se v zgodnjih jutranjih urah 
odpraviva proti Jesenicam, nadalju-
jeva pot do Mojstrane ter naprej do 
Aljaževega doma v Vratih, kjer nama na 
parkirišču 5 minut pred domom Goren-
jci zaračunajo parkirnino. 

V nahrbtnika si zloživa le nujno potreb-
no opremo. Od Aljaževega doma slediva 
markirani poti na Triglav čez Prag, kjer 
je 15. avgusta vedno gneča. Po pribl. eni 
uri in pol pa se lepo shojena potka odce-
pi desno ter naju po 10 minutah pripelje 
do vstopa v Slovensko smer.

Kakšno minuto za nama prisopiha-
ta dve navezi, kjer dva vodnika peljeta 

svoja klienta po taisti smeri. Kam je prišel 
ta alpinizem? Vsak »tifusar«, ki si nekam 
zaželi, najame vodnika in ta ga privleče že 
skoraj kamorkoli.

Skratka, vrnimo s k nama. Slovenska smer 
je klasičen 800 m plezalni vzpon po sev-
erni triglavski steni. Smer ne predstavlja 
posebnih težav, vendar v sebi skriva precej 
veselih in tudi žalostnih zgodb. Že pred vs-
topom naju napisna plošča, ki je posvečena 
trem umrlim plezalcem, opomni, da se tu 
za planince pot konča. 

Že pred leti sem si želel vzpon po Sloven-
ski smeri opraviti s katerim od Bločanov, 
sam sem jo namreč plezal z različnimi so-

plezalci že pred več kot 15 leti. Tale tre-
nutek je Miha psihično, tehnično in 
fizično pripravljen. V alpinističnem 
duhu z Mihom stojiva na vstopu v Slov-
ensko smer. 

Pri alpinističnem plezanju gre v glav-
nem za navezo dveh plezalcev, med 
katerima je napeljana vrv in vsak od 
njiju je navezan na svoj konec vrvi. To 
pa pomeni, da če ni dobrega varovan-
ja, lahko eden od plezalcev v primeru 
padca v globino potegne tudi drugega. 
Alpinistično plezanje se od športnega 
plezanja ali plezanja, kjer so navrtani 
svedrovci, razlikuje predvsem po tem, 

Triglavska severna stena
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da greš v alpinizmu vse bolj na »ziher«, padca 
si ne smeš privoščiti, pa tudi psiha je bolj na 
trnih. V alpinizmu ne gre samo za plezanje, 
temveč za pravo iskreno tovarištvo. Medtem 
ko prvi v navezi pleza, ga drugi preko vrvi 
varuje. Ko prvi v navezi prepleza pribl. 5 m, v 
skalno razpoko zabije prvi klin in pleza naprej. 
Ko prepleza od prvega klina naslednjih 10 m, 
zabije drugi klin, glede na dolžino vrvi vmes 
zabija kline, postavlja metulje ali izkoristi ro-
glje, da okoli postavi »gurtno«. Ko prepleza 
dolžino vrvi, postavi sidrišče, ponavadi so to 
trije klini, od katerih naj bi vsaj eden držal 
100-odstotno. Ko postavi sidrišče, drugi so-
plezalec pleza za njim, izbija kline ter iz stene 
pobira ostalo »železnino«. Ko prispe do prve-
ga soplezalca, vzame od njega še kakšen klin, 
vponko, zatič ali sistem ter pleza naprej kot 
prvi. Izmenjujočemu plezanju v navezi pravi-
mo naveza enakovrednih plezalcev.

Z Mihom se od leve proti desni zapodiva v 
prvi raztežaj, ki pelje pod previsom od leve 
proti desni, tega je vsega skupaj za 15–20 m. 
Na vrhu previsa na levi strani zagledava kam-
nito glavo, poraslo z macesni, ter med hojo in 
lažjim kobacanjem čez nekaj grap prispeva do 
njih. Pri macesnih se spustiva desno navzdol 
ter jo prečno mahneva 100 m v desno smer 
rahlo navzdol. Tu splezava čez krajši kamin 
in prispeva do belih plati. V tem delu je ori-
entacija zelo pomembna, saj če bi namesto po 
desni strani rinila gor po levi, bi se kaj kmalu 
zaplezala. Po 100 m preplezava bele plati in 
prispeva na lepo zelenico, kjer pomalicava. 
Desno zagledava globoko grapo, pot pa nama 
zapre navpična stena. V tej steni se kar malce 
loviva. Čeprav je to označeno kot lažji del, se 
nama ne zdi prav lahko. Vrh te stene se nahaja 
Bučarjeva stena, pod njo pa se na desni strani 
nahaja vpisna knjiga. Bučarjeva stena se im-

enuje po pisatelju in alpinistu Janezu Bučarju, 
ki se je tu ponesrečil leta 1949. Po Bučarjevi 
steni in lažji škrbini prispeva do Zlatorogo-
vih stez, kjer sva nekako na polovici najine 
plezalne smeri, pred nama pa se odpre pogled 
na čudovito Slovensko grapo. V sami grapi 
je še nekaj snega, ki ga obideva večinoma po 
desni strani, sredi grape pa naletiva na manjši 
balvan, ki nama zapre pot. Okoli tega balvana 
se kar nekaj časa vrtiva in ga po mukah obide-
va po desni strani. Sledi še pribl. 50 m plezan-
ja, potem pa prideva do mesta, kjer se pot raz-
cepi na več strani. Naravnost vodi pot na Slov-
enski stolp, midva pa se odločiva za levo vari-
anto, ki pelje skozi Prevčev izstop. Smer naj 
bi naju po uri plezanja brez težav pripeljala 
vse do roba stene. Nama pa ta del vzame kar 
malce več časa. Nikakor ne uspeva prepleza-
ti dokaj gladke stene. Poizkusiva po levi, pa 
desni, pa naravnost, pa malo v grapo desno, 
pa zopet levo. 

Nebo dokaj hitro prekrivajo oblaki, prsti so že 
trdi, malo pa naju tudi že zebe. Ko opraviva s 
tem pragom, naju čakata še dva raztežaja in 
priplezava na planotast kraški svet vrh stene. 

Krepak stisk roke pove vse. To je Mihova prva 
prava alpinistična smer, kjer slišiš visoko peti 
zabijanje klinov, jaz pa sem zopet vstal od 
zarjavelih plezalcev. Tu si privoščiva »obilno 
malico«, vsak svoj majhen sendvič ter odmer-
jen požirek pijače, saj morava z omejenimi 
količinami prispeti še v dolino. 

Čez kraški svet uloviva pot, ki naju čez Prag 
pripelje nazaj do Aljaževega doma v Vratih. 
Pri Aljaževem domu pa sva se kar malce za-
sedela, saj je po dolgi turi kar težko vstati s 
klopi. Preoblačenje in preobuvanje pri avtu, 
skok na pico ter odhod domov.

Članek pripravil: Erik Samida 
Foto: Miha Modic in Erik Samida

Plezalna oprema: nekaj klinov, plezalno klad-
ivo, metulj, vponka z matico, pripomoček za 
varovanje »reverso«, sistem vponk, plezalke

Stena Slabo zabit klin

Miha pri Zlatorogovih policah Erik pred steno
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V knjigi Praznično leto Slovencev 
lahko beremo, da sama ideja 
izhaja iz kapelice božjega groba, 
ki se je razvila okrog Jezusovega 
groba v Jeruzalemu. Ideja preko 
romarjev pride v Evropo, kjer jo 
začnejo posnemati. Toda božji 
grob resnično zaživi v dobi pro-
tireformacije. V tem času se je 
odvijal boj med luteranstvom 
in katoliško cerkvijo. Slednji so 
segli po najrazličnejših sred-
stvih, da bi rimokatoliški veri 
utrdili ugled in veljavo ter ji dali 
nov zagon ter privlačnost. Božji 
grob, kot središče bogoslužja na 
veliki petek, je bil odlično sred-
stvo za ta namen.

Zato je verjetno šele iz 16. stolet-
ja nam znano, da so frančiškani na 
veliki petek v sprevodu nesli hosti-
jo do božjega groba in jo položili 
vanj, kakor so nekoč položili v 
grob Kristusovo truplo. Božji grob 
je tako našel mesto v cerkvi na 
stranskem oltarju, po možnosti 
v stranski kapeli. Takšnega so 
sprejeli jezuiti, ki so v svojem 
boju proti luteranom uporablja-
li mnogo zunanjih sredstev; glas-
bo, gledališče, barvno razkošje, 
kar naj bi privlačilo protestantske 
množice in jih spet pridobilo za 
katoliško Cerkev. V redovniških, 
zlasti v jezuitskih cerkvah, se je 
tako leto za letom pojavljal »post-
avljen« božji grob. Naredili so ga 
v načinu tedanjega gledališča: s 
kulisami in okrasjem, z bogatimi 
draperijami, z domiselno razpore-
jeno razsvetljavo in drugim pisan-
im okrasjem. Pred njimi so prire-
jali dobro premišljene pobožnosti, 
ki niso zgrešile svojega namena – 
presuniti duše množic. Zgled je-
zuitskih cerkva so začeli posne-
mati tudi po farnih cerkvah. Božji 
grob v jezuitskem načinu si je 
mogla omisliti malone vsaka farna 
cerkev. Kulise za ozadje je znal na-
slikati tudi preprost domač slikar, 
ki se je pač zgledoval po slavnejših 
vzornikih.

Pozneje je igrivi barok vpletel v ta 
»apparatus«, kakor so ga imeno-
vali, polno nebistvenih stvari. Iz 

božjega groba je nastalo navadno 
»nagrobno gledališče«. V njem so 
se vrtele lučke, ribice so plavale 
v steklenih kroglah, vodometi so 
pljuskali in vsa mogoča šara, kar 
si je znal izmisliti tedanji čas, je tu 
našla mesto. Vse to je odvračalo 
pozornost vernikov od glavnega, 
od Rešnjega Telesa v monštranci 
in od kipa mrtvega Kristusa v 
grobni votlini. Zato so v strogih 
reformah pod cesarjem Jožefom II. 
božji grob dopustili samo na Duna-
ju. Šele nekaj pred letom 1800 so 
prepoved umaknili in kulise, ki so 
jih znali župniki spretno poskriti, 
so smele spet na dan.

Božji grob pri Sveti Trojici je že na 
videz nekaj posebnega in navda-
ja prišleka z občudovanjem. Prvo 
vprašanje, ki nam pride na misel, 
je, kdaj in kdo ga je izdelal. Sa-
mega datuma nastanka oziro-
ma prve postavitve v obstoječem 
župnijskem arhivu nisem našel, 
sem pa našel naslednje infor-

macije. Popis inventarja iz leta 
1914 navaja »en lesen star božji 
grob«, podoben zapis sem nato 
našel še v inventarju iz leta 1959. 
V nadškofijskem arhivu pa sem 
zasledil zapis: »Gre namreč za iz-
razito baročen božji grob, ki je 
nekdaj bil iz sedmih visokih kolon, 
župnik Jakob Merc, ki je pri Sv. 
Trojici maševal v letih 1899–1903, 
je grob skrčil na tri kolone.« Iz teh 
zapisov lahko sklepamo, da je bil 
grob že na prehodu iz 19. stolet-
ja v 20. stoletje zelo star, kar je bil 
verjetno tudi razlog zmanjšanja 
kolon. Na podlagi zgoraj omenjen-
ega dejstva, da so le farne cerkve 
imele pravico do postavitve 
božjega groba, lahko sklepamo, 
da se je grob začel postavljati po 
letu 1877, ko cerkev svete Trojice 
postane farna cerkev. Vsekakor 
je nenavadno, da ga po 20-ih letih 
skrajšajo. Zato sem pomislil, da je 
grob v resnici starejši ter je bil po-
darjen že ob nastanku lokalije leta 

Božji grob pri Sv. Trojici
Z Začetkom pomladi in prvo »spomladansko« luno pride tudi največji katoliški praZnik velika noč. v pripravah na 
praZnik skupina mož pri sveti trojici postavi na stranskem oltarju Zanimivo konstrukcijo, ki pa ima daljšo Zgodovi-
no, kot deluje na prvi pogled.

1808 s strani grofov Turjaških, ki 
so bili »sponzorji« trojiške cerkve. 
Žal pa o tem nisem našel ničesar, 
kar bi to potrdilo. Tako se bojim, 
da sta točnejši datum nastanka kot 
tudi avtor dela utonila v toku časa.

Kot sem že zgoraj zapisal, gre za iz-
razit baročen božji grob, ki je ses-
tavljen iz treh velikih samostoječih 
kolon. Vsako kolono tvorijo štirje 
kosi, torej skupaj dvanajst delov. 
Poleg kolon so tu še lesena podo-
ba, ki upodablja Kristusa v grobu 
(dolga meter in pol), dva čuječa 
vojaka, ki se po vstajenju zamen-
jata s figurama spečih, in manjši 
figuri angela in žena. V ozadju pa 
se skriva še manjša kolona iz dveh 
delov in slika, kjer skozi arkade vi-
dimo Golgoto. Kljub temu da ne 
poznamo ne datuma in ne avtor-
ja groba, se lahko strinjamo, da 
gre za čudovit del naše bogate kul-
turne dediščine.

Rok Kraševec

Baročen božji grob pri Sveti Trojici
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kdaj vidimo mavrico 
na nebu?
Mavrica ni tako redek pojav, 
vendar moramo biti ob 
pravem času na pravem mestu. 
Hkrati mora biti tudi vreme 
nestanovitno, saj mora v daljavi 
deževati, da so v zraku prisotne 
kapljice dežja, za nami pa mora 
sijati sonce. Mavrico bomo na 
nebu našli le nasproti sonca. 

kako nastane mavrica?
Mavrica nastane, kadar svetlo-
ba posveti skozi kapljice vode. 
Sončna svetloba je bela, a združuje 
prav vse barve. Kadar svetloba 
potuje skozi zrak, jo vidimo kot 
belo svetlobo. Če pa svetloba nal-
eti na kapljice vode, se žarki lo-
mijo pod drugačnim kotom. Kot, 

pod katerim se lomijo žarki, je 
različen za svetlobe različnih val-
ovnih dolžin. Zato ima mavrica 
različne barve, ki si vedno sledi-
jo v enakem vrstnem redu. Na 
zgornji strani loka je rdeča svet-
loba, ker ima ta najdaljšo valovno 
dolžino, sledijo oranžna, rumena, 
zelena, modra, indigo in nazadnje 
vijolična barva. 

Zakaj se mavrice ne 
moremo dotakniti?
No, zdaj ko smo razložili, kako 
mavrica nastane, je tudi jasno, 
zakaj se je tudi tam, kjer se na 
videz stika s tlemi, ne moremo 
dotakniti. Gre namreč za optični 
pojav, ki nastane zaradi loma 
svetlobe in v resnici ne obstaja. 
Če bi se odpravili na lov za mavri-
co, bi bili razočarani, saj bi se ta 

izgubila takoj, ko bi se premakni-
li in bi se kot sočninih žarkov za 
nami spremenil.

je mavrica res polkrožna?
Če bi imeli srečo in bi mavrico 
videli iz zraka, bi ugotovili, da v 
resnici tvori krog. Razlog je, da se 
žarki svetlobe vedno odbijajo pod 
kotom približno 42 stopinj glede 
na položaj sonca, in sicer v vse 
smeri. Na Zemlji pa nam pogled 
zastira horizont, zato vidimo le 
njeno zgornjo polovico. 

ponarejena mavrica

Če smo mavrico na nebu zamudili 
ali pa smo preveč neučakani, 
da bi počakali na deževno 
vreme, jo lahko zelo enostavno 
ponaredimo. Doseči moramo le 
to, da bo svetloba potovala skozi 

kapljice vode. Na vrtu lahko to 
naredimo z vrtno cevjo, s katero 
ustvarimo dež. Iz zgornje razlage 
vemo, da ni vseeno, v kateri 
smeri škropimo. Sonce mora biti 
za nami in ne previsoko na nebu, 
torej moramo poskus izvajati 
dopoldne ali pozno popoldne. 
Cev držimo v višini naših oči. 
Ponarejeno mavrico bomo 
najbolje videli, če bomo škropili 
proti temni podlagi. 

Mavrico pa lahko ustvarimo 
tudi na kuhinjski mizi. Nanjo 
položimo bel list papirja. Steklen 
kozarec napolnimo z vodo in ga 
postavimo na mizo tako, da bo 
skozenj posvetilo sonce (ali pa si 
pomagamo s svetilko). Tako kot 
pri mavrici se bo svetloba lomila 
in na papirju ustvarila mavrično 
podobo. 

Pripravila: Jana Kus Veenvliet 

Gremo v naravo

Na lovu za mavrico
Zima se je letos kar hitro prevesila v pomlad, Z aprilom pa si lahko obetamo tudi nekaj več deževja. nestanovitno 
vreme s plohami je kot nalašč Za opaZovanje mavrice. ta pojav na nebu že stoletja buri domišljijo. čeprav ga danes 
Znamo pojasniti, je še vedno privlačna misel, da se na koncu mavrice skriva Zaklad …

Mavrica nastane, kadar svetloba posveti skozi kapljice vode.
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Zahvala
Svojo življenjsko pot je sklenila

Ljudmila Korošec 
s Hitenega. 

(1. 9. 1933–24. 1. 2019)

Ob nenadni in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče ter molitve in darove. 

Hvala g. župniku za opravljen obred, ge. Mariji Žgajnar za ganljive 
besede slovesa ter pogrebni službi Komus za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in se ji poklonili na njeni 
zadnji poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

Zahvala
Ob nenadni izgubi drage hčerke

Romane Paternoster 
roj. Ponikvar 

(1974–2018)

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja in darove.

Posebna zahvala gre reševalcem nujne medicinske pomoči iz ZD 
Cerknica, g. župniku za pogrebni obred, pevcem, pogrebni službi 
Komus iz Postojne in vsem, ki ste mi stali ob strani.

Oče Jože

Zahvala
27. marca 2019 smo se na pokopališču pri Fari poslovili od naše 
drage mame, stare mame in prababice

Danice Anzeljc 
s Studenca.

Njeni domači se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom in znancem za izrečena in pisna sožalja, 
podarjene sveče ter vsakodnevno molitev. Hvala vsem, ki ste jo 
v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala 
gre tudi gospodu župniku Antonu Marinku za doživeto pogrebno 
mašo ter pevcem iz Sodražice za zapete žalostinke in sodelovanje 
pri sveti maši. 

Še enkrat hvala vsem in vsakomur, ki ste pokazali, da ste našo 
mamo imeli radi.

Vsi njeni

Zahvala
Dnevi in ure pridejo in grejo, leta minevajo naglo, življenje se 
sklene, človek je in ni ga več. Januarja se je v 80. letu starosti s tega 
sveta poslovil tiho, brez nepotrebnih besed, s pogledom, zazrtim 
v nov svet,

Stanislav Klančar 
»Tončkov« s Studenega na Blokah.

Vsem, ki ste del življenjske poti skupaj z njim gradili ter soustvarjali 
življenja tok, se zahvaljujemo. Rad vas je imel. Zahvaljujemo se 
tudi vsem vam, ki ste v neusmiljenem ritmu življenja postali za 
trenutek in odložili vsakdanje delo ter se od njega poslovili. S 
toplo besedo sočutja in stiskom roke ste se dotaknili naših src v 
trenutkih slovesa od ljubljenega moža in očeta.

In nazadnje velja posebna zahvala zdravstvenemu osebju ZD Nova 
vas za nesebično pomoč pri lajšanju dolgotrajne bolezni ter trem 
župnikom za tople besede tolažbe na pogrebni slovesnosti.

Vsem iskrena hvala.

Žalujoči: žena Silva, sinovi Iztok, Vili in Marko z družinami

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, 
ki močno boli.
(T. Pavček)

Solze po licu nam polzijo, ko spomini na tebe 
oživijo.
Veliko veselja in smeha si nam dala, vedno 
potolažiti si nas znala.
Bili ena velika smo družina in vse nas obdajala 
tvoja neizmerna je toplina.
A srce je omagalo, tvoj dih je zastal, na tebe pa 
večni spomin bo ostal.

Tiho teče našega življenja reka, 
tiho teče solza lepega spomina, 
umre srce, a ostane bolečina v srcu dragega 
in večnega spomina …
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Zahvala
Zapustila nas je naša zlata mama

Julijana Milavec 
roj. Kovačič 

iz Nove vasi 
(18. 1. 1931–31. 3. 2019)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste Julko obiskovali. Iskrena hvala vsem, 
ki ste nam ob boleči izgubi na različne načine izkazali spoštovanje 
do nje. V naših srcih in mislih bo za vedno ostala z nami.

Hčerka Erna in sin France z družinama

Mama, zlata mama,
lepša si kot kdaj prej.
Mama, zlata mama,
vstani in se nasmej.
(Dušan Velkaverh)

Delavnice za preprečevanje srčno-žilnih 
in drugih kroničnih bolezni

 • s stresom
• s tesnobo

• z depresijo

SPOPRIJEMANJE: • Življenjski slog
• Dejavniki tveganja
• Tehnike sproščanja

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

• Gibam se

DELAVNICE

Individualno 
svetovanje 
(Opustitev 

kajenja)

Zdravstveno vzgojni center Cerknica

   Vam v letu 2019 ponuja brezplačne    
  preventivne delavnice za odrasle

Zdravstveno vzgojni center
tel.: 01/70 50 150

e-mail: irena.svet@zd-cerknica.si
Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

zdravjem. Gre za proces usmir-
janja ljudi, da bodo znali skr-
beti za svoje zdravje in izbiro 
življenjskega sloga. Zavedati se 
moramo, da smo ljudje za svoje 
zdravje moralno odgovorni.

Žal je motiv oz. praksa, ki nas us-
merja v zdrav življenjski slog, 
pogosto bolezen. V zdravst-
veno vzgojnem centru se trudi-
mo usmerjati in osveščati ljudi za 

Nadaljevanje na naslednji strani

v ZdravstvenovZgo-
jnem centru cerkni-
ca smo Z januarjem 
2019 Začeli iZvaja-
ti raZlične preven-
tivne programe oZ. 
delavnice Za odra-
sle s svetovan-
jem Za ohranitev in 
krepitev Zdravja v 
okviru preprečevanja 
srčno-žilnih in drugih 
kroničnih boleZni.

Verjetno se sprašujete, zakaj 
posamezniki sploh potrebujemo 
svetovanje za zdravje. 

Dokler imamo občutek, da smo 
zdravi, da nas v vsakodnevni na-
glici tako na delovnem mestu 
kot doma zaenkrat nič ne ovira 
pri opravljanju le-teh, ne glede 
na to, da imamo mogoče nekaj 
10–20 kg preveč telesne teže, da 
občasno popijemo kozarec ali 
dva alkoholne pijače, ki se mu 

rada pridruži še kakšna cigare-
ta, da radi posegamo po hitrih in 
že pripravljenih obrokih, ki vs-
ebujejo bodisi preveč nasičenih 
maščob, enostavnih sladkorjev, 
itd., da nismo telesno dejavni že 
nekaj let, da vsakodnevno voz-
imo slalom med različnimi vsa-
kodnevnimi stresorji, ki se jim 
žal ne moremo vedno izogni-
ti. Vse to počasi, skozi leta ruši 
ravnovesje v našem telesu. Zato 
je dobro zdravje odlična podlaga 

za človekove fizične in psihične 
zmogljivosti.

Ljudje radi pozabimo na svoje 
življenje in postopoma zaprav-
ljamo svoje zdravje. S takšnim 
ravnanjem si posledično krajšamo 
zdravo življenjsko dobo.

Promocija zdravja omogoča raz-
voj posameznika, da ga usmeri, 
izobrazi, mu poda potrebne in-
formacije, da bo znal bolj suver-
eno prevzeti nadzor nad svojim 
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V zadnjih letih, ko je tehnološki 
razvoj toplotnih črpalk izred-
no napredoval in postajajo tudi 
cenovno vedno bolj dostopne, se 
vse več ljudi odloča za ta način 
ogrevanja. In to ne samo pri no-
vogradnjah, kjer imamo skoraj 
brez izjeme talno ogrevanje, pač 
pa tudi pri starejših objektih z 
radiatorskim ogrevanjem. Za te 
objekte izberemo eno od toplot-
nih črpalk, ki lahko tudi pri zu-
nanji temperaturi -15 °C segre-
jejo vodo na vsaj 55 °C (velja za 
osrednjeslovensko regijo). Za 
primer še nižjih zunanjih tem-
peratur ima večina naprav vg-
rajen dodaten električni grelec. 
Zato poleg toplotne črpalke ne 
potrebujemo nobenega dodatne-
ga vira ogrevanja. 

Zakaj toplotna črpalka?
Za prehod na ogrevanje s top-
lotno črpalko imamo številne 
tehtne razloge. Zaradi razm-
eroma visokih cen fosilnih en-
ergentov je ogrevanje s top-
lotno črpalko dva do trikrat 
cenejše kot s kurilnim oljem ali 
utekočinjenim naftnim plinom. 
Je najbolj komforten način 
ogrevanja, saj je temperatura 
v prostoru zelo konstantna, s 
samo napravo pa ni prav noben-
ega dela. Odločitev je še toliko 
lažja, če je naša dosedanja kuri-
lna naprava dotrajana in jo je 
potrebno zamenjati, ker ob tem 
dobimo tudi zajetno subvencijo 
Eko Sklada, za toplotno črpalko 
tipa zrak-voda, kar 2.500 €. 
Tako prihranimo že v prvem 
letu, saj je skupni strošek ele-
ktrike in vračanja kredita za 
toplotno črpalko bistveno nižji 
kot pa strošek nabave kurilne-
ga olja. Nenazadnje pa je tudi 
prav, da razmislimo, koliko m3 
zdravju in okolju škodljivega 
dima se vsako minuto, vsak dan 

in vsako kurilno sezono priva-
li iz našega dimnika in kakšen 
vpliv ima to na zdravje nas in 
naših otrok. 

vrste toplotnih črpalk

Toplotne črpalke delimo glede 
na vir, iz katerega črpajo toplo-
to; na tip zrak-voda, voda-voda 
ali zemlja-voda. Tip zemlja-voda 
se zaradi velike investicije, pre-
kopavanja velike površine zem-
lje okrog objekta in negativne-
ga vpliva na vegetacijo bolj ali 
manj opušča. Veliko pogostejša 
izbira je toplotna črpalka tipa 
voda-voda, če imamo na razpo-
lago dovolj podtalnice razmer-
oma blizu površja. Ta tip ima od 
vseh najboljši izkoristek, prido-
biti pa moramo vodno dovoljen-
je Agencije Republike Sloveni-
je za okolje. Daleč največ inves-
titorjev pa se odloči za toplotno 
črpalko tipa zrak-voda. Pri teh je 
namreč investicija najmanjša, nji-
hova tehnologija pa že omogoča 
zanesljivo ogrevanje objektov 
tudi v najhladnejših vremenskih 
razmerah.

več o iZbiri toplotne 
črpalke

Zavedate se, da ta korak prepros-
to morate narediti, a niste povsem 
prepričani, katero toplotno črpalko 
bi izbrali. V mesecu maju podjetje 
Termaks pripravlja brezplačen 
izobraževalni seminar na temo Iz-
bira toplotne črpalke v 5 korak-
ih. Predstavili vam bodo ponudbo 
vseh najboljših toplotnih črpalk na 
slovenskem tržišču in kaj vse mo-
ramo upoštevati pri izbiri. Ogleda-
li si boste, katere toplotne črpalke 
so najprimernejše za nove objekte 
z dobro toplotno izolacijo in talnim 
ogrevanjem in pa predvsem, kat-
ere so najprimernejše za starejše 
objekte z radiatorskim ogrevan-
jem. Seminar bo v naši ali eni od 
sosednjih občin. Predaval bo Rob-
ert Žibrik. Udeležba na seminarju 
je brezplačna, obvezna pa je prija-
va na GSM 041/ 692 410 do pone-
deljka, 29. 4. 2019. O lokaciji in ter-
minu predavanja boste prijavljeni 
obveščeni, ko bo znano število pri-
jav. Vabljeni!

Robert Žibrik

Izbira toplotne črpalke 
v 5 korakih

ogrevalna seZona se bliža koncu. marsikdo v tem času že raZmišlja o pripravi 
ogrevalnega sistema na naslednjo Zimo. potrebno bo očistiti dimnik, nabaviti drva, 
pelete, kurilno olje ali utekočinjen naftni plin in po potrebi servisirati kurilno 
napravo. kaj pa, če bi jesensko ogrevanje pričeli Z enim samim pritiskom na gumb 
svoje nove najsodobnejše toplotne črpalke?

Toplotna črpalka

pa še to

odgovorno ravnanje do lastnega 
zdravja kot vrednote.

V preventivni program oz. v de-
lavnice vabimo vse, ki že imajo 
zvišane vrednosti krvnega slad-
korja in maščob v krvi, zvišan 
krvni tlak, odrasle s prekomerno 
telesno težo, telesno premalo ak-
tivne in posameznike z gibalni-
mi težavami, kadilce, ki bi želeli 
opustiti kajenje, vse tiste, ki se spo-
padate z vsakodnevnim stresom.

V delavnico se posameznik 
lahko vključi na lastno željo, na-
poti ga lahko osebni zdravnik 
oz. diplomirana medicinska 
sestra iz ambulante družinske 

Nadaljevanje s prejšnje strani

medicine po opravljenem pre-
ventivnem pregledu.

Programi oz. delavnice, ki jih 
izvajamo v Zdravstvenovzgoj-
nem centru, so za posameznika 
brezplačne.

V Novi vasi bomo za vas organ-
izirali naslednje preventivne de-
lavnice:
7. 5. 2019 - ŽIVLJENJSKI SLOG ob 9.00 
Nova vas – dvorana MEDGEN
21. 5. 2019 – TEHNIKE SPROŠČANJE 
ob 9.00 Nova vas – dvorana MEDGEN

Za vse dodatne informacije smo 
vam na voljo v prostorih Zdravs-
tvenega doma - ZVC Cerknica, 1. 
nadstropje.

kontakt:
irena.svet@zd-cerknica.si 
01/70-50-150

Irena Svet



april 2019 39

Kdo med nami se že ves postni čas ne vese-
li velikonočnega tridnevja? Kdo med nami 
nima že iz otroštva vsaj kakšnega lepe-
ga spomina na velikonočno procesijo? Na 
pirhe in velikonočni zajtrk? Kdo se ne radu-
je velikonočnih zvonov? In kdor je kdaj slišal 
zvonjenje pravoslavnega velikonočnega 
bogoslužja, ob misli na veliko noč zasliši sre-
brno cingljanje mogočnih zvonov in desetin 
srebrnih zvončkov … 

Vse to nas napolnjuje z veseljem, toda velika 
noč najprej kliče po upanju. Krščansko upanje 
… je to mar upanje na lepo vreme? Je upanje 
na dodatek k plači? Upanje, da bo moj otrok 
zdrav? Vse to je – in še veliko več! Upanje 
velike noči je namreč tako močno, da zaradi 
njega govorimo o krščanskem optimizmu – in 
ga tudi poskušamo živeti. 

Apostol Pavel pravi – predmet našega upan-
ja je Kristus. Prvo upanje velike noči je njeno 
najgloblje oznanilo: Kristus je vstal! S smrt-
jo ni vsega konec! Kristus je premagal smrt! 
Premagal je telesno smrt – kajti vstal je in ob 
koncu časov bomo tudi mi vstali s svojimi tel-
esi. To je Cerkev vedno verovala – vstali bomo 
tudi s telesi, ne le kot duhovna bitja!

Drugo upanje: duhovne smrti je konec! Če 
verujem Kristusu, imam neposreden dost-
op do Božjega prestola. Ni se mi treba skriva-
ti, Bog me čaka. Bog čaka, da se z njim pogo-
varjam – in hoče uslišati mojo molitev!

In tretje upanje: nebesa so odprta! Po smrti 
naša usoda ni pekel, niti ni nič – Bog nas hoče 
v nebesih. Samo mi sami lahko zavrnemo vs-
topnico … Je vera opij? Da nam upira pogled le 

tja čez … naprej.

Krščansko upanje je resnično najprej upan-
je za nebesa. Toda ko vzkliknem: »Kristus je 
vstal – zares je vstal,« vem, da je odrešeno vse 
moje življenje. Zveličanje je za večnost – toda 
večnost se začne tukaj. Bog se hoče dotakniti 
vsakega področja mojega življenja. Mar mu je 
za moje otroke. Mar mu je za moje zdravje. Da, 
celo za moje finance mu je mar! 

Božja volja je božja slava – toda božja slava je 
živi človek! 

In Kristus je prinesel življenje v izobilju!

On ni prevzel nase našega trpljenja zato, da 
bi mi ne trpeli. Budisti pravijo: življenje je 
trpljenje. Mi pa verujemo, da je Kristus prišel, 
da bi stopili korak dlje – da bi mogli že tukaj 
biti deležni njegovega blagoslova. Kajti Kris-
tus je smrt premagal! In Bog nam želi in daje 
dobro.

Zato je eden od načinov, kako izražam svoje 
upanje, tudi sodelovanje v velikonočni liturgi-
ji, zlasti ob osebnem in najbolj ganljivem delu, 
čaščenju križa na veliki petek, ko zaslišimo 
besede: »Pridite, molimo.«

Okrog božiča bi se nam zdelo primerno, lepo. 
Pomislili bi na jaslice, pastirce in tri kralje. 
Skoraj gotovo ne na križ in veliki petek. To je 
skoraj razumljivo! Kaj je na križu takšnega, da 
bi ga lahko molili? Saj so ga mnogi odstranili 
iz uradov, šol, celo hiš ali pa bi to najraje sto-
rili.

Toda besede križ in dejstva trpljenja nikakor 
ne bomo mogli odstraniti iz našega življenja. 

Kristus je vstal … zares je vstal!
Katerikoli časopis nam zadošča. Poročila o 
vojaških spopadih, o naravnih katastrofah, pa 
o požarih v tovarni ali odpustu delavcev, pa še 
črna kronika in osmrtnice na zadnjih straneh. 
Naj bi vse te križe častili? Ali ni že dovolj gorja, 
ki ga mora človek prenašati?

Toda tu ne gre za čaščenje težav, problemov 
in križev vseh vrst, ampak križa. Ne križev 
našega življenja, ampak KRIŽA, na katerem je 
umrl Jezus. In čaščenje tega križa ni čaščenje 
smrti in uničenja – to je moj, naš odgovor 
na Ljubezen, ki je ta križ vzela nase, prav iz 
ljubezni do nas, do mene.

Neskončna ljubezenska izpoved Boga nam 

pa še to

ljudem na križu postane vidna. Bog nam ne 
odvzame s tem naših križev – le naloži jih na 
sebe. Zato je ta križ, »na katerem je zveličanje 
sveta viselo«, tako mogočno, tako pomemb-
no, tako dragoceno in izredno. Ko mi trpimo 
pod križi našega življenja, jih on vse sprejme 
nase, kot da bi nas s svojim križem prekrižal: 
z njim in vanj se spojijo vsi naši veliki in mali 
križi. Skozi svojo smrt nas vse skupaj dvi-
gne k novemu življenju. Ker me ljubi, vzame 
nase moj neuspeh, moje trpljenje, mojo smrt. 
Vse pa se je začelo pri krstu. Že takrat sem 
bil pokopan v njegovo smrt, da bi z njim tudi 
vstal.

To je naš Bog. Bo dovolj, da se mu hvaležno 
približamo, se ga boječe in na hitro dotaknemo 
ali s poljubom počastimo? Njemu, mrtvemu, 
križanemu … kakorkoli mu bomo poskusili iz-
raziti svojo ljubezen in naklonjenost – on ve, 
kaj mu hočemo povedati.

Ali nismo prav zato povabljeni k čaščenju 
križa, da mu odgovorimo osebno?

Vaš župnik 
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Afere s spornim uvoženim mesom nas 
običajno za kratek čas streznijo, nas spod-
budijo, da preverjamo poreklo mesa ali 
pa se mu za kratek čas celo odpovemo. 
Morda se tudi odgovorni v javnih zavo-
dih za nekaj časa odrečejo »privilegiju« 
najnižje cene. Ko pa afera potone v poza-
bo, se kaj kmalu vrnemo v obdobje dvom-
ljivega pragmatizma. 

Poziv ni brez razloga. V šolskem letu 
2016/2017 je bilo v slovenske vrtce vpisanih 
86.000 otrok, v osnovne šole 177.000 učencev 
(vir: SVIZ), v domovih za ostarele pa je biva-
lo 20.718 oseb (vir: Skupnost socialnih zavo-
dov Slovenije). Če k temu prištejemo še 9.356 
postelj v slovenskih bolnišnicah (vir: SURS), 
javni zavodi s hrano oskrbujejo 293.074 ljudi, 
kar predstavlja 15 % celotnega prebivalstva 

Zdravje je naša odgovornost
giZ mesne industrije slovenije Začenja široko akcijo, s katero želi slovenske kupce opoZoriti na pomen mesa loka-
lnega iZvora, oZnačenega Z Znamko »iZbrana kakovost − slovenija«. v široki ponudbi cenejšega mesa kupci pogosto 
spregledajo ali poZabijo na vidik varnosti in kakovosti lokalne hrane. 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) predstavlja 
pravno podlago za izvedbo komasacij kmeti-
jskih zemljišč. Ključni pogoj za uvedbo ko-
masacijskega postopka je soglasje lastnik-
ov zemljišč. Komasacija se lahko uvede, če 
se z uvedbo komasacijskega postopka strin-
jajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti več kot 
dve tretjini površin kmetijskih zemljišč na 
predvidenem komasacijskem območju. Ta 
pogoj je ključen in tudi najtežje dosegljiv. V 
Sloveniji se namreč še vedno srečujemo z ve-
liko navezanostjo na lastnino zemlje (in tudi 
na njeno lokacijo), s čimer pa se komasacijam 
kmetijskih zemljišč dela krivica. Osnovni cilj 
komasacije namreč je, da vsak komasacijski 
udeleženec iz komasacijskega sklada dobi čim 
bolj zaokrožena zemljišča.

Komasacije kmetijskih zemljišč
v sloveniji po podatkih popisa kmetijstva iZ leta 2010 74.640 kmetij raZpolaga  s  507.000 ha kmetijskih Zemljišč, 
od katerih se jih uporablja dobrih 474.000 ha. po podatkih geodetske uprave rs je v sloveniji okoli 3 milijone 
kmetijskih in goZdnih parcel, kar pomeni, da ima povprečno kmetijsko gospodarstvo okoli 30 parcel kmetijskih in goZd-
nih Zemljišč. povprečna velikost slovenske kmetije je 6,5 ha (povprečna velikost kmetije v eu 25 je 16 ha, v eu 27 
pa 11,9 ha), kar nas takoj postavlja v nekoliko neenakovreden položaj v primerjavi Z ostalimi državami članicami eu. 
da je potreba po Zemljiških operacijah velika, pa dokaZuje tudi podatek, da slovenska kmetija v povprečju obdeluje 22 
obdelovalnih kosov, kar v povprečju Znaša manj kot 0,3 ha velik obdelovalni kos (parcela). 

Postopek komasacije vodi upravna enota. 
Vlogi za pridobitev odločbe o uvedbi ko-
masacije je treba poleg soglasij lastnikov 
zemljišč priložiti tudi predlog celovite idejne 
zasnove ureditve komasacijskega območja, 
ki mora biti usklajen z drugimi sočasnimi 
agrarnimi operacijami. V praksi to pomeni, da 
so lastniki zemljišč na območju, kjer je predv-
idena uvedba komasacijskega postopka, že ob 
samem začetku seznanjeni z namero investi-
torja po celovitem urejanju prostora. 

Po pravnomočnosti odločbe o uvedbi 
komasacijskega postopka sledijo razgrnitve 
predpisanih elaboratov:
- elaborat obstoječega stanja zemljišč na 
komasacijskem območju;
- elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem 
območju;

- idejna zasnova ureditve komasacijskega 
območja;
- elaborat nove razdelitve zemljišč na 
komasacijskem območju.

Prvi trije elaborati se praviloma razgrnejo 
skupaj, elaborat nove razdelitve zemljišč 
komasacijskega sklada pa se razgrne pose-
bej. Vsi komasacijski udeleženci imajo enake 
možnosti sodelovanja v komasacijskem post-
opku. Svoje mnenje, želje in pripombe lahko 
izrazijo tako v postopkih pred izdajo odločbe 
o uvedbi komasacije, med komasacijskim 
postopkom (ob razgrnitvah elaboratov) kot 
tudi v postopku nove razdelitve zemljišč ko-
masacijskega sklada.

Po vključevanju vseh pripomb komasacijskih 
udeležencev upravna enota izda odločbo o 
novi razdelitvi zemljišč komasacijskega skla-

Slovenije. Znano je, da je pri javnih naročilih 
odločilni kriterij cena, ta pa se brez dvoma 
odraža v kakovosti, zato je vprašanje, kakšno 
hrano jedo naši otroci, ostareli in bolni, 
odveč.

Po drugi strani nas sodobni način življenja 
vedno bolj oddaljuje od domače kuhinje, 
delovno aktivno prebivalstvo se večinoma 
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da. Ko je ta pravnomočna, se novo 
zemljiško stanje vpiše v zemljiško 
knjigo in zemljiški kataster.

Vzporedno s postopkom komasacij 
kmetijskih zemljišč se navadno 
peljejo tudi postopki za izvedbo 
agromelioracij na komasacijskih 
območjih. Izvedba agromelio-
racij pomeni vse fizične posege na 
kmetijska zemljišča, predvsem go-
vorimo o izgradnji novih poljskih 
poti, dostopov do parcel, morebit-
na druga zemeljska dela in ostale 
posege, ki so potrebni za celovito 
urejanje komasacijskega postop-
ka. To odločbo izda Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no.

Večina vprašanj, s katerimi se 
srečujemo, pa slej ko prej na-
nese na financiranje komasacij 
(in agromelioracij) kmetijskih 
zemljišč. Komasacije kmetijskih 
zemljišč so eden redkih ukre-
pov Programa razvoja podeželja 
2014–2020, kjer je stopnja fi-
nanciranja 100 % upravičenih 
stroškov. Javni razpisi ukrepa 
M04.3: Izvedba agromelioracij na 
komasacijskih območjih finan-
cira tako izvedbo komasacij kot 
tudi izvedbo agromelioracijskih 

Bloške historije

Trojiški 
gospod

Kot mi je pripovedoval Lipetov Bojan, so v njihovo gostilno Pri Lipetu 
v Velikih Blokah poleg stalnih gostov zahajali tudi občasni obiskovalci, 
ki so bili bolj slabo seznanjeni s krajevnimi prilikami in so tako lahko 
hitro kupili kakšno »bloško novico«. 

Sedela sta tako v nedeljskem popoldnevu v točilnici Tonovč France za 
mizo pod uro, nasproti njega pa pri mizi pod pod špeglom njegov pri-
jatelj Šajbar z Radleka. Takšno ime se je prijelo Slugovega zeta Ivana 
Darisa, Ljubljančana, ki je bil zaposlen pri steklarskem podjetju v Lju-
bljani. Ivan je bil sivolas možak, urejen, po nobel je govoril, pa še bel-
ega folcvagnovega hrošča je imel, ki je bil za tiste čase res luksuz avto. 

No, pa se k Tonovču prisede par iz duhovske soseske. Že nekaj časa 
nista živela na Blokah, možakar pa je bil še prav grdo siten. Kritiziral 
in preklinjal je vse povprek, božje in hudičevo ime se je pri njem vedno 
pričelo s tri- ali štirištevilčnim številom. Tonovč, ki se je tega kloba-
sanja hitro naveličal, je prišleku nekako namignil, da pri sosednji mizi 
sedijo nov trojiški gospod, ki dobro slišijo, in bog ve, kaj si bodo mislili 
o vsem tem govorjenju. 

del na komasacijskih območjih. 
V programskem obdobju 2014–
2020 je za izvedbo agromelio-
racij in komasacij predvidenih 
12 milijonov EUR nepovratnih 
sredstev. Dejstvo pa je, da je in-
teres po izvedbi tovrstnih pro-
jektov zelo velik, želja po takih 
investicijah pa še vedno narašča. 
V okolici Blok sta bili izvedeni 
dve komasaciji, in sicer v občinah 
Sodražica in Loška dolina.

Slovensko kmetijstvo se vedno 
bolj sooča s prestrukturiran-
jem: uvajajo se nove tehnologi-
je, mladi prevzemniki nadalju-
jejo in nadgrajujejo dosedanje 
prakse, zanemariti pa ne smemo 
niti vedno bolj izrazitih podneb-
nih sprememb. Zaradi zemljiške 
razdrobljenosti pa je sloven-
sko kmetijstvo na marsikaterem 
območju nekonkurenčno in pre-
malo produktivno. Komasaci-
je kmetijskih zemljišč seveda ne 
bodo rešile vseh težav kmetijstva, 
lahko pa postavijo dobro osnovo 
za lažje in boljše gospodarjenje s 
kmetijskimi zemljišči.

Tomaž Primožič 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

prehranjuje v javnih menzah 
in obratih hitre prehrane, v 
Sloveniji pa še dandanes nima-
mo predpisa o obveznem nava-
janju porekla mesa na jedilnikih 
− čeprav imamo pravico vedeti, 
od kod prihaja meso, ki ga dobi-
mo na krožniku.

Se kdaj vprašamo, kako sami 
ravnamo, kadar se znajdemo 
v vlogi potrošnika? Iz javnom-
nenjskih anket sicer izhaja, da 
večina anketiranih poreklo in 
kakovost hrane postavlja v sam 
vrh kriterijev, na prodajnih 
mestih pa zmaguje predvsem 
nizka cena. Trgovci temu sledi-
jo, zato kupce privabljajo prav 
s poceni mesom. Tako bo osta-
lo vse do takrat, dokler se vsak 
potrošnik sam ne bo zavedal, 
da lokalna preskrbna veriga 
predstavlja najbolj zanesljiv 
model oskrbe z varno in kako-
vostno hrano. 

Nacionalna shema Izbrana ka-
kovost ni sama sebi namen, 
je kompleksen projekt in 
plod dolgoletnega sodelovan-
ja med državo, pridelovalci in 

živilsko predelovalno industri-
jo ter zasleduje cilj strateškega 
zavezništva v oskrbni verigi z 
enim samim namenom − zago-
tavljati varno, zdravo in kakov-
ostno lokalno hrano. Tudi znak 
Izbrana kakovost – Slovenija ni 
samo prazna obljuba, dodana na 
embalažo izdelka. Je trdna za-
veza, za katero stojijo nadstand-
ardni pogoji pridelave in prede-
lave ter redni in izredni nadzori. 

Nobenega dvoma ni (več), da 
je naše zdravje soodvisno tudi 
od načina in kakovosti našega 
prehranjevanja, zato je skraj-
ni čas, da se začnemo obnašati 
odgovorno in namesto množici 
(nenujnih) dobrin namenimo 
več pozornosti kakovosti hrane, 
ki jo uživamo. Zdravje je naša 
odgovornost, Izbrana kakovost 
– Slovenija pa najvišji kakovost-
ni standard hrane v Sloveniji. 

Več informacij: http://giz-mi.si/
projekti/izbrana-kakovost-pro-
jekt/

GIZ Mesne industrije Slovenije, 
Dimičeva 9, Ljubljana 

Razgovor se je hitro spremenil, ženska je stopila v kuhinjo do 
gostilničarke Malke vsa v skrbeh, kaj si bodo trojiški gospod mislili, saj 
njen mož vendar ni tako hudoben, ima pa slab dan itd. Malka ni vedela, 
kako razvozlati zadevo in se je izgovarjala, da ona še ne pozna novega 
gospoda, pa saj ga morda tudi Tonovč ne pozna še čisto dobro.

A France se ni dal. V izogib nadaljnjemu zapletanju zgodbe je plačal 
zapitek in v vratih vljudno ogovoril Šajbarja: »No, gospod Ivan, jaz 
grem zdaj še nekaj domov, saj zvečer imamo pa tako pevske vaje pri 
Trojici, pa se vidimo!« Ivan je modro pokimal sveti resnici. 

Pa sta ga imela, gostobesedneža!

Zapisal Lojze Mazij
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    — glasilo občine Bloke

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

BLOŠKI GL. MESTO PRAVNI PALICA HRIBO- ŠVEDSKA
KORAK DRŽAVE ZASTOP- VLEČENJE Z USNJE- VITA GR. ŠPORTNA

MASSAC- NIK NIM POKRA- IGRA
HUSETTS TRAKOM JINA

BAVKA,
STRAŠILO

(OTROŠKO)

POZI-
TIVNA

LASTNOST

IZDELO-
VALEC
SVETIL

IZ VOSKA
SOSEDNJI

ŠKATLICA ČRKI
ZA OČALA PEVKA IN

IGRALKA
PORTIR JANKOVIČ

AVTOR: NAJBOLJ JEČA, ŽARO PRITOK DRAG GOZDNA ANTON MUSLI-
MARKO SOPOJAV VSAKDA- ZAPOR TUŠAR DOR- KAMEN ŽIVAL AŠKERC MANSKI

DREŠČEK NJE ČISTI- DOGNE V ZELENE IGRALEC PEVKA BOG
LO KOŽE FRANCIJI BARVE CRUISE HREN

ZADETEK
ZDRAV- PRI
NIŠKA TOMBOLI

PRIPRAV- VIŠJA
NICA VZPETINA

SMUČ.
PRISTAN. CENTER V
MESTO V KOLO-
V JUŽNI RADU
ANGLIJI ŽIVEC
ŠKOT. SOBA ZA

POLARNI JAMSKE JANEZ
RAZISKO- SVETILKE ALBREHT

VALEC RT NA V. OKOREN
(JOHN) ŠPANIJE ČLOVEK

JAPON. DRUŽAB-
NEKD. SL. PLAVALEC NA IGRA

NOGO- (TOSHIO) NASIČEN
METAŠ HR. IGRAL- OGLJIKO-

(MARKO) KA (INGE) VODIK
PRITOK ROČNO

AROMA- RONE V BLIŽNJI TKANA SLIKA
TIČNA FRANCIJI SORODNIK STENSKA ALI KIP

ZDRAVIL. SPOPAD S RAKETNI PRE- NAGICE
RASTLINA  KREMPLJI MODELAR PROGA

IGRALEC VLOŽEV
NIKO NA ORGLE DENAR
TOŠ NEMŠKO V BANKO

MESTO V SODELO-
PORENJU VANJE

NEMŠKA NOČNO
NEKD. ŠPORTNA POPIVANJE

PERUJSKI ZNAMKA OTOK V
INDI- PADALKA JUŽNIH

JANEC AVBELJ SPORADIH
MEŠANICA ELEKTRO- BOJAN

ŽIVIL ZA TEHNIK TRAVEN
POLI- TESLA DIVJOST,

VANJE DEL MO- SILO-
HRANE LEKULE VITOST

DOMO-
SLOV. OBNA- VINA

SLIKAR ŠANJE ČAROV-
(NIKOLAJ) ŠOLSKI NICE

CVEK KIRKE
PISA-

AMER. GLEDA- TELJICA
DRUŽABNI LIŠČE PEROCI

PLES SIMBOL JOŽE
ZA KLOR SNOJ

GL. MESTO NEKD.
FRANC. LJUB-

DEPART- LJANSKI
MAJA NADŠKOF
ORNE ŠUŠTAR

VALENTIN PISA- ITAL.
OMAN TELJICA FILMSKA

KARLIN IGRALKA
PODESTA

križanka
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seZnam dogodkov do 31. 7. 2019
NAZIV DOGODKA ORGANIZATOR KRAJ (NASLOV) DATUM IN URA KONTAKT

MEDGENERACIJSKA TELOVADBA S 
FIZIOTERAPEVTKO

DU Martin Krpan 
Bloke

Dvorana MEDGEN
Vsako sredo 
od 18.00 do 19.00

Sonja Drobnič 
040 129 215

KRAJŠI POHODI
DU Martin Krpan 
Bloke

Dobimo se pred 
dvorano Bloški 
smučar

Vsako sredo ob 8.00
Irena Mazij 
031 446 758

SOBOTNA DRUŽABNA SREČANJA
DU Martin Krpan 
Bloke

Dvorana MEDGEN
13. april 2019
18. maj 2019
15. junij 2019 od 18.00 do 23.00

Rado Ponikvar
051 394 419

DRUŽENJE LJUBITELJIC ROČNIH 
SPRETNOSTI – PLETEMO COPATKE IN 
NOGAVIČKE ZA DOJENČKE

DU Martin Krpan 
Bloke

V dvorani nad 
pošto – mansarda

Vsak torek do konca maja
od 16.00 do 18.00

Ivica Šega
031 877 413

VEČERNO KOPANJE S PLESOM 
V HOTELU DELFIN 
(Če bo najmanj 20 prijav.)

DU Martin Krpan 
Bloke

Delfin Izola
19. 4. 2019 
Odhod ob 15.30 izpred dvorane 
Bloški smučar

Silva Perčič
051 62 86 22

IZLET OB ZAKLJUČKU 
MEDGENERACIJSKE TELOVADBE ZA 
SEZONO 2018/19. KOPANJE, KOSILO, 
POHOD IN PREDAVANJE V STRUNJANU.

DU Martin Krpan 
Bloke

Strunjan 6. 4. 2019
Sonja Drobnič
040 129 215

OBISK PRIREDIVE VEČER 
PESMI IN PLESA

DU Martin Krpan 
Bloke

LJUBLJANA GR 14. 5. 2019
Silva Perčič
051 62 86 22

POLETNO GLEDALIŠČE STUDENEC
DU Martin Krpan 
Bloke

LEPO JE BITI 
MUZIKANT 2. DEL

Datum bo objavljen na oglasni deski 
in na spletni strani DU

Silva Perčič
051 62 86 22

POLETNO GLEDALIŠČE MULJAVA
DU Martin Krpan 
Bloke

Ime predstave še 
ni objavljeno.

Datum bo objavljen na oglasni deski 
in na spletni strani DU

Silva Perčič
051 62 86 22

POHODI V NIŽJE HRIBE
DU Martin Krpan 
Bloke

SVETA TROJICA 
NAD PIVKO

13. 4. 2019 Stane Korenjak

BALINANJE
DU Martin Krpan 
Bloke

Balinišče pri 
Lovskem domu v 
Novi vasi

VSAK TOREK OB 15.00 
OD APRILA DALJE

Slavka Zakrajšek

IZLET ISTRA, RDEČE-SIVA-BELA
DU Martin Krpan 
Bloke

11. 5. 2019
Silva Perčič
051 62 86 22

OGLED LJUBLJANE IN VOŽNJA 
Z LADJICO PO LJUBLJANICI

DU Martin Krpan 
Bloke

7. ali 14. junij 2019
Silva Perčič
051 62 86 22

PRAZNOVANJE JUBILANTOV
DU Martin Krpan 
Bloke

Kmetija Knavs na 
Runarskem

28. 5. 2019
Silva Perčič
051 62 86 22

ENODNEVNO KOPANJE V IZOLI
DU Martin Krpan 
Bloke

Delfin Izola
27. 6. 2019
25. 7. 2019

Silva Perčič
051 62 86 22

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

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

Nova vas 11, 1385 Nova vas

Klemen Rustja
tel: 031 598 671

Alojz Žnidaršič
tel: 041 441 189

Aleš Urbas
tel: 041 321 344

Pooblaščeni odkupovalci za Zamet d.o.o.:

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

28. 4. 2019
BLOŠKO JEZERO

WWW.BLOKE.SI


