
Vabilo!
V nedeljo, 16. 9. 2018 ob 14.30

Vas vljudno vabimo na slovesnost ob 80-letnici 
dograditve objektov Jadralnega centra Bloke

ki bo v dvorani nad knjižnico Nova vas 4a
(II. nadstropje – dvigalo je).

Za to priložnost sta bili pripravljeni dve razstavi:
•  razstava »Bloke in letala« ter
•  razstava znamk o letalstvu

Prisluhnili bomo veteranom in drugim govornim gostom, 
ki veliko vedo o letalski »Meki«, kot so njega dni 

imenovali Bloke.

Premierno bomo zavrteli skladbi:
•  »Bloški letalci –fligarji/ avtor Jože Rot,

Ansambel Bloški odmev
•  »Letalska koračnica«/avtor J. Starič 1938/ priredba

Matic Kotnik

Če vam čas dopušča,
 dobrodošli v zibelki jadralnega letalstva.

Člani Zavoda Vrabec Bloke

Zavod Vrabec Bloke, zavod za ohranjanje kulturne 
dediščine, izobraževanje, kulturo in povezovanje
socialnih akterjev z družbenim učinkom.
Ravne na Blokah 12 1385 Nova Vas
E-pošta: info@zavod-vrabec-bloke.si, tel.: 051 228 575



Spored:
Ob 14.00 ogled filma (15 min.)
Ptički z gnezdom

Ob 14.30 kulturni program:
•	 Jana Zakrajšek, direktorica Zavoda
 Vrabec Bloke, pozdravni nagovor
•	 Adi Kužnik, predsednik Društva vojaških 

pilotov vseh generacij in prijateljev 
vojaškega letalstva – slavnostni govor

•	 Polde Pungerčar, predsednik ZMKS in 
Moto kluba Mirna Peč - beseda o Ludviku 
Stariču

•	 Jan Zgonc, harmonikaš 
•	 veterani:	Edvard Lorencon, Miro Mramor, 

Drago Gabriel - vprašanja publike
•	 premierna	izvedba	naše	himne:	BLOŠKI	

LETALCI - FLIGARJI (avtor Jože Rot), 
•	 Benjamin Ličer Benđo,  predstavitev 

“novejše” zgodovine Blok
 (po letu 2005 do danes)
•	 predaja	radijske	postaje
 (Edvard Lorencon), podelitev zahval
•	 predstavitev	obeh	razstav

Program bo povezoval France Mele iz Cerknice

Ob 16.15 ogled preleta letal
(če bo ugodno vreme)

Ob 16.30 ogled stare osnovno šole
(Old	School	Villa)	ter	ostankov	hangarja
in Jadralne šole Bloke (dan odprtih vrat
od 10-19 ure).

Razstavi:

Razstavo Bloke in letala je avtor Srečko 
Gombač izrecno za to priložnost pripravil
na pobudo Martine Hribar in njenih
sodelavcev pilotov. 
Razstava nudi kratek pregled brezmotornega ali 
jadralnega letalstva s poudarkom na dogajanjih 
v Novi Vasi ter okoliških zaselkih in hribih v 
obdobju od začetka tridesetih do začetka 
petdesetih let prejšnjega stoletja. Bloke so za 
zahodni del nekdanje Jugoslavije pomenile 
tisto, kar je bil za Nemce Wasserkuppe. Bloke so 
bile zibelka popularizacije letenja. Tu so se dve 
desetletji kalili prvi rodovi pilotov iz Slovenije, 
Zagreba, Reke in drugih krajev.

Druga razstava je Razstava znamk. Gre za zbirke 
dveh članov Filatelističnega društva Lovro Košir iz 
Škofje	Loke.	Prikazani	bosta	zbirka	znamk	Boruta 
Podgorška o zgodovini in razvoju letalstva 
ter zbirka znamk Primoža Čebulja o ženskah-
pilotkah.

Razstavi bosta od 28. 9. 2018 dalje v enoti
knjižnice Nova vas, na pošti pa priložnostni
poštni žig / avtor Andro Alujevič.

Zgodovina: 

Konec dvajsetih so ljubljanski letalci iskali 
prostor, ki bi bil primeren za vzletanje z 
brezmotornimi letali. Našli so ga na Blokah, na 
vzpetinah, ki so obkrožale Novo vas. Po prvih 
začetniških poskusih vzletanja s strmin so leta 
1934 odprli prvo šolo jadralnega letenja, ki 
se je ponavljala vsako leto poleti. Prihajali so 
učenci, odhajali pa piloti. Pojavljala so se vedno 
novejša letala, gradili so se objekti za letalstvo, 
skratka: na Bloških tleh in v zraku nad njimi je 
bilo zanimivo.

2. svetovna vojna je prekinila to dogajanje, ki pa 
se je nadaljevalo takoj po vojni, že poleti 1945 
in trajalo tja do petesetih. Tehnološki razvoj pa 
je prinesel nove, ugodnejše rešitve, med njimi 
tudi aero-zaprego za vzletanje jadralnih letal. 
Letališča pa Bloke niso imele. Tako je interes za 
vzletanje z bloških hribov usahnil in prepustil 
tisto obdobje pozabi.


