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Spoštovani bralci Bloškega koraka!
Pomlad nezadržno razkriva svojo moč. Z vsakim dnem se
intenzivneje prebuja narava; dež, toplota in svetloba
prebujajo novo življenje. Ni naključje, da je velika noč, ki je
praznik novega življenja, postavljena v pomladanski čas. Tudi
če smo morda zaradi zunanjih razmer v svoji notranjosti še
bolj v zimi kot v pomladi, je prav sporočilo tega praznika
tisto, ki lahko vsakemu, ki se ga oprime, da veliko upanja in

pozitivne naravnanosti. Vsem nam želim, da bi se velika noč
zgodila tudi v naših srcih, da bi kot zmagovalci vstali iz svojih
osebnih grobov, karkoli ti grobovi že so.
Blagoslovljeno veliko noč Gospodovega vstajenja!
Simon Virant, župnik
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Kljub posebnim razmeram
življenje teče naprej
Živimo v posebnem obdobju, ko nam življenje močno kroji nevaren in trdovraten virus, ki je prisoten
praktično na vseh celinah sveta in je v enoletnem obdobju zahteval veliko življenj. S podobnimi
težavami se spopadamo tudi v naši državi. Vesel pa sem, da na Blokah razmeroma dobro obvladujemo
razmere, saj imamo bistveno manj okuženih kot v drugih področjih naše države. Prilagodili smo se
tudi na Občini Bloke, način dela se je močno spremenil. Številni kontakti se izvajajo na daljavo,
večina sestankov je organiziranih preko »Zoom konferenc«. Nič pa tudi ni videti, da bi se življenje
v kratkem lahko vrnilo v normalne tirnice. Številne nove oblike komunikacije bodo namreč lahko
ostale v uporabi tudi po končanem korona obdobju.
Kljub posebnim razmeram pa v naši občini tekoče naloge in investicije izvajamo, kot je treba. Že v začetku meseca februarja smo potrdili
predlog proračuna občine Bloke za tekoče
leto. S to potrditvijo smo določili plan investicij, ki je tudi letos zelo obširen in razgiban.
Med drugim smo rezervirali sredstva za dokončanje že začetih investicij. Letos bomo
tako dokončali celovito prenovo stanovanjskega objekta v Velikih Blokah.
Dela potekajo po terminskem planu. Trenutno se izvajajo gradbena dela v notranjosti
objekta. Z deli so začeli tudi inštalaterji za
strojne in elektroinstalacije. Predvidevamo,
da bo ta prenova zaključena do zgodnjih jesenskih dni. V načrtu je tudi dokončanje izgradnje večnamenskega objekta pri Sveti
Trojici. V tem trenutku je investicija že v ce-

loti zaključena, izvesti je potrebno le še fino
montažo notranje opreme in pohištva.
Že večkrat smo poročali, da si prizadevamo
za nakup zemljišč od KGZ Krpan Cerknica v
stečaju. Ta cilj ostaja kot ena izmed naših prioritet tudi v letu 2021. Upamo, da se bodo prodajni postopki začeli čimprej ter da bomo uspeli prevzeti te nepremičnine, ki jih želimo
nameniti za nadaljnji razvoj naše občine.
Po vzoru iz preteklih let bomo tudi letos
pomembna finančna sredstva namenili za obnovo in posodobitev prometne infrastrukture. V okviru teh aktivnosti bomo obnovili
več že asfaltiranih občinskih cest, ki so v slabem stanju. Asfaltna prevleka pa bo izvedena
tudi na nekaterih cestah, ki so še v makadamski izvedbi. Natančen plan letošnjih izboljšav
bomo pripravili naknadno.

Foto: Matic Jakopin

V notranjosti stanovanjskega bloka v Velikih Blokah mojstri izdelujejo predelne stene in opravljajo elektro- in strojnoinstalaterska dela.
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Poslovilni objekt pri Sveti Trojici bo kmalu nared za predajo v uporabo.
Pomembne izboljšave bomo izvajali tudi na
področju okoljske infrastrukture. Predvidene
so razne razširitve vodovodnega omrežja.
Letos nam je zaradi ugodnih vremenskih razmer že v zimskem obdobju uspelo zgraditi
novo vodovodno omrežje od Bočkovega do
Svete Trojice. Načrtujemo, da bi zgradili oziroma obnovili še nekaj drugih odsekov vodovodnega sistema Bloška planota. Že daljše obdobje si zelo prizadevamo tudi za realizacijo
okoljske infrastrukture v naselju Ulaka. Za
to investicijo smo tudi letos v proračunu rezervirali ustrezna finančna sredstva. Pogoj za
njeno realizacijo pa ostaja pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelali smo že vso potrebno
projektno dokumentacijo ter izvedli potrebne
hidravlične študije, ki so pogoj za pridobitev
okoljevarstvenega soglasja. Po pridobitvi
slednjega pričakujemo tudi izdajo gradbenega
dovoljenja. Upamo in verjamemo, da ga bomo
pridobili v bližnji prihodnosti ter da bomo ta
projekt lahko izvedli še v letošnjem letu.
Predvideli smo tudi sredstva za celovito
prenovo javne razsvetljave. V načrtu imamo
namreč zamenjavo vseh svetilk javne
razsvetljave, ki so trenutno še v okoljsko neprimerni natrijevi izvedbi, s sodobnimi LED
svetilkami. S to prenovo bomo zmanjšali svetlobno onesnaženje narave ter porabo električne energije.
Dokončati želimo tudi prostorski akt
(OPN). Ta naloga se nam je zaradi novih in
novih zakonskih ovir močno podražila, dokončanje pa tudi časovno zavleklo. Upamo, da
bomo ta akt kljub številnim oviram uspeli dokončati do konca naslednjega leta.
Pomembna finančna sredstva so rezervirana tudi za investicijsko-vzdrževalna dela v
prostorih osnovne šole in zdravstvene po-

staje v Novi vasi. Za naše občane namreč želimo razširiti zdravstvene storitve. Že v začetku leta smo Bločani dobili stalno zobozdravstveno ekipo, med letom pa naj bi dobili še dodatno strokovno delavko za opravljanje preventivnih nalog na območju naše občine. Na
ta način se bodo na Blokah bistveno izboljšale
in razširile tudi navedene zdravstvene storitve. Seveda pa moramo za delovanje teh nalog
zagotoviti ustrezne prostorske in materialne
pogoje.
V tabeli vam predstavljamo še vrednostni
plan letošnjih investicij:

Kot je razvidno iz tabele, bomo v letošnjem
letu za številne investicije namenili skupaj
preko 1,65 milijona evrov, kar predstavlja skoraj dve tretjini celotnega proračuna občine
Bloke. Z realizacijo številnih projektov bomo
pomembno izboljšali pogoje za delovanje naših
javnih zavodov oziroma izboljšali življenjske
pogoje vsem prebivalcev naše občine.
Vsem našim občanom in vsem ostalim, ki
prebirate Bloški korak, ob tej priložnosti želim
veliko zdravja in vesele velikonočne praznike.
župan Jože Doles

Št. Naziv investicije

Vrednost v EUR

1

Celovita prenova stanovanjskega objekta v Velikih Blokah

2

Izgradnja večnamenskega objekta pri Sveti Trojici

3

Nakup zemljišč in objektov

250.000

4

Obnova prometne infrastrukture

270.000

5

Izgradnja okoljske infrastrukture v naselju Ulaka in druge
razširitve kanalizacijskega omrežja

180.000

6

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu Bloke

80.000

7

Posodobitev javne razsvetljave z LED svetilkami

50.000

8

Izdelava prostorskega akta OPN

9

Investicijsko-vzdrževalna dela v OŠ in vrtcu

35.000

10

Investicijsko-vzdrževalna dela v zdravstveni postaji Nova vas

70.000

11

Nakup vozil in opreme za potrebe režijskega obrata občine

70.000

SKUPAJ INVESTICIJE:

472.000
80.000

100.000

1.657.000
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Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Štab CZ Notranjska, ki pokriva Notranjskoprimorsko statistično regijo in del področja
Obalno-kraške regije, izvaja aktivnosti in
ukrepe v sodelovanju z desetimi občinskimi
štabi Civilne zaščite.
Znotraj regije ima najboljšo epidemiološko
sliko področje občine Bloke, kar gre zasluga
predvsem vam, spoštovane občanke in občani, ki s svojim odnosom do izvajanja zaščitnih
ukrepov preprečujete nadaljnjo širitev.
Zahvaliti se moram tudi vašemu županu
Jožetu Dolesu, ki se s poveljnikom OŠ CZ Stanislavom Jakopinom neizmerno trudi. Plod
njunega vlaganja v neštete aktivnosti je zelo
dobra epidemiološka slika.
Vlada RS se z ukrepi trudi omejiti širitev virusa kot tudi izvajati vse oblike pomoči
prizadetim prebivalcem in gospodarstvu.
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valstva in s tem zaščito večjega dela državljank in državljanov.
Omejitve gibanja med regijami, državami
bodo primarno postopoma omogočene brez
omejitev predvsem za prebivalce EU, ki bodo
cepljeni, za vse ostale bodo veljali ukrepi testiranj bodisi po metodi PCR ali HT (v teh
primerih pa bodo nastopale časovne omejitve).
Na področju naše regije smo se v drugem
valu srečali z vdorom virusa v vseh šestih domovih za ostarele. Vodstvo domov in zaposleni so v sodelovanju z zdravstvenimi službami
in ob veliki pomoči pripadnikov civilne zaščite z neizmernimi napori omilili trenutke bolezni, ki je med varovanci zahtevala tudi smrtne žrtve.
Spoštovane občanke in občani, svetujem
vam, da se udeležite testiranj s hitrimi testi, ki
jih omogočamo na področju celotne regije
najmanj enkrat tedensko. S tem lahko v
primeru okužbe svojim najbližjim prihranite
vse, kar covid-19 prinese s seboj.

Foto: Stane Jakopin

Strokovna mobilna ekipa Zdravstvenega doma iz Cerknice se pod poveljstvom poveljnika
regijskega štaba CZ Sandija Curka pripravlja na izvedbo množiènega testiranja obèanov, ki je
bilo pred veènamensko dvorano Bloški smuèar v Novi vasi 20. januarja 2021.
Celoten svet se srečuje s pandemijo razsežnosti, ki nam narekuje drugačen način
življenja in medsebojnega sobivanja. Strokovno je dokazano, da lahko vsak od nas naredi
največ za preprečitev širitve virusa. Uporaba
maske, varnostna distanca, razkuževanje rok
in omejitev medsebojnih stikov so največje
jamstvo za zaščito našega zdravja.
Težko si je zamisliti življenje jutrišnjega
dne brez pozitivnega pristopa cepljenosti. Za
prihajajoče tedne se ocenjuje, da bodo količine cepiva omogočale precepljenost prebi-

Hvala za vašo pomoč, predvsem pa velika
zahvala vašemu županu Jožetu Dolesu in poveljniku OŠ CZ Bloke Stanislavu Jakopinu, da
je v času enoletnega izvajanja borbe za preprečitev širjenja virusa covid-19 vaša občina
najbolj uspešna v regiji in Sloveniji.
Ostanite zdravi.
Vse dobro.
Lep pozdrav
Sandi CURK
Poveljnik CZ Notranjska

Zaznana
problematika otrok
in mladostnikov
v času epidemije
in njenih ukrepov
Epidemija je v zadnjih mesecih bistveno spremenila in vplivala na kakovost našega življenja. Naučila nas je, da ni nič več samoumevno,
zagotovljeno in predvidljivo. Zlasti je občutno
posegla v duševno zdravje ljudi, v njihov materialni in socialni položaj ter osebno varnost.
Nekaterim je epidemija odprla nove možnosti,
za premnoge pa pomeni težjo preizkušnjo.
Negativne posledice najbolj občutijo najranljivejši, kamor sodijo tudi otroci in mladostniki.
Slednji so zaradi šolanja od doma ter socialne izolacije utrpeli veliko škodo ne samo na
svojem izobraževalnem, pač pa tudi na osebnostnem in socialnem področju. Številni so se
pritoževali, da nimajo zadostnih pogojev za
izobraževanje od doma. Najpogosteje je bilo
izpostavljeno nedelovanje interneta, otroci
niso imeli potrebnih računalnikov, tiskalnikov in podobno. Nekateri otroci ali njihovi
straši so poročali, da jim starši oz. njihovi
skrbniki ne zmorejo ali ne znajo pomagati, saj
je izobraževalno gradivo oz. snov prezahtevna. Na našem CSD smo otrokom in mladostnikom ponudili učno pomoč na daljavo preko
nevladnih organizacij ter Dnevnega centra za
otroke in mladostnike Postojna ter Sonček iz
IL. Bistrice. Slednja oblika podpore in pomoči
se je izkazala kot izredno dobra in učinkovita
zlasti pri mlajših otrocih in mladostnikih.
Motivacija za šolsko delo je v času šolanja
na daljavo izredno upadla, kar so CSD-jem poročale šolske svetovalne služb. Slednje so skupaj s CSD-ji iskale skupno pomoč otroku in
družini. Pri otrocih je bilo zaznati, da so začeli
opuščati dnevno rutino, nazadovali so v pridobivanju novega znanja in povečale so se
učne težave. Stremeli smo k vzpostavitvi boljše motiviranosti za šolsko delo, za redno oddajanje dela in domačih nalog, za redno vzpostavljanje povezave preko Zoom-a ali drugih
aplikacij. Zaznane so bile številne neopravičene odsotnosti preko Zoom srečanj. Ugotavljali
smo povečano odklonilno vedenje pri otrocih
in mladostnikih, kar se je izražalo zlasti do
učiteljev, staršev, sošolcev. Še posebej se je to
pokazalo takrat, ko otroci niso razumeli učne
snovi.
Namesto iskanja pomoči in dodatne razlage pri starših ali učitelju so se otroci pogosteje
odmaknili od šolanja na daljavo (izklopljene
kamere na video konferenci, izgovarjanje, da
ne deluje internetna povezava). Posledično so

naša obèina

april 2021
se zatekali k pretiranemu igranju
računalniških igric ali uporabi
spletnih omrežij, se s tem še bolj
socialno izolirali ter se soočali z
občutki osamljenosti in tesnobe.
Obdobje mladostništva je obdobje
izgrajevanja identitete, spletanja
medosebnih vezi, širjenja socialne mreže in večjih življenjskih
sprememb, kar je stanje epidemije močno otežilo. Pogosteje smo
zaznavali samopoškodovalno vedenje in bolj izrazite duševne
stiske (npr. misli na samomor, na
pobeg, depresija in anksioznost,
apatičnost, strah) pri otrocih, ki
so bili že prej na meji teh težav.
Pri mladih smo zaznali povečanje časa, preživetega na
družbenih omrežjih, in s tem neproduktivno preživljanje prostega časa z »visenjem« npr. na
Facebooku, Instagramu, Snapchatu, Tiktoku ipd. tudi pozno v
noč, zaradi česar so naslednji dan
še toliko težje sledili šoli in delali
naloge. Upadla je tudi motivacija
za zunanje aktivnosti. Nekateri
otroci so nam v pogovorih tudi
zaupali, da so v večji meri kot prej
izpostavljeni
medvrstniškemu
spletnemu nasilju (npr. izsiljevanje, zasmehovanje). Pri starejših mladoletnikih je bilo zaznati,
da pogosteje posegajo po marihuani in alkoholu, o čemer so sami
pripovedovali. Izkazalo se je,
kako pomemben vir sprostitve in
dobrega psihofizičnega počutja
mladih so interesne obšolske dejavnosti, ki se trenutno ne izvajajo, in druženje s sovrstniki.
Posledica opisane problematike je seveda čustvena otopelost
otrok in mladostnikov, ki je povezana z doživljanjem neuspeha v
šolskem delu, z neprimerno spodbudo ali pomanjkanjem podpore
s strani staršev. V družinah, kjer
so se starši že prej soočali z vzgojno nemočjo, a je bila situacija
obvladljiva ravno zaradi vpliva
šole, se je vzgojna nemoč še povečala. Družine so zaradi dela in
šolanja na daljavo preživele bistveno več časa skupaj kot sicer,
kar je vplivalo na povečano nestrpnost v družini in med sorojenci ter hkratno povečanje nesoglasij in prepirov (povečalo se je
obravnavano število psihičnega
nasilja, pa tudi tveganje za druge
oblike nasilja).

V kriznih obdobjih, kar aktualna epidemija zagotovo je, se otroci in mladostniki na strese, ki jih
doživljajo, odzivajo zelo različno.
Posledice na področju vedenja,
čustvovanja, doživljanja in učenja ter vsakdanje rutine se lahko
pokažejo hitro ali pa z zamikom
in trajajo različno dolgo. Odzivi
otrok in mladostnikov so odvisni
tako od njihove starosti kot od
tega, kako razumejo situacijo, koliko, katere in kako kakovostne
informacije o dogajanju imajo na
razpolago, od svojih preteklih izkušenj, načina in strategij odzivanja v stresnih situacijah, podpore domačega okolja in drugih
dejavnikov. V času epidemije je
povsem pričakovano, da so zaskrbljeni ali prestrašeni, da čutijo
jezo zaradi omejevalnih ukrepov,
da se njihovo vedenje spremeni
in imajo težave pri samostojnem
opravljanju dejavnosti, ki so jih
prej morda že obvladovali.
Čas epidemije in ukrepov
ter njihove posledice, pa
tudi obdobje še povečane nejasnosti ob
sproščanju ukrepov,
so v različni meri
viri stresa tudi za
starše. Za starše
je najučinkovitejši način podpore
otrokom ta, da
najprej poskrbijo
zase in za svoje
funkcioniranje ter
funkcioniranje
družine. Le tako lahko
opravljajo svojo starševsko vlogo na način, da otroke
pomirijo, jim zagotavljajo občutek varnosti in nadzora nad temi
zahtevnimi okoliščinami. Družine se lahko soočajo z izgubo dohodka ali revščino in ne morejo
poskrbeti za osnovne potrebe.
Morda bodo potrebovale konkretne napotke in spodbudo, da
bodo poiskale finančno in/ali humanitarno pomoč.
Zaradi vsega ugotovljenega
moramo vsi skupaj, vladne in
nevladne organizacije, poskrbeti
za potrebno pomoč in podporo, ki
jo bodo in jo že potrebujejo naše
družine.
Direktorica CSD PrimorskoNotranjska:
Kristina Zadel Škrabolje

Naš odziv
v okoliščinah
epidemije
COVID-19
Trenutno se še vedno nahajamo v
negotovi situaciji, ko imamo zaradi epidemije COVID-19 omejitve na različnih področjih našega
vsakdanjega življenja. Tako smo
prikrajšani za ukvarjanje z različnimi aktivnostmi, dejavnostmi,
imamo določene stroge omejitve
glede
druženja,
prehajanja
občinskih mej, spremenjena je
zdravstvena oskrba, socialnovarstvena oskrba, omejeni smo
pri opravljanju nekaterih osnovnih življenjskih potreb.
Pri mnogih ljudeh lahko takšne okoliščine povzročajo različne
duševne

stiske,
občutke strahu, žalosti, nemoči ali izgube
nadzora. Te stiske posamezniki
običajno lahko prebrodijo. Včasih
pa psihične stiske lahko sprožijo
dolgotrajnejšo duševno bolezen.
Ljudje se s težkimi kriznimi situacijami soočamo različno. Pomembno je, da smo v obdobju
krizne situacije do sebe in drugih
strpni, sprejemajoči in potrpežljivi. Pozorni moramo biti na prepoznavanje svojih občutkov in
stisk ter hkrati na prepoznavanje
občutkov in stisk vseh naših
bližnjih, s katerimi se ob omejitvah v kriznem času srečujemo.
Pogovor z najbližjimi in ozaveščanje stiske lahko ublaži
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duševno stisko. Če pri bližnjih
opažamo spremenjeno vedenje,
ki zanj ni značilno, je pomembno,
da o tem spregovorimo. Pogovor
naj bo usmerjen v počutje; v osebne stiske, strahove, nemoči ter na
konkretne spremembe, ki smo jih
opazili. Včasih je pogovor dovolj,
da se razbremenimo in morda najdemo rešitve za svoje težave. Če
smo sami in nimamo nikogar, je v
obdobju epidemije na voljo brezplačna telefonska številka 080 51
00, kjer so za pogovor na voljo
strokovnjaki s področja duševnega zdravja.
V primeru, da se nam zdravstveno stanje zaradi duševne bolezni močno poslabša oz. da v okolju
prepoznamo, da ima naš bližnji
resne zdravstvene težave zaradi
duševne bolezni (npr. prepoznavamo nenavadno vedenje, ravnanje, razmišljanje, čustvovanje),
je pomembno, da poiščemo
zdravstveno pomoč v ambulanti
nujne medicinske pomoči, pri
specialistu psihiatru, psihologu
ali pa se obrnemo na enoto Centra za socialno delo. Center za
socialno delo bo posameznika
ali svojca, ki potrebuje
pomoč, usmeril v ustrezno
institucijo oz. mu pomagal
poiskati pomoč in rešitev.
Pogosto namreč svojci potrebujejo pomoč, da bodisi
prepoznajo
zdravstvene
težave bližnjih ali pa zgolj
pomoč pri informiranju, vodenju, usmerjanju v razreševanje družinskih stisk.
Imejmo v mislih, da bo epidemija minila, da nikoli nismo sami,
pogovarjajmo se z bližnjimi in
družino.
Medsebojne
stike
imamo lahko na različne načine,
bodimo si v pomoč in podporo,
vzdržujmo dnevno rutino, privoščimo si zadostno količino
spanca in počitka, skrbimo za telesno aktivnost, preživljajmo čas
v naravi, poslušajmo glasbo, usmerjajmo pozornost na pozitivne
vidike, bodimo strpni in sprejemajoči do sebe in drugih. Poiščimo pomoč, če je stiska res huda,
ter – najpomembnejše – ostanimo
zdravi.
CSD Primorsko-Notranjska
Janez Tušar,
Koordinator obravnave v
skupnosti
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SeneCura v Sloveniji pospešeno gradi
domove za starejše občane –
v Žireh gradnja v polnem teku
Ljubljana/Žiri – 15. februarja
2021 – Gradnja doma za starejše
občane SeneCura v Žireh in v
občini Hoče-Slivnica je v polnem
teku, v Komendi so te dni stekla
pripravljalna dela, za gradnjo v
Mariboru tudi že pripravljajo
projekt. Investitor, družba SeneCura Central SI, pričakuje, da
bodo operativno dovoljenje za
dom v Žireh dobili predvidoma
do konca leta 2021, v Hočah pa
proti koncu poletja 2021. Tudi
gradnja v Pivki naj bi stekla predvidoma v drugi četrtini letošnjega leta.

tudi vzpostavljanje rdečih con.
»Prve stanovalce bo predvidoma
dom v Žireh začel sprejemati konec
decembra 2021 ali v začetku januarja
2022,« še dodaja Gavranovičeva.
Za potrebe doma bo na voljo 16
parkirnih mest. Glavni gradbeni
izvajalec del je podjetje Adriaing
d.o.o. iz Kopra. »Objekt bo imel za
stanovalce predvidoma tudi dodatno
ponudbo, kot so frizer, kavarna, vrt
in nekatere zdravstvene storitve v
sodelovanju z občino oziroma sosednjim zdravstvenim domom, s katerim so dogovori še v teku,« še izpostavlja Gavranovičeva in dodaja:
»V domu bomo zaposlili predvidoma

pravo novega projekta s 60 posteljami za dementne osebe v
petih etažah, dve tretjini sob bo
enoposteljnih. Tam je SeneCura
že lastnica nekdanjega Sončnega
doma, v katerem trenutno poteka uvedba novega, posebej za SeneCura domove starejših občanov razvitega programa za dokumentiranje zdravstvene nege in
oskrbe. S takim programom bodo
izboljšali dokumentiranje in
zmanjšali breme zdravstvenega
in negovalnega osebja, da se
lahko več časa posveča oskrbovancem – to bo postala praksa v
vseh SeneCurinih domovih, ob-

zasebni ponudnik v Avstriji SeneCura upravlja s 84 ustanovami za
zdravstveno varstvo in nego,
poleg tega pa še z 19 domovi za
nego na Češkem (od tega štirimi v
fazi načrtovanja/gradnje) in z
doslej tremi že kupljenimi domovi v Sloveniji (Vojnik, Radenci in
Maribor). SeneCura je med vodilnimi družbami na trgu v zasebnem sektorju tudi po inovativnosti in je prejela več priznanj za kakovost in inovacije. Skupina deluje kot kompetenčni center skupine ORPEA za širitev na nove trge
v vzhodni in jugovzhodni Evropi.
Pri uvajanju koncepta za uspeh v

V domu v Žireh bo skupaj na
voljo 60 postelj, od tega 42 postelj
v enoposteljnih sobah, 18 postelj
pa v 9 dvoposteljnih sobah. V
pritličju bo bivalo 12 stanovalcev
z demenco, in sicer 10 v enoposteljnih sobah in v eni dvoposteljni sobi, pri čemer bo imelo pritličje neposreden izhod na vrt.
Prvo in drugo nadstropje bo
sprejelo vsako po 18 stanovalcev.
V teh bivalnih enotah bo dvakrat
12 enoposteljnih sob in 3 dvoposteljne. V podstrešnem delu hiše
bo predvidoma bivalo 12 stanovalcev, in sicer v 8 enoposteljnih
in dveh dvoposteljnih sobah.
Mag. Sanda Gavranovič, poslovna direktorica SeneCura za
Slovenijo, pojasnjuje, da so
glede na izkušnje ob epidemiji
koronavirusa zasnovali dom
tako, da bo ob morebitnem izbruhu nalezljivih bolezni mogoče
ločevanje po nadstropjih in s tem

30 novih sodelavcev, prve zaposlitve
načrtujemo jeseni. Pri tem bomo,
tako kot pri sprejemanju stanovalcev, prednost dajali domačinom, saj
nam je v interesu lokalna vpetost
doma v kraj. Vsak, ki bi se želel zaposliti v novem domu, lahko odda svojo
prijavo že danes na pisarna@senecura.si.« Storitve doma v Žireh
bodo sprva usmerjene v institucionalno varstvo starejših, v dogovoru z občino pa bi lahko v nadaljevanju morda prevzeli tudi
pomoč na domu. V občini HočeSlivnica so gradbena dela že skoraj zaključena v celoti, trenutno
se (februar 2021) montira okna in
izvajajo se ostala obrtniška dela.
Celoten dom bo predvidoma imel
skupaj 142 enoposteljnih in 4
dvoposteljne sobe. V Komendi so
pripravljalna dela za začetek
gradnje doma prav tako stekla,
vsa potrebna dovoljenja so zbrana. V Mariboru so pričeli s pri-

stoječih in novih. Pri Pivki je
sicer prišlo do časovnega zaostanka pri gradnji zaradi sprejema Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka, ki je bil sprejet šele julija 2020 (Uradni list RS
št. 104/2020, z dne 24. 7. 2020).
Sprememba OPPN je vplivala na
spremembe, povezane s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Zaradi omenjenih zamikov je SeneCura na MDDSZ zaprosila za
podaljšanje pogodbe, tako da
načrtujejo pričetek institucionalnega varstva šele v letu 2022.
MDDSZ jih je obvestil, da soglaša
s prestavitvijo datuma začetka
izvajanja storitev na 31. december 2022.

nove države se podjetje naslanja
na večdesetletne izkušnje kot
upravitelj ustanov za nego in
zdravstveno varstvo v Avstriji, na
Češkem in od letošnjega leta tudi
v Sloveniji. Glavno vodilo pri širitvi je doseganje najboljše kakovosti v oskrbi in negi v skladu s
sloganom SeneCura »Blizu ljudem«. Ta predstavlja osrednjo
podjetniško filozofijo skupine, ki
predstavlja osnovo za uspešno
sožitje med stanovalci, družinskimi člani, osebjem družbe SeneCura in zaposlenimi v sektorju
oskrbe in nege starejših: v
ospredju je koncept spoštovanja
vseh ljudi – s posameznikom
vedno v središču pozornosti.
Poleg tega nudi odlično oskrbo za
osebe z demenco, intenzivno
nego, nego bolnikov v trajnem
vegetativnem stanju, bolniško
oskrbo na domu, 24-urno oskrbo,
oskrbo ljudi s posebnimi potrebami in paliativno oskrbo.

O INVESTITORJU
SeneCura s sedežem na Dunaju
je bila ustanovljena leta 1998 v
Avstriji in je od leta 2015 del francoske skupine ORPEA. Kot vodilni
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Storitev pomoči
na domu v občini
Bloke
Starejše osebe pogosto potrebujejo pomoč pri
določenih gospodinjskih opravilih. Najbolj rizična skupina so starostniki, ki živijo sami in
nimajo svojcev. Lahko gre tudi za starostnike,
ki živijo na oddaljenih krajih, ki niso toliko
obljudeni. V tem primeru je storitev pomoči na
domu še posebno dobrodošla, saj je socialni stik
s socialno oskrbovalko lahko celo edini, ki ga ta
oseba ima. Še posebno pa se je potreba po tovrstnih storitvah pokazala v času epidemije, ko je
socialnih stikov še toliko manj.
Pomoč na domu je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav, povezanih s starostjo, ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S po-

močjo na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, posamezniku pa se omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.
V sklopu Centra za socialno delo PrimorskoNotranjska Enote Cerknica se storitev pomoči
na domu izvaja že več let tudi v občini Bloke.
Sama storitev zajema pomoč socialne oskrbovalke pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč
pri temeljnih življenjskih potrebah, pomoč pri
osebni higieni in oblačenju), gospodinjsko
pomoč (npr. prinos in postrežbo toplega obroka) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
(vzpostavitev socialne mreže, spremljanje uporabnikov pri nujnih obveznostih, informiranje
ustanov o njihovem stanju in potrebah).
Z dnem 1. 2. 2021 se v občini Bloke v okviru
izvajanja pomoči na domu CSD PrimorskoNotranjska zagotavljajo storitve pomoči na
domu tudi ob vikendih in praznikih. Končna
cena za uporabnika znaša 5,00 EUR/uro (ob delavnikih, vikendih in praznikih).
Če bi potrebovali več informacij v zvezi s
storitvijo pomoči na domu v občini Bloke, se
lahko obrnete na koordinatorko PND Tino Braniselj (01 7050 403; 01 7050 400).
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

M

ineva natanko eno leto, odkar smo v Sloveniji zabeležili prvi primer okuženosti
z novim koronavirusom in je bila razglašena epidemija bolezni covid-19, ki jo
povzroča ta virus. Kljub vsem karantenam, spoštovanju zaščitnih ukrepov vsega prebivalstva, zaustavljanju javnega življenja se ta epidemija ne umirjana, nasprotno,
pojavljajo se novi in novi sevi tega virusa, ki so po navedbah strokovnjakov še bolj nalezljivi. Žal je ta bolezen zahtevala tudi veliko človeških življenj. Vse kaže, da bo ta virus vsaj
za dolgo časa, če ne kar za vedno, spremenil način življenja, kot smo ga bili vajeni pred
izbruhom te bolezni.
Na Blokah se, po meni znanih podatkih, ta nadležna bolezen ni pretirano razširila in
jo zaenkrat kar dobro obvladujemo. Iz uradnih evidenc je razvidno, da je bilo na območju
občine Bloke do konca marca zabeleženih skupno 70 okužb, vse pa kaže, da smo že krepko vstopili v tretji val. Menim, da je to bolezen na Blokah prebolelo veliko več ljudi glede
na to, da se vsi oboleli ne testirajo, veliko pa jih covid-19 preboli asimptomasko, torej
brez znakov okužbe. Ne glede na to pa je nujno, da se vsi zavedamo, da je to zelo huda
zahrbtna bolezen, kar nam nalaga, da se vsi obnašamo odgovorno in dosledno spoštujemo predpisane ukrepe. Če smo z odgovornim obnašanjem rešili samo eno človeško življenje, smo s tem storili zelo veliko.
Zaradi te epidemĳe še letošnji pust ni bil kdo ve kaj, komaj da smo opazili kakšno maškaro. V senci te novodobne »kuge« pa nas je hitro in v vsej svoji lepoti obiskala pomlad,
ki naše okolje spreminja v čudovito zelene in cvetoče preproge. Spoštovane bralke in
bralci, veselimo se te prebujajoče pomladi, izkoristimo vsak trenutek svojega prostega
časa in ga preživimo v tem čudovitem pomladnem okolju, stran od računalniških ekranov, na katere smo neprestano navezani, pa naj bodo to šolarji ali zaposleni.
Vsebina Bloškega koraka je tudi tokrat bolj »koronsko« obarvana, saj so bila razna
druženja izvedena predvsem na daljavo, preko sodobnih komunikacĳskih kanalov, s pomočjo Zoom in podobnih programov. Hvala vsem, ki ste v uredništvo pridno pošiljali
svoje cenjene prispevke, za kar se priporočam tudi v prihodnje.
V županovem prispevku boste prebrali, da je delo v občinski hiši kljub epidemĳi potekalo nemoteno. Občinska uprava je pripravila proračun za leto 2021, ki ga je občinski svet
v mesecu januarju tudi potrdil. Skladno s tem so se že pričele izvajati letošnje investicĳe.
Kako hitro čas beži, ugotavljata tudi dva naša občana, ki sta pred kratkim dopolnila
častitljivih 90 let. Eden izmed njĳu je celo častni občan občine Bloke. Njuni življenjski
zgodbi smo zabeležili v intervjujih, ki so bili posebej za Bloški korak z obema opravljeni
pred kratkim. Iskreno se jima zahvaljujem za sodelovanje in jima ob tem visokem osebnem jubileju želim še veliko sončnih in zdravih dni.
Poleg omenjenih dveh občanov je letos svojo devetdesetletnico praznovalo še nekaj
naših Bločank. Zaradi znane situacĳe in v dogovoru z njihovimi svojci se nismo odločili
za pogovor, da s tem ne bi ogrozili njihovega zdravja in zdravja njihovih najbližjih. Ne
glede na to pa tudi njim želimo vse najboljše in še veliko lepih in zdravih dni.
V posebnem prispevku si lahko preberete zapis, kako je v preteklosti potekal visok
državniški obisk ameriškega kongresnika slovenskega rodu na Blokah in kdo sploh je bil
ta znameniti gospod.
Mesec marec nam poleg pomladi prinaša tudi posebna praznika, ki ga praznujejo dekleta, žene, matere, babice – ves ženski svet, skratka. To je 8. marec, ki je dan žena, in 25.
marec, posvečen materam. Spoštovane dame, iskreno vam čestitam in vam želim, da bi
se v družbi moških počutile varne, ljubljene in spoštovane.
Pred nami je največji krščanski praznik – velika noč, ki je praznik veselja in upanja. To
je za vse nas simbol, kako dobro vedno premaga zlo. Verjeti, da bo dobro premagalo zlo,
je v tem času za nas velika vzpodbuda v boju proti aktualni epidemĳi.
Ob koncu vam želim vesele in blagoslovljene velikonočne praznike, ki naj bodo zaznamovani z dobro šunko in veliko pirhi. Ob tem pa ne pozabite skrbeti za svoje zdravje.
Ostanite zdravi in nasvidenje ’o kresi, ko se dan obesi’!
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Poročilo o pitni vodi
za leto 2020
Letno obveščanje o zdravstveni
ustreznosti pitne vode poteka v
skladu s 34. členom Pravilnika o
pitni vodi. Izvajalci gospodarske
javne službe, ki se ukvarjamo z
oskrbo s pitno vodo, vas moramo
letno obvestiti o zdravstveni ustreznosti pitne vode.
Upravljanje javnega vodovoda
Bloška planota poteka preko
Režijskega obrata občine Bloke.
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,
25/09,74/15 in 51/17) in na podlagi rezultatov opravljenih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preizkušanj ter terenskih meritev.

mikrobiološka preizkušanja in
pet skladnih vzorcev s fizikalnokemijskimi zahtevami.
Analize so se izvajale na celotnem vodovodnem sistemu. Več o
analizah si lahko preberete na
spletni strani Občine Bloke www.bloke.si v rubriki Občina Bloke
na podstrani Režijskega obrata,
kjer je objavljeno Poročilo o
zdravstveni ustreznosti pitne
vode za leto 2020.
S strani državnega monitoringa je bilo odvzetih pet skladnih vzorcev v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št.
19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09,74/15 in 51/17).
Upravljanje z javnim vodovodom Bloška planota spremlja tudi
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki izvaja letne in-

Meritve kvalitete pitne vode je
izvajal Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano Center za
okolje in zdravje Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor. Vzorčenje pitne vode na terenu izvaja
strokovno usposobljena oseba laboratorija v skladu z letnim planom vzorčenja, ki je zaveden v
Haccp programu.
V letu 2020 je bilo v okviru
notranjega nadzora izvedenih
sedem pregledov s terenskimi
meritvami. Odvzetih je bilo 26
skladnih vzorcev pitne vode na

špekcijske nadzore nad objekti,
analizami pitne vode, upoštevanjem Haccp sistema in ostalimi nalogami upravljavca vodovoda.
Skupaj si prizadevajmo, da
bomo imeli vedno na razpolago
kvalitetno pitno vodo, s katero
moramo ravnati varčno, odgovorno, spoštljivo in s hvaležnostjo do naše narave, ki nam nudi ta
neprecenljivi dar za življenje.
David Hiti
Režijski obrat občine Bloke,
marec 2021
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Anketa – V katero pokrajino
si želimo Bločani?
V Sloveniji že vrsto let potekajo prizadevanja za sprejem pokrajinske
zakonodaje. Vsi dosedanji predlogi pa, žal, niso dobili zadostne
politične podpore za sprejem in njeno realizacijo.
Leta 2019 je strokovna skupina na predlog predsednika države,
državnega sveta in skupnosti občin pristopila k izdelavi novega
predloga pokrajinske zakonodaje, ki je bila v državnem svetu
predstavljena novembra 2020. Po tem predlogu je občina Bloke
umeščena v Osrednjeslovensko pokrajino s sedežem v Domžalah, ki bi
obsegala 33 občin, in sicer vse od Kostela na jugu pa tja do Kamnika na
severu. Iz Osrednjeslovenske pokrajine je izločena Ljubljana, ki ima po
tem predlogu poseben status Mestne občine Ljubljana. Na podlagi tega
predloga se sedanja statistična Primorsko-notranjska regija razdeli na
dva dela. Občine Cerknica, Bloke in Loška dolina so umeščene v
Osrednjeslovensko pokrajino, ostale občine te regije, Postojna, Pivka in
Ilirska Bistrica, pa v Primorsko-notranjsko pokrajino s sedežem v
Kopru.
Državni svet RS je občinske svete pozval, da se najkasneje do konca
junija 2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje, ki so
objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske
zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«. Kompletno gradivo na
to temo si lahko preberete na spletni strani www.pokrajine.si.

Zemljevid pokrajinske razdelitve Slovenije
po zadnjem predlogu strokovne državne komisije
Da bi občinskemu svetu občine Bloke olajšali sprejem te
odločitve, smo se odločili, da preverimo javno mnenje pri
občanih naše občine. V ta namen smo na spletni strani občine
Bloke www.bloke.si objavili anketo z vprašanjem, v katero
pokrajino naj se priključi občina Bloke.
• V Osrednjeslovensko pokrajino s sedežem v Domžalah ali
• v Primorsko-notranjsko pokrajino s sedežem v Kopru.

V pričakovanju vašega mnenja vas najlepše pozdravljamo.
župan Jože Doles

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko
Bloškega koraka je torek, 1. junij 2021.
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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 2021
Priznanja občine Bloke so:
• 1. naziv častnega občana občine Bloke
• 2. zlati grb občine Bloke
• 3. priznanje občine Bloke

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan občine Bloke se podeli posamezniku za njegov izjemen prispevek na
različnih področjih življenjskega dela, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo
občine Bloke.
Naziv častni občan občine Bloke se podeli
občanom občine Bloke in drugim državljanom
Republike Slovenije kakor tudi 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
uspehe 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 gospodarskem, 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 delovanje 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 2021«,
in sicer do vključno 5. maja 2021 do 12. ure osebno
v sprejemni pisarni Občine Bloke oziroma bodo 5.
maja 2021 oddane priporočeno na pošto.
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Javni razpisi v občini Bloke v letu 2021
Občane obveščamo, da so na spletni strani občine Bloke www.bloke.si aktualni še naslednji razpisi:
Razpis za sofinanciranje

objava razpisa

rok za prejem vlog

čistilnih naprav in črpališč

11. 2. 2021

30. 7. 2021 do 13. ure

gospodarstvo

25. 2. 2021

kmetijstvo

Občina Bloke

25. 2. 2021

UKREP
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja

do porabe sredstev
oz. 29. 11. 2021

UKREP 1
Pomoč za zaokrožitev kmetijskih
in gozdnih zemljišč

do porabe sredstev
oz. 29. 11. 2021

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

do 31. 5. 2021
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Bločani bogatejši na področju
zobozdravstvenih storitev
V letu 2020 smo se povsem nepripravljeni
znašli v novi realnosti v spopadanju z novim
koronavirusom. Vse kaže, da nas bo spremljal
še nekaj časa in tako bremenil naše obstoječe
zdravstvene zmogljivosti.
Kljub vsem težavam pa smo na Blokah uspeli pridobiti dodaten program za zagotavljanje zobozdravstvenega varstva otrok, mladine in odraslih. V sredini februarja 2021 je
začela z delom zobozdravstvena ordinacija v
Zdravstveni postaji Nova vas z zobozdravnico
Anjo Vidrih Jurček dr. dent. med. in zobno
asistentko Urško Kandare. Ordinacijski čas
ambulante je v ponedeljek popoldne, ostale
dni v tednu pa dopoldne. Ob tej priložnosti bi
vas, spoštovani prebivalci Blok, pozvala, da se
v čim večjem številu s podpisom izjave opredelite za omenjeno zobozdravnico. Opredelite
se lahko vsi, ki še nimate izbranega zobozdravnika, in tudi tisti, ki bi želeli izbrati omenjeno zobozdravnico, pa ste že opredeljeni
drugje. Upravičiti moramo namreč dejstvo, da
tudi na Blokah potrebujemo polno zobozdravstveno oskrbo za vse kategorije prebivalcev. Koristiti je mogoče tako storitve, ki jih
plača Zavod za zdravstveno zavarovanje in
spadajo v t.i. obvezno zdravstveno zavarovanje, kot tudi samoplačniške storitve, t.i. nadstandard. Nadstandardne samoplačniške storitve se izvajajo vsak petek v dopoldanskem
času.

Skupaj z občino Bloke želimo ponuditi tudi
čim boljše pogoje za delo zobozdravstvene
ekipe – predvsem večji prostor ordinacije, ki
je sedaj zelo utesnjena.
Z zavodom za zdravstveno zavarovanje pa
smo tudi v pogovorih za priznanje patronažne
službe v smislu polivalence v večjem obsegu.
Radi bi zagotovili opravljanje patronažne
službe za prebivalce občine Bloke z lokacijo v
Zdravstveni postaji Nova vas in tudi za ta
namen potrebujemo dodatne prostore. Patronažna služba po nalogu osebnega zdravnika
nudi polivalentno zdravstveno oskrbo porodnicam, novorojenčkom in vsem bolnim ter
ostarelim, ki potrebujejo nego in zdravljenje
na domu. Skupaj z laično pomočjo na domu,
organizirano preko centrov za socialno delo
in finančno pomočjo občine, tako marsikomu
podaljšamo in izboljšamo kvaliteto življenja v
domačem okolju.
Naj izkoristim to priložnost in vas vse
občane, ki imate stalno prebivališče v občini
Bloke, povabim, da se cepite proti klopnemu
meningoencefalitisu, saj se bodo skupaj s
pomladjo, žal, prebudili tudi klopi.
Ponujamo vam možnost, da se pri svojem
lečečem zdravniku prijavite za tovrstno cepljenje, ki bo izvedeno v treh odmerkih.
Stroški prvega in tretjega odmerka cepljenja
občanov občine Bloke bodo poravnani iz
proračuna občine Bloke za leto 2021, medtem

ko so stroške drugega odmerka dolžni poravnati občani sami. Ker je cepivo varno in učinkovito, bi bilo res nespametno ne cepiti se in z
enim nedolžnim pikom okuženega klopa
ogroziti svoje zdravje.
Delo v ZD Cerknica in tudi ZP Nova vas še
vedno poteka v skladu z aktualnimi vladnimi
odloki v času epidemije. Poteka tudi cepljenje
proti COVID-19, in sicer v skladu z razpoložljivimi dozami cepiv in nacionalno strategijo cepljenja. Vsa naša prizadevanja potekajo z namenom, da se čimprej cepi čim večje število
prebivalcev, saj bomo le tako uspešni v boju
proti koronavirusu. Seveda pa je pomembno,
da še naprej dosledno upoštevamo vsa priporočila strokovne skupine ministrstva za zdravje in NIJZ-ja: nošenje mask, vzdrževanje
medsebojne razdalje, razkuževanje rok,
zračenje prostorov.
In vendar je pomembno tudi dejstvo, da se
misel na boljši jutri že prebuja. Razmišljamo
in načrtujemo, kako nadoknaditi zamujeno,
vzpostaviti pristnejše medosebne odnose,
upoštevati tudi instinkt, čustva, navdih.
Z mislijo in iskreno željo, da ostanemo
zdravi, vam vsem voščim prijetne in optimizma polne velikonočne praznike v krogu svojih
družin, prijateljev in znancev.
Olga Doles

Foto: Stane Jakopin

Prostorsko zelo utesnjena zobna ambulanta v zdravstveni postaji v Novi vasi
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PONI Primorsko-Notranjska
RRA Zeleni kras v sodelovanju s podjetniškim inkubatorjem Perspektiva in zunanjimi partnerji
izvaja 4-mesečno podjetniško usposabljanje PONI Primorsko-Notranjska – Podjetno Nad Izzive.
Projekt se izvaja v osmih slovenskih regijah, naložbo financirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru »Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi »Dinamično
in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.
Projekt PONI Primorsko-Notranjska je model
podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To
se doseže skozi celostni program podjetniških
usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje
vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost
operacije predstavlja zaposlitev udeležencev
za čas trajanja programa v RRA Zeleni kras.
Trenutno poteka usposabljanje s prvo skupino enajstih udeležencev, ki je že pošteno zakorakala svojim ciljem naproti. Udeleženci,
zaposleni z januarjem, so že razvili svoje ideje
in jih tudi že uvajajo na trg. Gre za najrazličnejše dejavnosti, pretežno obrtniško-storitvene, od izdelovanja nakita, lesenih izdelkov, inovativnih stolov, ekoloških igrač, predelovanja ekološkega sadja in začimb do inovativnih
turistično-nastanitvenih produktov. Iz občine
Bloke prihaja en udeleženec, Iztok Škrlj.

IZTOK ŠKRLJ:
Moja poslovna ideja izhaja iz želje ustvariti dodano vrednost iz surovine, ki nam raste v gozdovih, s katerimi smo obdani na Notranjskem.
V programu PONI smo do sedaj naredili izbor
produktov iz lesa in jih pozicionirali v tematsko sorodne skupine, orientirane na končne
kupce. S pomočjo mentorjev in izkušenih svetovalcev je bila narejena analiza trga, kjer smo
prepoznali in opredelili ciljne skupine.
Program Podjetno Nad Izzive je s svojim z
bogatim naborom znanj, ki jih da, odskočna
deska vsem, ki začenjajo z razvojem podjetniške ideje iz katerega koli področja. Zelo
velik pomen programa vidim v tem, da bo v
drugem delu poslovna ideja internacionalizirana in postavljena v globalno spletno okolje.
Objavljen je bil tudi že 2. javni poziv za
vključitev novih udeležencev v projekt PONI –
Podjetno nad izzive v Primorsko-Notranjski
razvojni regiji. Rok za prijavo je bil do 15. 03.
2021. Poziv je objavljen na spletni strani https://www.rra-zk.si/razpisi/aktualni-razpisi/, kjer spremljate tudi ostale pozive, ki bodo
predvidoma objavljeni v poletnem in jesenskem času.
Polona Zevnik

tel. administracija: 01 709 78 32/34, tel. kontrolorji: 01 709 78 33

TEHNIČNI PREGLEDI
TRAKTORJEV IN TRAKTORSKIH
PRIKLOPNIKOV
Traktorji morajo biti tehnično brezhibni:
brez pripetih priključkov,
z urejeno homologacijo za gozdarske
nadgradnje, delujočo svetlobno in
električno opremo, delujočimi zavorami in
z obvezno opremo.
Velike Bloke

četrtek

22. 4. 2021

8.00-15.30

Gostilna Miklavčič

Nova vas

petek

23. 4. 2021

8.00-15.30

Gasilski dom

Velike Bloke

ponedeljek

26. 4. 2021

8.00-11.00

Gostilna Miklavčič

Nova vas

ponedeljek

26. 4. 2021

12.00-15.30

Gasilski dom

Delovni čas tehničnih pregledov na sedežu organizacije: od ponedeljka do petka od 800 do 1600,
sreda od 800 do 1700
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Presedlali smo na kolesa
Tovarna motorjev Sežana – TOMOS. Leta 1954, ko je
bila tovarna ustanovljena, je bilo razrešeno tudi
vprašanje Svobodnega tržaškega ozemlja. Cona B je
pripadla Jugoslaviji in hitro se je pokazalo, da bo novi
center Primorske v Kopru. Tomos se je preselil v Koper
in leta 1959 je tov. Tito uradno odprl novo tovarno.
Prvi proizvodi so bili licenčni Tomos PUCH SG 250 in
moped Tomos PUCH 50. Kmalu so na osnovi tega
mopeda osvojili lastne modele družine Colibri.
Proizvajali so modele od 01 do 04 in nato od 11 do 14 z
največjo uspešnico Colibri T12. Sledili so še mopedi
Avtomatik, APN itd. Po osamosvojitvi so se, v do takrat
uspešni družbi, pričele neskončne reorganizacije,
selitve proizvodnje, lastninjenja … do žalostnega
stečaja leta 2019.

Prvi bicikli so se v naših
krajih pojavili kmalu po
1. svetovni vojni. Tudi
kakšen avtomobil je sem

Nič drugega ni moglo biti kot nedeljsko popoldne, ko je
nastala slika pred gostilno Viktorja Jeriča – pred
Lipetom. Kup gostov s kolesi, dva motorista, pa še fičo,
to se je moralo drenjati ljudi, ker jih je veliko prav
gotovo prišlo tudi peš. Gostilničar Viktor in njegova
žena Malka sta imela polne roke dela.

ter tja zašel k nam, a začetki množičnega prehoda od pešačenja na
kolesa vendarle segajo
nekako v sedemdeseta
leta prejšnjega stoletja.
Slike, ki jih je posnel fotograf Jože Žnidaršič pred
Lipetovo gostilno v Velikih Blokah, so lep odraz
tistih pionirskih let.

Kolesa, naslonjena na zid, so po vsej verjetnosti sami
rogovci. Sodeč po zavorah so še vsa iz prvih generacij z
zavoro na torpedo.
V Ljubljani so med letoma 1951 in 1953 preurejali
podržavljene usnjarne Indus v kovinarske tovarne z
imenom Rog. Najprej so izdelovali dele za kolesa v
sodelovanju s tovarno PUCH iz avstrijskega Gradca. Že
leta 1957 pa je stekla proizvodnja koles na osnovi
lastnega razvoja in Rog je postal, kljub konkurenci
Partizana Subotica in Laste Sarajevo, največji
proizvajalec koles v Jugoslaviji. Največjo uspešnico
Roga je predstavljalo kolo Pony, ki so ga začeli
izdelovati leta 1964. V najboljših letih je proizvodnja
tega kolesa predstavljala skoraj polovico izdelanih
koles. Pred Lipetovo gostilno ni bil parkiran še noben
Pony. Z leti se je uporaba koles vse bolj usmerjala v
otroški program, rekreacijo in šport. Iz proizvodnih
trakov so prišli Kekec, BMX ter gorska kolesa. Po
osamosvojitvi je šla stvar rakovo pot, do stečaja leta
2006. Kaže, da danes najbolj »nesejo« razne avtonomne
cone.
Pred gostilno stojita na štendarjih tudi dva legendarna
Tomosova motorja, moped Colibri 03 s ščitnikom za
noge in Tomos PUCH SG 250. S Tomosovimi motorji
smo v tistih letih dobesedno presedlali z nožnega na
motorni pogon.
Država je po koncu 2. svetovne vojne načrtovala
industrializacijo tudi na Krasu. Ustanovljena je bila

Stik naše družine s Tomosom se je začel leta 1970. Za
vožnjo v popoldansko in nočno izmeno v kuhinji
Bresta v Martinjaku si je mama omislila Avtomatik.
Izpita in registracije ni bilo treba, hitro se je naučila
vožnje in hajd čez Strmec v Martinjak v vsakem
vremenu. Pa še jaz sem se lahko peljal na kakšno
nedeljsko veselico. Bločani, zaposleni na Novolitu
(Bregar, Enžak, Srnel …), in Malizja so na delo hodili s
T12, tisti, ki so delali v Ložu (Zimec, Glinšček, Seljak,
Tasrednji …), pa so imeli puhovce. V Lož so se z njimi
vozili pozimi in poleti v vsakem vremenu.
Leta 1992 smo starejšemu sinu kupili moped Tomos
APN. Ena njegovih prvih voženj je bila s kolegi v takrat
popularni disco Selšček. Sredi noči so nas poklicali
policaji iz Cerknice, naj pridemo po fanta. Motorja ni
bilo nikjer, dali smo vse podatke in skupaj odšli
domov. Moped se ni nikoli našel. Mlajši sin je čez
kakšnih 14 dni pri kosilu zavzdihnil: »Joj, zdaj ima pa
tat moped že več časa, kot smo ga imeli mi!« Obroke
smo odplačevali še eno leto in nato kupili novega, ki je
še danes pri hiši in z njim že popeljem vnuke do Ulake.
Tretje vozilo, ki kraljuje pred Lipetovo gostilno, pa je
fičo. Skoraj en milijon jih je bilo izdelanih v Zavodih
Crvena zastava v Kragujevcu. Zasnovali so ga Italijani
leta 1955 kot italijanski povojni čudež. Avto naj bi
omogočal udoben(!) prevoz štirih potnikov. V
Kragujevcu so ga po licenci pričeli proizvajati leta 1960
z imenom Zastava 600D, leta 1962 pa se je začela
proizvodnja malo modificiranega, kultnega 750.
Porschejeva zasnova, motor in pogon zadaj, je kazala
na športno usmeritev, super za v sneg. Domači mojstri
so ga frizirali na vse načine, celo sedeže so predelali v
ligezice in uporabnost s tem dodatno razširili. Mirno
lahko rečemo, da je ta avto spravil za volan celo
Jugoslavijo. Vozili so ga poštarji, policaji, z njim smo
opravili avtošolo. Ime fičo se ga je prijelo po
stripovskem junaku iz časopisa Borba. Še danes se
čudim, kaj vse se je dalo stlačiti vanj. Pesmica Janeza
Menarta je pela: »Gospod se z ličnim fičkom pelje, a trebuh
melje kislo zelje!«
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SLOVARČEK:

rogovci: kolesa Rog
štendar: stojalo
puhovec: motor PUCH
ligezic: preklopni sedež

VIRI:

France Škrabec,
Nova vas
Franc Hrbljan,
Velike Bloke
Jože Jakopin,
Velike Bloke
Wikipedija

Prvega fička sem kupil Pod lipco v Ljubljani, aprila leta
1975. Bil je letnik 72, svetlo modre barve, kot nov.
Doma me je odjavljen počakal tudi cel vojaški rok in z
njim smo se peljali k poroki leta 1976. Ko smo pričeli
graditi hišo, sem ga leta 1979 pri Zastava avtu v
Ljubljani po sistemu staro za novo zamenjal za Zastava
101C. Pa kako radi so ga vzeli!
Prvi lastnik avtomobila na Blokah je bil gostilničar in
trgovec Milan Modic iz Nove vasi še pred 2. svetovno
vojno. Po vojni so avtomobili počasi prihajali na Bloke
– vojaški zdravnik Janež, Zalar z Gradiškega, mizar
Mišič iz Nove vasi, pa Mirko Turk s Škrabčega in
gostilničar Miklavčič. Mnogo zanimivih zgodb o
začetkih motorizacije mi je zaupal 90-letni France
Škrabec, ki je vozniški izpit opravil že leta 1949 pri
osemnajstih letih, postal inštruktor vožnje in nato član
izpitne komisije za voznike. Prvi nakupi vozil so bili
zelo zapleteni. France je šel po svojega prvega f ičota
600D leta 1960 v Beograd. Njegova teta iz Amerike je
po trimesečnem bivanju na Blokah pred odhodom
nazaj Francetu dala 1000 dolarjev in to je bilo ravno
dovolj za nakup. Eden prvih avtomobilov na Blokah, ki
se ga sam spomnim, pa je bil zadružni kombi IMV –
DKW, ki ga je zadruga kupila leta 1957, njegov voznik
pa je bil prav France Škrabec in nato Stane Tekavec.
Pa zaključimo še z žalostno usodo tovarne Zastava. Po
razpadu skupne države je proizvodnja usihala. Leta
1999 je bil tovarniški kompleks v Kragujevcu močno
poškodovan v letalskih napadih Nato pakta. Država
Srbija je tovarno prodala Fiatu in Zastave je bilo konec.

Tako kot na cestah je napredek s traktorji prišel tudi v
kmetijstvo. Mirno lahko rečemo, da so traktorji IMT
zaznamovali širitev mehanizacije na naše podeželje
tako v poljedelstvo, živinorejo in gozdarstvo.

V Beogradu je bila leta 1947 zgrajena Centralna livnica
in nato še leta 1949 Metalski zavodi Aleksandar Ranković.
Iz teh tovarn je leta 1954 najprej nastal ITM in leta
1965 IMT – Industrija mašina i traktora. Licenco
britansko-kanadskega proizvajalca traktorjev MasseyFerguson so dobili leta 1955. Skupaj s proizvodnjo
motorjev v Rakovici pri Beogradu po licenci Perkins se
je začela velika proizvodnja traktorjev, ki je v letu 1988
dosegla rekordnih 42.000 traktorjev. S tem je bil IMT
peti največji proizvajalec traktorjev na svetu.
Na Bloke je prvi traktor, imenujmo ga kar ferguson,
prišel leta 1958 v KZ Nova vas. Prav ta traktor je na
sliki pred Lipetovo gostilno s platneno kabino in
pripeto prikolico. Prvi traktorist je bil France Turk iz
Nove vasi in nato še Jože Ponikvar iz Nemške vasi.
Kmalu potem so traktor kupili tudi pri Borovcovih v
Novi vasi. V Velikih Blokah je prvi traktor kupil
Hrbljan France – Jeršan. Po večletnem delu na
gradbiščih v Nemčiji je leta 1968 kupil traktor Zetor.
Nato so sledili Fergusoni 33 in 39 pri Pajku, Gorjupu,
Štruklovcu, Matevževih … Traktorji IMT – kmetje so
jim rekli fergusoni – so ob skrbnem vzdrževanju
praktično neuničljivi. Tudi Jeršanov Zetor po več kot
50 letih vžge in dela kot radio, pa ga je France
uporabljal za vse delo na kmetiji in v gradbeništvu od
Blok do Ljubljane. Tudi v Kranj je šel z njim po trosilec
za gnoj. Ob povratku se je v Ljubljani malo izgubil in na
koncu, s pripetim trosilcem, zapeljal kar po Celovški in
skozi center proti Igu in naprej na Bloke.
Tovarna IMT v Beogradu ne obratuje več. Tam
kraljujejo nepremičninski magnati, naši kmetje pa
kupujejo velike traktorje s celega sveta, veliko starih
fergusonov pa še vedno služi svojemu namenu.
Zapisal: Lojze Mazij

Kraj: Velike Bloke
Datum: 1965 – ocenjeno
Avtor: Jože Žnidaršič,
Cerknica
Zbirka: Janez Slavec, Ravnik
Skenirano: 20. 11. 2020
Oblika: 2 razglednici
Zapis s slikami je bil
objavljen na
https://
stareslike.cerknica.org/
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Ameriški kongresnik
John Anton Blatnik na Blokah
Pri Zabukovčevih (Borovčevih) v Novi vasi so
konec sedemdesetih let
prejšnjega stoletja zgradili nov hlev za cca. 30 glav
odraslih živali in še kakšnih petnajst telet. To je bil
največji hlev v takratni
občini Cerknica in eden
največjih na območju celotne Notranjske ter tudi
širše. Mladi agronomi smo
z veseljem vodili k Borovčevim strokovnjake in
druge obiskovalce, ki so si
hlev z občudovanjem ogledali in se z gospodarjem,
ki si je vedno vzel čas, pogovorili o kmetijstvu.

John A. Blatnik na
sreèanju s predsednikom
Jugoslavije Titom,
drugi z leve

Pokojni Ado mi je večkrat povedal o visokem obisku, ko
je njihovo kmetijo kmalu po dograditvi novega hleva
obiskal kongresnik John A. Blatnik. Ado je o visokem
obisku povedal naslednjo zgodbo: »Nekega dne se je na
našo kmetijo pripeljal ameriški kongresman Blatnik. Z
zanimanjem me je spraševal o kmetijstvu in si ogledoval
nov hlev. Povabil sem ga na ogled notranjosti hleva,
vstopili smo skozi glavna vhodna vrata in zakorakali
proti zadnjemu delu, kjer smo imeli teleta. Prišli smo do
konca, kongresman se obrne in zakoraka nazaj proti
vhodu. Pri vhodu me pogleda, ne reče nič, se še enkrat
obrne in zakoraka po štali nazaj. Mi pa za njim. Na koncu
se obrne, ne reče nič, pa spet nazaj. Pridemo do vhoda,
Blatnik me gleda, jaz ga v pričakovanju hvale gledam in
čakam, kaj bo rekel. Na koncu pa reče prav po naše:
»Veš, ti moram po pravici povedati. Taki, kot si ti, so v
Ameriki prav največji reveži.« »Jebelštica,« je zaključil
Ado, »jaz sem mislil, kako me bo pohvalil, kako velik hlev
sem naredil, pa je bilo hujše, kot če bi me polil s kanglo
mrzle vode.«
V opravičilo kongresniku lahko povemo, da se tudi ostale evropske kmetije po velikosti težko kosajo z ameriškimi farmami. Slovenski kmetje in strokovnjaki so zato že
od Avstro-Ogrske naprej gledali proti Avstriji, Bavarski
in Švici, kjer so podobni pogoji za kmetijsko pridelavo
kot pri nas. Demokratičnost in urejenost teh držav je bila
za nas vedno vzor. Zmeraj smo gledali proti severu in zahodu. Če smo gledali proti vzhodu, smo Slovenci videli
predvsem slovansko Prago, ki nam je bila vedno naklonjena, nikoli pa nam, razen sedaj nekaterim, ni bila vzor
zaostala Madžarska.

O obisku Blatnika na Blokah sem se pogovarjal tudi s svojim nekdanjim sodelavcem, sedanjim županom občine
Loška dolina Janezom Komidarjem, ki mi je povedal kar
nekaj zanimivosti iz življena sorodnika Johna A. Blatnika.
Poslal mi je tudi fotografije, ki prikazujejo njegovo družino in njegovo politično ter vojaško kariero. Na fotografijah je kar s tremi ameriškimi predsedniki – Harryem S.
Trumanom, Lyndonom B. Johnsonom, Johnom F. Kennedyem, ter z jugoslovanskim predsednikom Titom, s katerim sta se večkrat srečala. Fotografije ga prikazujejo tudi
med slovenskimi partizani med drugo svetovno vojno in
med palestinskimi otroki v Gazi, ki jo je okupiral Izrael.
Jeseni 1944 je na partizansko letališče v Nadlesku v Loški
dolini nenapovedano prihrumelo ameriško vojaško letalo. Iz njega je izstopil pilot, letalski kapetan John A. Blatnik. Začuden ga je sprejel takrat poveljujoči zaščitne
enote na letališču Janez Stanovnik (poznejši predsednik
predsedstva SR Slovenije). Blatnik je prišel na obisk k teti
Neži Komidar v Nadlesk, s katero sta se celo noč pogovarjala na krušni peči. Drugi dan se je z letalom vrnil v
letalsko bazo Barij v Italiji. Po vojni je teto Nežo povabil
na obisk Kongresa. Letališče Nadlesk so poleti 1944 na
pobudo zaveznikov uredili partizani s pomočjo domačinov. Američani so v svojih dokumentih letališče imenovali Picadilly Club, na njem je pristalo 36 zavezniških letal, ki so vozila orožje in material za partizansko vojsko.
Nazaj v zavezniške baze v Italiji pa so zavezniška letala
odpeljala 608 ranjencev in rešene sestreljene zavezniške
pilote. Letališče Nadlesk je bilo prvo od petih, ki so jih
uporabljali zavezniki med vojno na območju današnje
Slovenije.
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Drugi tak dogodek, ki se je vtisnil v spomin dijaka Janeza Komidarja, se je zgodil, ko je bil Blatnik na obisku v
Novem mestu. V internat, kjer je Janez stanoval, ko je
hodil v srednjo šolo, so se pripeljali miličniki (za mlajše: policaji) in spraševali po njem. Vsi so gledali, kaj je
ušpičil, odpeljali so ga na Grad Otočec, kjer je bila zbrana takratna politična in gospodarska smetana, med njimi pa John A. Blatnik. Pokazal je na prosti stol poleg
sebe rekoč: »Janez, tle k meni se usedi.« Komidar še sedaj hrani ameriško zastavico, ki mu jo je dal stric, tako
je klical Blatnika, sicer očetovega bratranca. Zastavico
je J. A. Blatnik snel kar s protokolarnega avtomobila
pri enem pogostih obiskov v Nadlesku.
John Anton Blatnik (Janez Anton Blatnik) je bil ameriški politik slovenskega rodu, ki je v ameriški politiki
prišel najvišje. Rojen je bil slovenskim staršem 17. 8.
1911 v zvezni državi Minnesoti, umrl je 17. 12. 1991 v
Marylandu. Njegov oče je bil iz vasice Dobindol v občini Dolenjske Toplice, mama pa Kočevarjeva iz Podloža
v Loški dolini. Bil je dvakrat poročen, imel je tri otroke.
Izhajal je iz rudarske družine. Po končani osnovni šoli
in gimnaziji v Chisholmu je študiral na državni učiteljski visoki šoli v ameriški zvezni državi Minnesoti in
leta 1935 diplomiral iz kemije. Med študijem (1930–31)
je poučeval na podeželski osnovni šoli. Od 1935 do 1937
je bil svetovalec za izobraževanje pri programu javnih
del v naravnem rezervatu Superior National Forest, od
1937 do 1939 je poučeval kemijo na gimnaziji v Chisholmu. 1938. se je dodatno izobraževal na Univerzi v
Chicagu, 1939 do 1941 pa je bil pomočnik šolskega nadzornika za okrožje St. Louis. V letih 1941 in 1942 je
opravil tudi podiplomski študij iz javne uprave na Univerzi Mineapolis-St. Paul v Minnesoti.
Maja 1940 je bil ob podpori nestrankarske liberalno usmerjene lokalne skupine volivcev izvoljen v senat
države Minnesote. Marca 1942 je bil ponovno izvoljen,
tedaj za štiriletni mandat (1943–47).
Čeprav je bil član senata Minnesote, se je ob vstopu ZDA
v drugo svetovno vojno kot prostovoljec prijavil v ameriško vojsko. Tri leta in pol je služil pri obveščevalni službi vojnega letalstva. Kot potomec slovenskih priseljencev
v ZDA je bil izbran za člana vojaških misij v zavezniških
enotah na območju Jugoslavije. Ko so oktobra 1944 ločili
skupne anglo-ameriške vojaške misije na ameriške in
britanske, je ameriške vodil Blatnik. Komidar mi je pojasnil, da je bil Blatnik nekaj časa vodja skupne ameriškobritanske misije pri glavnem štabu v Drvarju. Nekaj dni
pred desantom na Drvar pa ga je zamenjal sin britanskega premiera Churcilla, tako da Blatnika med samim desantom nemških padalcev ni bilo v Drvarju. Blatnik je bil
potem nekaj mesecev v glavnem štabu hrvaških partizanov, januarja 1945 pa se je pridružil glavnemu štabu NOV
in POS v Beli krajini. Prispeval je k boljši obveščenosti
ameriške javnosti o dogajanju v okupirani Jugoslaviji ter
vzpostavil sistem za rešitev okrog 400 ameriških pilotov,
ki so bili sestreljeni nad jugoslovanskim ozemljem. S
slovenskimi partizani je ostal do osvoboditve Trsta, nato
je bil v italijanski Caserti posrednik med ameriškim vojaškim poveljstvom in poveljstvom narodnoosvobodilnih
sil. Po vrnitvi v ZDA januarja 1946 je sodeloval pri zbiranju pomoči za Jugoslavijo.

Leta 1946 je v Minnesoti kandidiral za člana predstavniškega doma ameriškega kongresa. K njegovi izvolitvi
so največ prispevali delavci in rudarji, priseljeni iz vzhodne in srednje Evrope, Švedske in Finske, ki so tradicionalno volili demokrate. Prvi mandat je začel 1947
skupaj z Johnom F. Kennedyjem in Richardom Nixonom. Kasneje je bil izvoljen še trinajstkrat. V času svojega mandata je deloval zlasti na področju javnih del in
varovanja okolja.

John A. Blatnik je teto
Nežo Komidar povabil v
Ameriko na ogled
kongresa. Ob obisku je
nastala ta fotografija.

Blatnik se je po drugi svetovni vojni kot član uradnih
ameriških delegacij večkrat srečal z Josipom Brozom,
Edvardom Kardeljem in drugimi jugoslovanskimi politiki. Bil je prejemnik visokih ameriških in jugoslovanskih odlikovanj. Posmrtno je leta 1996 prejel zlati častni
znak svobode RS za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in po njej ter ob osamosvajanju in za krepitev prijateljstva med ZDA in RS.
Po njem so v ZDA leta 1971 poimenovali most, ki povezuje dve ameriški zvezni državi – Minnesoto in Wisconsin. Dolg je 2431 m, visok pa kar 37 m.
Bivši slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel se je v
enem svojih televizijskih nastopov spominjal, kakšne
težave so jim delali Američani pri priznanju samostojne Slovenije. Kazalo je že, da Slovenije ne bodo priznali, kar bi bilo za mlado državo katastrofalno. Na pogovorih je sodeloval tudi Lawrence Eagleburger, kasnejši
ameriški zunanji minister. Potem ko je Eagleburger dobil pooblastila za pogovore s slovensko delegacijo, se je

Foto: splet

Blatnik Bridge, Duluth,
Minnesota – Most v
Minnesoti, ki se imenuje
po Johnu A. Blatniku.
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naenkrat vse spremenilo, nobenega nasprotovanja več.
Vsi so bili presenečeni, Eagleburger pa je rekel: »Ne
skrbite, poznam Slovence. Svojo politično pot sem
začel v kabinetu pri Johnu A. Blatniku.« Očitno je svojega šefa, kar je danes redkost, visoko cenil.

John A. Blatnik, stotnik
ameriških letalskih sil
v èasu II. sv. vojne

Veliki ameriški Slovenec Blatnik je umrl za srčno kapjo
na svojem domu. Na koncu je bil razočaran in žalosten
nad vojno v Jugoslaviji, državi, ki jo je v ZDA ščitil in
zagovarjal. Vseskozi pa je bil Slovenec, na kar je bil
zelo ponosen, in tako je tudi deloval. Zanimal se je in
sodeloval pri gospodarskem razvoju Slovenije, prisoten je bil tudi pri postavitvi temeljnega kamna za JE
Krško, hkrati pa, kar je manj znano, javno izrazil dvom
v pravilnost izbrane tehnologije firme Westinghouse.
Čeprav je bil rojen v ZDA, je še dober mesec pred smrtjo povabil prijatelja in novinarja Mitja Meršola v pojoči
stari notranjsko dolenjski slovenščini: »Zdaj pa stopimo še na kozarček, sicer ne bi bili Slovenci.« Za Američane je bil John, za slovenske prijatelje pa vedno
Janez.
Blatnika je v politiki v njegovem okrožju zamenjal
James Oberstar, mož širokega nasmeha, značilnega za
ameriške politike. Tudi Oberstar je bil slovenskih korenin, za njim pa še nam bolj znana Amy Klobuchar, tudi
članica demokratske stranke. Slovenci, živeči v ZDA, so
tradicionalno volili demokrate. To je verjetno pogojeno z blagim slovenskim karakterjem, čutom za
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sočloveka, pa seveda socialnim statusom, saj so bili
Slovenci v Ameriki zaposleni kot delavci, rudarji, na
farmah … Vse, kar so si ustvarili, so si prigarali s trdim
delom, marsikateri je za veliko lužo pustil svoje zdravje in prišel domov samo umret.
Ftranc Palčič
Foto: arhiv Janez Komidar
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Beremo skupaj
Septembra 2020 smo se že tretjič vključili v nacionalni projekt Bralne
značke Slovenije z namenom enournega branja z zgornjim naslovom.
Učenci in učiteljice so knjige prinesli od doma in brali v matičnih učilnicah.
Učenci 1. razreda so prejeli knjižno darilo Bralne značke. Tokrat je
bila to slikanica Slavka Pregla Smejalnik in cvililna zavora z bogatimi
ilustracijami Kostje Gatnika.
Vsako leto 17. septembra začnejo učenci pripovedovati vsebine
knjig in »tekmovati« za slovensko bralno značko. Dve tretjini učencev
je zelo motiviranih za branje in pogovore o knjigah.
Fotografije in zapis: Martina Kočevar, šolska knjižničarka
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas

4. razred

6. razred

Pouk na daljavo
Učenci so skoraj štiri mesece preživeli doma in se šolali na daljavo.
Petošolci so takole strnili svoja razmišljanja o pouku na daljavo.

DOBRE STRANI ŠOLANJA NA DALJAVO:
• Všeč mi je bilo, ko smo bili skupaj na video povezavi, lahko smo se
pogovarjali in si pomagali.
• Zelo zanimivi so bili tehniški, naravoslovni in športni dnevi.
• Všeč mi je bil sistem preko Teamsa.
• Najbolj zanimive so bile ure preko video povezave.
• Všeč mi je bilo, ker sem nalogo, lahko naredil že dan prej.
• Tudi na daljavo smo se veliko naučili.
• Razlaga je bila zelo dobra.
• Najbolj moram pohvaliti učiteljico, ker se je za nas trudila in nam
razlagala po svojih najboljših močeh.
• Pri pouku na daljavo si lahko zjutraj pozneje vstal in začel z najljubšim predmetom.
• Pouk na daljavo preko video konferenc je bil v redu.
• Všeč mi je bilo dobro pripravljeno gradivo.
• Pri urah naravoslovja smo delali zanimive poizkuse.
• Všeč mi je bilo, ko smo pri družbi iskali pokrajine na zemljevidu.
• S sošolko sva dvajsetkrat snemala za Prešernovo proslavo.
• Občutek imam, da sem se veliko naučil.
• Nalog je bilo malo in sem hitro končal.
• Veliko časa si imel za likovno ustvarjanje.
• Nastop na proslavi.
• Vse mi je bilo všeč.

SLABE STRANI POUKA NA DALJAVO:
• Ni mi bilo všeč, ko smo učiteljico poslušali preko video konferenc
namesto v šolski učilnici.
• Ni mi bilo všeč, ker se nismo v živo videli s prijatelji, drugače pa je
bilo v redu.
• Malo sem pogrešal sošolce in učiteljico.
• Delo za računalnikom mi ni všeč.
• Pogrešal sem šolo.
• Preveč smo sedeli in gledali v računalnike.
• Doma se mi ni dalo delati za šolo.
• V šoli je bilo fino, pa smo morali nazaj na računalnike.
• Nekatere snovi nisem dobro razumela.
• Včasih mi ni delal mikrofon.
• Počasi sem se privadila na delo na daljavo, vendar sem pogrešala
sošolce in sošolke.
• Pogrešal sem prijatelje.
• Delo za računalnikom mi ni bilo všeč, slabo je tudi, da sem pogosto
začel srfati po You Tubu.
Učenci 5. razreda
Pavla Ponikvar, razredničarka

7. razred
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Ustvarjamo in
izdelujemo
Leto 2020 smo pouk na daljavo v
mesecu decembru zaključili s
tehniškim dnem, ki smo ga
naslovili
USTVARJAMO
IN
IZDELUJEMO.
Vsi učenci naše šole so lahko
doma ustvarjali na različne
načine in izdelali mnogo
izdelkov.
Na slikah je le nekaj utrinkov.

Tija in Lian Primožič

V dvoje gre lažje od rok
Tilen Ponikvar, 5. r.

Posebna smreèia

Marko Mišič, 1. r.

Fizikalni poskus

Aleks Begič, 1. r.

Ptièja hišica

Urban Milavec, 3. r.

Spretno z valjarjem

Taras Fortuna, 3. r.

Izdelava ptièje hišice
Matej Bavec, 4. r.

Smreèice malo drugaèe

Premerlovi z Gline

Velika družina, veliko piškotov

Aleks Kraševec, 3. r.

Izdelava piškotov
Mia Kraševec, 2. r.

Mafini
Pavčičevi Runarsko

S kladivom in žeblji

Leon Hiti, 1. r.

Snežinka iz papirja
Svit Zidar, 6. r.

Piškoti so peèeni.

Evelin Kljun, 1. r.

Darilni lonèek

Oliver Oražem, 3. r.

V delavnici

Anica Indihar Zabukovec
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Poljubljena roka

Spretni kot vedno

Učenci prvega razreda so prisluhnili zgodbi Poljubljena roka, ki pripoveduje o rakunu Robiju. Jokal je, ker ni želel v šolo. Hotel je ostati doma
pri svoji mamici, se gugati na svoji gugalnici in se igrati s svojimi
igračami. Mamica je Robija prijela za roko in ga pobožala. »Včasih moramo storiti stvari, ki jih ne želimo,« je rekla. »Poleg tega pa poznam
čudovito skrivnost, zaradi katere se ti bo dan v šoli zdel topel in prijeten. Imenuje se Poljubljena roka.« Prijela je Robijevo roko, razširila njegove drobne prstke in ga poljubila v sredino njegove dlani. »Tudi če boš
odprl dlan, si umil roke ali počel karkoli drugega, se bo moj poljub obdržal.«
Vsem nam je včasih težko. Pri tem nam lahko pomaga poljub naših
bližnjih. Oglejte si, kdo lahko pomaga učencem prvega razreda.

Ne glede česa so se učenci lotili, vse jim je uspelo. Tokrat so ustvarjali
iz papirja. Naš kantavtor Adi Smolar v eni svojih pesmi poje takole: »Pa
mi je prav prišla rolica papirja …« Nam pa tisto, kar je ostalo od nje –
tulec ali pa samo papir, iz katerega so učenci ustvarili nadvse lačne živali, ki so odprtih ust čakale, da ujamejo svoj zalogaj.
Ob rob pa so se postavili tudi vsem japonskim mojstrom origamija.
Glejte in se čudite, kaj je nastalo pod njihovimi spretnimi prstki. Pa naj
še kdo reče, da znajo naši otroci s prsti drseti samo po ekranih telefona.
Kje pa – dajmo jim priložnost, da nas presenetijo in očarajo s svojimi
talenti.

Učiteljica Barbara Širaj in vzgojiteljica Mateja Zgonc
Foto: Barbara Širaj

To so ustvarili prvošolèki.

Ustvarjanje z »biseri«

Zala Kranjc, 7.r.

mentorica Anica Sterle; foto: učenci in starši
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Pust, pust krivih ust
Tudi letos je bil pustni torek prav v torek. Ker so maske priporočene in
celo obvezne, so se pojavile tudi v učilnici 5. razreda. Pustnega rajanja
žal ni bilo. Maškare so se pri malici posladkale s pustnimi krofi in
obljubile, da bodo pregnale zimo. Kmalu bomo videli, če obljuba drži.
Pavla Ponikvar, učiteljica

Strašne zbrale so se šeme,
res bile so malo neme.
Nihče nikogar ni spoznal,
pri maškarah tako je vendar prav.
Bile so tiho, dokler se je dalo,
potem iz zvočnikov je zaropotalo.
Se začel je divji ples,
takrat nihče ni mogel priti vmes.
Vrtele so se in topotale,
nikomur niso miru več dale.
Je ples bil noro zanimiv,
v resnici za to je prav pust kriv.
Se vse prav dobro je končalo,
naslednji dan se je spet učiti dalo.
So maškare opravile delo res veliko,
zato zdaj zunaj lahko gledamo pomladno sliko.
Drugarji in učiteljica Petja Ilejšič

Vse najboljše
Prihajajo svetli dnevi, polni sonca in veselja. V tem delu leta je veliko
praznovanj. Praznujejo mame in žene, pa moški, zaljubljenci in ptički,
ki se ženijo.
Vsem na daljavo pošiljamo velik objem in želimo, da bi bilo leto še
naprej veselo in zdravo.
Drugarji in učiteljica Petja Ilejšič
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Juhu! Spet smo v šoli!

Tretješolci so se zadnji teden v januarju veseli vrnili v šolo. Šola na
daljavo se je zaključila in upamo, da bo tako tudi ostalo. Šola »v živo«
je učence zelo razveselila. Zopet se lahko družijo s sošolci, se igrajo,
pogovarjajo, izmenjajo izkušnje, pogledajo izdelke sošolcev, se sprejo
in razjezijo drug na drugega, pa se zopet pobotajo ... Vse to so pogrešali.
To je naš šolski vsakdan, ki je v šoli na daljavo manjkal.
Na pustni torek smo izdelali tolkala, s katerimi smo, oblečeni v
pustne maske, pomagali preganjati zimo. Mislim, da nam je kar dobro
uspelo, kajne?
Učiteljica Helena Šivec

Pikapolonice
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Sodelovanje z otroki na daljavo
V času epidemije, od 26. 10. 2020 do 26. 01. 2021, smo v vrtcu organizirali varstvo le za nujne potrebe. Večina otrok v tem času vrtca ni obiskovala. Strokovni delavci smo se tako soočali z raznimi izzivi. Največje
naše vprašanje je bilo, kako v tem času ohranjati stik z otroki. Želeli
smo, da otroci ohranijo občutek pripadnosti in povezanosti s svojimi
vrstniki, vzgojiteljicami in vzgojiteljem. Načrtovali smo tedensko sodelovanje na daljavo. Strokovni delavci so z otroki komunicirali preko
elektronske pošte in pisem. Pošiljali so jim ideje za različne dejavnosti
z različnih področjih. Posneli so nove zgodbice, bibarije in pesmice.
Poslali so recept za domači sneg in plastelin. Decembra so jih povabili
k izdelavi voščilnic in peki piškotov. Vsak otrok pa je od svojih vzgojiteljic prejel tudi ročno izdelano voščilnico. Otroci so imeli možnost, da
so se s svojimi prijatelji, vzgojiteljicami in vzgojiteljem srečali tudi preko spleta. Starejši otroci so preko videa opravljali tudi bralno značko.
Vzgojiteljice so spletna srečanja izvedle v vseh skupinah, razen pri
najmlajših. Stik z otroki v tem času se nam je zdel izredno pomemben.
Otroci so tako lahko videli svoje prijatelje, si kaj povedali ali samo pomahali v pozdrav. Z vrtcem je tedensko sodelovalo veliko staršev in
otrok. Vsake povratne informacije smo se vsi zelo razveselili, saj je bil
to za vse nas res dolgotrajen čas izolacije. Otroci so čuteča, socialna bitja, ki potrebujejo stik, zato se zahvaljujemo vsem staršem, da so nam ga
s svojim sodelovanjem pomagali ohraniti, pa čeprav na daljavo.
To je bil poseben čas, ki nas je marsikaj naučil. Predvsem smo imeli
priložnost doživeti, da smo drug drugemu pomembni in drug za drugega največje darilo.
Zapisala: Mateja Zgonc

Pikapolonice
smo
tople
februarske dneve izkoristile za
vsakodnevno gibanje na svežem
zraku. Na bližnjih travnikih so
otroci urili spretnosti gibanja in
uživali v sproščeni igri z
naravnimi materiali.
Vzgojiteljici Sara Šega in
Nataša Ponikvar

Foto: Mateja Zgonc

Ustvarjanje na daljavo
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Pust v vrtcu
Tudi v letošnjem šolskem letu smo pričakali vedno vesel in igriv pustni
torek. Priprave na težko pričakovani dan so potekale že nekaj dni prej.
Vrtčevske igralnice so se spremenile v prave pustne delavnice. Otroci
so s pomočjo svojih vzgojiteljic izdelali pustne kostume. Tako so nas na
pustni torek obiskale različne maškare.
Pri najmlajših so zimo preganjale lepe in dišeče travniške cvetlice.

Tudi Tačke na patrulji so nas obiskale. Skupino Čebele je čez dan
opazoval Riki v spremstvu Maršala, Robija, Rokija, Sile, Zume in
Everesta.

Foto: Martina Rupar

Èebele
Navihane lisičke zvitorepke pa so se skrivale v svojem brlogu pri
Mravljicah.

Foto: Sara Šega

Pikapolonice
Pri Medvedih je bilo precej mrzlo, saj so se v igralnici igrali ledeni
snežaki.

Foto: Maruša Švigelj

Mravlje
Foto: Sara Šega

Medvedki

Najstarejša skupina Murnov se je na pustni torek preoblekla v
številke. Pustne šeme že dobro vedo, da bo potrebno kmalu v šolo.

Če smo želeli sveža in domača jajca, smo jih lahko dobili pri
Metuljih, v farmi »Koko Pišče«. Za osem kokošk in enega petelinčka so
skrbele tri pridne kmetice.

Foto: Martina Ivančič

Murni
Verjetno ni potrebno poudarjati, da smo letos dobro odgnali zimo.
Foto: Mateja Zgonc

Metulji

Zapisali: strokovni delavci vrtca
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Teden otroka v vrtcu
Teden otroka je projekt Zveze prijateljev
mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi
ponedeljek v mesecu oktobru in traja teden
dni. Tokratna rdeča nit je bila »ODGOVOR JE
POGOVOR«. V letošnjem letu je bil Teden
otroka povezan tudi s TOM telefonom, ki je
praznoval 30 let.
V vrtcu Nova vas smo ta teden preživeli na
pester in zabaven način. Strokovni delavci
smo za vsak dan načrtovali zanimive
dejavnosti.
Skupaj s terapevtsko psičko Lejlo nas je
obiskala gdč. Jera Telič. Lejlo smo dobro
spoznali, se seznanili, kako pravilno
pristopati do psa in se naučili, kaj vse
potrebujemo za njegovo nego. Otroci so se ob
stiku s psičko počutili prijetno in zabavno.

V sredo so si vse skupine v občinskem
prostoru na projekciji izmenično ogledale
zvočno zgodbo z naslovom »O miški, ki je
oklofutala medveda.« To je bila prav posebna
dogodivščina, saj so si zgodbo otroci ogledali
tako, da so ležali na blazinah, zgodba pa se je
odvijala na stropu prostora. Zanimiva
izkušnja – poslušanje zgodbe na nenavaden
način.

Foto: Iza Pintar

Spoznavanje èrk

Foto: Mateja Zbačnik

Èakamo prve obiskovalce.
V skupini Mravlje so otroci z vodeno
vizualizacijo napihnili vsak svoj mavrični
balon. Mavrični balon je otroke popeljal v svet
domišljije. Nato je vsak otrok naslikal svoj
pogled iz tega balona. Nastale so čudovite
umetnine in zgodbe.
Foto: Irena Setničar

Poslušali smo, kako Psièki Lejli bije srce.
V Tedna otroka se vsako leto družimo med
skupinami. Letos nam to zaradi izrednih
razmer, žal, ni bilo omogočeno. Da ta stik med
otroki nekako nadomestimo, smo izvedli
video srečanje med skupinami. Otroci so se
tako preko videa videli in komunicirali z
vsemi skupinami. Tisti otroci, ki imajo v vrtcu
bratce in sestrice, pa so jih lahko poklicali po
telefonu. Čeprav med njimi ni bilo fizičnega
stika, so bili navdušeni.

Vsako leto ob tednu otroka obiščemo vrtec
Polhek iz Starega trga. Vrtec Polhek vsako
leto s Športnim društvom Kozarišče
organizira Cici kros za predšolske otroke. To
je bilo vedno veliko doživetje za otroke:
vožnja z avtobusom, tekaška proga, glasna
glasba in medalje.
Letos je zaradi izrednih razmer tudi
druženje med vrtci odpadlo. Zato so Murni
pripravili podobno prireditev na asfaltnem
igrišču. Hišnik je poskrbel za ozvočenje in
poskočno glasbo, ki na takem dogodku ne sme
manjkati. Otroci so se dobro ogreli in pomerili
moči v teku: dečki skupaj, deklice skupaj. Za
nagrado in spomin so vsi dobili lično izdelane
medalje. Ali veste, da bloški otroci veljajo za
izredno hitre tekače?

Foto: Romana Sajevic

Avtorica: Helena Samida
Otroci pa so imeli tudi veliko prostora za
prosto igro.

Foto: Iza Pintar

Tek deèkov

Foto: Iza Pintar

Tek deklic

Kljub izrednim razmeram so bili na
otroških obrazih zadovoljni nasmeški.
Foto: Iza Pintar

Foto: Sara Šega

Klicali smo svoje bratce in sestrice.

Kopanje dojenèka

Strokovni delavci vrtca
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Voda in korona
Preteklo je že celo leto, odkar je
bila v Sloveniji prvič razglašena
epidemija COVID-19 in to ravno
dober teden pred svetovnim dnevom voda, ki se ga tradicionalno
obeležuje 22. marca. Aktivnosti
društva so bile v tem času okrnjene, saj večina dogodkov poteka v
obliki zbiranja in druženja na tematskih dogodkih. Preteklo leto
smo tako v glavnem oskrbovali
okolico zgornje »štirne« in načrtovali aktivnosti za čas, ko ne bo
več korone. Trenutno je trend, da
se večina dogodkov, izobraževanj
in tudi druženj seli na splet. V

društvu smo tako letošnji občni
zbor izvedli na daljavo.
Tako kot lansko leto tudi letos
tematski pohod po Bloški planoti
ob svetovnem dnevu voda odpade. Z optimizmom zremo v
prihodnost ob vedenju, da bodo
verjetno nekateri zdravstveni
ukrepi dalj časa ostali z nami. No,
pa tudi tukaj ne gre brez vode, saj
je umivanje rok eno bolj učinkovitih sredstev proti virusu, hkrati
pa še koži bolj prijazno kot razkužilo.

april 2021

S čebelami do znanja
Primorsko-Notranjska bo bogatejša za tri didaktične čebelnjake, ki
jih bodo s projektom S ČEBELAMI
DO ZNANJA postavile občine Bloke, Cerknica in Loška dolina. Poleg občin je v projekt vključena
tudi RRA Zeleni kras, ki skrbi za
koordinacijo in vodenje projekta.
Z njim si partnerji prizadevajo za
ureditev infrastrukture za prenos

nah bodo naslednje šolsko leto
potekali čebelarski krožki, preko
katerih bodo spodbujali dejavno
varovanje in ohranjanje naravnega okolja ter spoznavali medsebojno povezanost vpliva okolja in
človekovih dejavnosti ter vplive
na zdravje ljudi. Zasadili bodo
medovite rastline, nabavili čebelarsko opremo, z vsem tem pa

Erna Anzeljc, Društvo Voda

Vzdrževanje okolice »štirne«

Foto: arhiv Rajko Anzeljc

Èebelarski krožek na Blokah
znanja (didaktični čebelnjaki za
medgeneracijski prenos znanja o
čebelarstvu). Čebelnjaki bodo
predstavljali učilnico v naravi in
bodo služili kot pripomoček za
prenos kakovostnih znanj med
generacijami ter pridobivanje
kompetenc za nadaljnji osebni
razvoj s pozitivno naravnanostjo
do narave in kulture. V Loški dolini bodo poleg tega nabavili tudi
nekaj lesenih stojnic in uredili
tržnico za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov. V vseh treh obči-

Poletje 2018, za današnje èase nepredstavljiv prizor.

mlade povabili v projektne aktivnosti. Partnerji se nadejajo, da
bodo z vsem tem prispevali k
ohranjanju okolja ter naravne in
kulturne dediščine. Projekt je
ocenjen na slabih sedemdeset tisočakov, izvaja se v LAS Notranjska, sofinancira pa ga Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželj
(EKSRP).
Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Matej Pakiž
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Prostovoljstvo na Blokah
v posebnem letu 2020
Na Blokah prostovoljci delujemo v več prostovoljskih organizacijah, najbolj aktivno pa
v Rdečem križu, Območnem združenju Cerknica – Loška dolina – Bloke, in v programu
»Starejši za starejše« pri Društvu upokojencev Martin Krpan Bloke.
Leto 2020 tudi za nas, tako kot za vse prebivalce planeta Zemlja, žal, ni bilo »normalno
leto«. Po začetnih šokantnih težavah, nevednosti ter nepoznavanju novega virusa in
strahu pred njim smo se v prostovoljskih organizacijah kar hitro organizirali, kolikor se
je dalo varno in na daljavo.
Že v začetku marca 2020 smo se povezali
člani Civilne zaščite občine Bloke, prostovoljci Rdečega križa, skupina prostovoljk programa Starejši za starejše in Center za socialno delo Cerknica. V tem času še nismo mogli
natančno predvideti, koliko prebivalstva bo
virus prizadel in kako bo celotno življenje na
območju naše občine potekalo v skladu z napovedano popolno zaporo gibanja ob razgla-

Naj omenim, da že vrsto let socialno
ogroženim prebivalcem Bloške planote pomagamo s prehrano, nujno obleko, obutvijo
in priskočimo na pomoč tudi v primeru naravnih in drugih nesreč, npr. ob poplavah,
požarih …
Ob lanskoletnem svetovnem dnevu kruha
nismo mogli organizirati vsakoletne akcije
RK »Drobtinica«, ki poteka pred trgovino v
Novi vasi. Gre za zbiranje prispevkov z zamenjavo kruha in peciva v sodelovanju z
učenci OŠ Toneta Šraja Aljoše. Zbrana
sredstva so namenjena šolskemu skladu za
pokrivanje socialnih stisk otrok. V letu 2018
se je na ta način zbralo 642 €, v letu 2019 pa
kar 810 €.

rednega programa SZS močno okrnjeno. V
času razglašene epidemije od 16. 3. 2020 do 31.
5. 2020 in od 26. 10. 2020 do konca leta 2020
prostovoljke obiskov nismo mogle in smele
normalno izvajati. Stike s starejšo populacijo
smo vzdrževale s telefonskimi razgovori (cca
35 telefonskih razgovorov) in ostalimi razpoložljivimi sredstvi na daljavo. Kljub tej situaciji smo v začetku leta in v obdobju, ko ni bilo
prepovedi gibanja (31. 5. do 26. 10. 2020),
opravile 166 ponovnih obiskov in 13 prvih
obiskov.
Strogo smo se držale priporočenih varnostnih ukrepov. Kljub težki situaciji smo dosegle
76 % zastavljenega načrta.
Bločanov, ki živijo razseljeni po domovih
za ostarele, tudi nismo mogle obiskati, kot
smo jih v prejšnjih letih. Ko se bo zdravstvena
situacija uredila, bomo z veseljem tudi to nadoknadile.
Smo se pa mnogih spomnile pred božičnonovoletnimi prazniki in jim poslale voščilnice
z lepimi mislimi ter našimi željami. Voščilnice
so v sklopu projekta »Mala pozornost za veliko veselja« izdelali otroci iz cele Slovenije, in
sicer na pobudo Ane Petrič, direktorice DOES
Notranje Gorice.

Foto: Jože Obreza

Zveza društev upokojencev Slovenije je vse prostovoljke programa »Starejši za starejše«
pred novim letom opremila s toplimi jopami.
sitvi pandemije. Za tak primer smo skupno
pripravili sezname ljudi, ki so starejši in živijo sami in bi bili najbolj potrebni pomoči.
Rdeč križ, Območno združenje Cerknica –
Loška dolina – Bloke, pod okriljem katerega
deluje na Blokah trenutno 8 aktivnih prostovoljcev, nam je prispeval osnovne prehrambne izdelke. V sredini marca smo pripravili in
razdelili 22 humanitarnih paketov, v mesecu
aprilu pa še 10 paketov izredne humanitarne
pomoči.

Na Blokah imamo tudi 54 krvodajalcev;
med njimi je Zdravko Modic iz Velikih Blok, ki
je v lanskem letu kot prvi Bločan daroval kri
že stotič. Čestitke in HVALA.
Ker lansko leto nič ni bilo tako, kot bi moralo biti, tudi prostovoljke programa »Starejši
za višjo kakovost življenja doma« v DU Martin
Krpan Bloke, ki sicer uspešno deluje že od leta
2005, nismo mogle delovati po zastavljenem
programu. Zaradi omejitev za preprečevanje
širjenja epidemije covida-19 je bilo izvajanje

Foto: Nina Jerič

Pri RK smo se navadile tudi
na ZOOM komuniciranje.
Kot koordinatorica programa Starejši za
starejše pri DU Martin Krpan Bloke in kot prostovoljka RK izrekam en velik HVALA bloškim
prostovoljkam in tudi vsem, ki kakorkoli
opravljate dobra dela in se razdajate za dobrobit nas vseh, kajti »LAŽJE živiš, če skrbiš samo
za sebe, LEPŠE pa, če lahko tudi komu nesebično pomagaš.«
Zora Obreza
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Kaj bomo počeli v Društvu upokojencev,
če bodo razmere dopuščale?
Zadnje leto je za vse nekaj posebnega. Zaradi skrbi za svoje zdravje in zdravje drugih smo
se morali odpovedovati aktivnostim, ki smo jih bili navajeni. Nekatere društvene dejavnosti
so popolnoma zamrle. Kljub omejitvam smo v društvu pripravili in razdelili darila
za vse občane na Blokah, ki so starejši od 80 let. Upokojenke so zanje spletle dovolj nogavic
in rokavic. Svoje obiske smo zamenjali s telefonskimi klici.
Vsaka stvar se enkrat konča. Upajmo, da bo
tudi virus letos izgubil svojo moč. V društvu
smo pripravili bogat plan in ga bomo začeli izvajati takoj, ko se bodo omejitve sproščale.
Letos nam pogoji ne dopuščajo, da bi se
srečali na občnem zboru. ZDUS je priporočil,
da te naloge opravi upravni odbor, ki bo sprejel tudi pripravljeni plan. Kakšen plan smo si
postavili, lahko preberete v nadaljevanju. Ta
ni namenjen samo upokojencem ali našim članom. Želimo si čim več medgeneracijskega sodelovanja, zato se nam pri naših aktivnostih
lahko priključite. Veseli vas bomo.

POHODNIŠTVO
Pohodi so vsako sredo, hodimo ob vsakem
vremenu, če le ni preveč mraz ali hud dež.
Zborno mesto je ob 8. uri na parkirišču pred
večnamensko dvorano Bloški smučar v Novi

vasi. Hodimo po Bloški planoti, obiščemo pa
tudi kraje izven svoje občine. Hkrati izvajamo
tudi čistilne akcije, ker pobiramo pločevinke,
ki ležijo ob poteh. Če bodo pohodi izvedeni,
aprila pohod po Krpanovi poti, 1. maja pohod
na Slivnico, septembra pohod na Blošček, se
bomo pridružili tudi člani pohodniške skupine. Zelo bomo veseli, če se nam bo pridružilo
še več občanov Blok ne glede na starost. Hoja
je namreč zelo lahka vaja, za katero ne potrebujete posebne opreme. Vse, kar potrebujemo, je par čevljev.

TEDENSKA TELESNA VADBA

DOPUSTOVANJE IN KOPANJE

Telovadba bo vsak teden od januarja do maja
ter od septembra do decembra. Telovadno
skupino sestavljajo različne generacije in ne
samo člani Društva upokojencev. Skupino
vodi fizioterapevtka. Ob zaključku sezone bo
strokovna ekskurzija.

Na organiziran petdnevni dopust bomo šli v
aprilu, od 16. 4. do 21. 4. 2021, in oktobru, od
15. 10. do 20. 10. 2021, in sicer v hotel Delfin v
Izolo. V poletnih mesecih bomo hodili dvakrat
na mesec na kopanje prav tako v Izolo. Prvi
termin v mesecu bomo namenili popoldanskemu kopanju in počakali do večerje, po
večerji pa bomo zaplesali ob živi glasbi.
Drugi termin v mesecu pa bomo cel dan namenili kopanju v zaprtem ali odprtem bazenu
ali na plaži ob hotelu. Za kopalne izlete bomo
točne datume objavljali na Faceebooku in po
elektronski pošti.

IZLETI V NIŽJE HRIBE
Organiziramo jih enkrat mesečno, od maja do
novembra, po dogovoru.

PLESNA DEJAVNOST
Tudi v 2021 letu bomo nadaljevali s to dejavnostjo in upamo, da se bo število članov naše sekcije še povečalo. Če odštejemo letne počitnice oziroma trimesečni
premor, imamo na razpolago 37 četrtkovih srečanj Kombinacija koristnega in pri-

IZLETI
Če bodo pogoji dopuščali, bomo šli letos na
dva celodnevna izleta.
• 8. 5. 2021 POTEPANJE PO MEDŽIMURJU

jetnega pride pri teh druženjih še kako do
izraza, zato menimo, da so primerna za
vsakega našega člana. Lahko se nam pridružijo tudi nečlani.

• 11. 9. 2021 KOROŠKA JEZERA
V primeru, da bodo kakršne koli omejitve,
bomo izvedli krajše izlete po skritih kotičkih
Slovenije.

TRADICIONALNI PIKNIK

BALINANJE

članov društva bomo organizirali v soboto 7.
avgusta 2021.
Poskrbeli bomo, da ne bo nihče lačen ali
žejen, ob živi glasbi boste lahko zaplesali, veliko bomo klepetali in si povedali vse, kar si v
času omejitev nismo mogli.

Treninge za tiste, ki želijo, bomo imeli ob
sredah v Novi vasi pri Lovskem domu za ekipi Nove vasi ter Svete Trojice. Ekipa Svete
Trojice ima večkrat treninge tudi na svojem
balinišču pod Trojico. Čas treningov bomo
prilagajali tudi vremenskim razmeram. Ba-
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linanje v Novi vasi se bo pričelo
v aprilu, če bodo razmere dopuščale druženje. Treningi bodo
potekali vsak torek vse do mrzlih jesenskih dni od 15. ure dalje. Organizirali bomo turnir ob
občinskem prazniku v septembru. Udeleževali pa se bomo
turnirjev na povabilo drugih
društev upokojencev.

ROČNE SPRETNOSTI – TORKOVA SREČANJA OB ŠTIRIH
POPOLDNE
Pletenje in kvačkanje nista le
starodobni ročni spretnosti, ki
naj bi počasi zamirali. Ravno
obratno. Postajata tako priljubljeni, da se ju je prijelo novo
poimenovanje – moderna joga,
ki osvaja svet. Študije potrjujejo,
da imajo ročne spretnosti moč,
ki je enakovredna meditaciji.
Naše počutje se ob ustvarjanju
izboljšuje, hkrati pa nam sam
proces
ustvarjanja
prinaša
zadoščenje in krepi samozavest.
Zelo veseli bi bili, če bi se nam
priključile tudi mlajše generacije. Zalogo volne bomo dopolnile
in spet bomo pletle stvari, ki
bodo vedno tople in prijetne
(nogavice, rokavice, zapestnike
…). Iz porodnišnice Postojna smo
dobili namig za kvačkanje hobotnic, ki jo dobijo otroci nedonošenčki, saj lovke hobotnice
otroke pomirijo in se počutijo
varne, kot so bili v maternici. Sodelovali in dopolnjevali se bomo
tudi z aktivnostmi, ki se bodo odvijale v VGC Bloke. Izdelovali
bomo namizne aranžmaje in ikebane, voščilnice za novo leto,
torbice iz blaga ...V skupino
bomo povabili tudi zunanje sodelavce in svoje znanje tako obogatili z novimi dejavnostmi, npr.
šivanjem. Svoje izdelke bomo
predstavili na Mihaelovem
sejmu. Pripravili bomo najmanj
tri razstave izdelkov v knjižnicah in na razstavah, ki jih organizirajo druga društva upokojencev. Članice sekcije bodo iz
volne izdelale darila za obdaritev vseh občanov Blok, ki so starejši od 80 let. Iz blaga pa bomo
sešile vrečke za omenjena darila.
To delo bomo opravile ob podpori Občine Bloke.
Članice te skupine pečejo tudi
peciva ob različnih priložnostih;

srečanja jubilantov, občni zbor,
tekmovanja balinarjev.

25. 6. 2021

BOMO ORGA-

NIZIRALI PRAZNOVANJE
BLOŠKIH JUBILANTOV
V sodelovanju z Občino Bloke
bomo organizirali srečanje s
pogostitvijo za občane, ki so ali
bodo v letu 2021 praznovali 70.,
80. ali 90. rojstni dan. Poskrbeli
bomo tudi za jubilante preteklega leta, ker nam razmere niso
dopustile, da bi se zbrali.

I ZOBRAŽEVANJE
Poskrbeli bomo za zanimiva
predavanja, tečaje za uporabo
pametnega telefona ali računalnika, e-storitev ... Načrtujemo tudi obisk festivala za tretje
življenjsko obdobje.
V septembru bomo šli na trgatev in nato v novembru še na
martinovanje. Upamo, da bomo
lahko obiskali več gledaliških
predstav.
Tako kot do sedaj bomo sodelovali in se udeleževali skupnih aktivnosti z osnovno šolo
in Večgeneracijskim centom
Bloke.
V decembru bomo obiskali
vse Bločane, ki so starejši od 80
let, in jim razdelili darila, ki jih
sami izdelamo v skupini ročnih
del. Za zaključek leta bomo organizirali družabno srečanje,
se malo poveselili, poklepetali,
kaj dobrega pojedli ter zaplesali ob živi glasbi.
O točnih datumih in informacijah o izvedbi posameznih
aktivnosti vas bomo obveščali s
plakati na naši oglasni deski na
trgovini, preko elektronske
pošte, na naši spletni strani in
fb strani.
Vse delamo zato, da bi bili
srečni in zdravi, zato naj bo
koncu še recept za to:
• Pusti tisto, kar je že odšlo.
• Bodi hvaležen za to, kar je
ostalo.
• Veseli se tistega, kar še prihaja.
V skrbi za zdravje pa se priključite našim akcijam.
Silva Perčič
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Večgeneracijski
center na Blokah
deluje na daljavo
V Večgeneracijskem centru Bloke
smo v času epidemije svoje aktivnosti izvajali na daljavo. V tem
času smo bili z redno četrtkovo
skupino v stikih preko telefona in
maila ter izvajali različna predavanja preko Zoom-a.
Ob četrtkih nas je družilo
predvsem ustvarjanje in različna
ročna dela, zato smo v tem času
ustvarjale v varnem zavetju svojega doma. Da bi naše ustvarjanje
in izdelovanje različnih izdelkov
imelo smisel, se skušamo pridružiti različnim dobrodelnim
akcijam in tako je bilo tudi tokrat.
Ker je Večgeneracijski center
Bloke tudi Demenci prijazna
točka, smo se pridružile akciji izdelovanja rokavčkov pomagavčkov za obolele z demenco, ki jo je

organiziralo društvo Spominčica
v sodelovanju z gospo Majo iz
Hude volne.
Zakaj rokavčki pomagavčki?
Dokazano je, da rokavčki pri osebah, obolelih z demenco, zmanjšujejo stres, stimulirajo, izboljšajo zaznavanje in jih sproščajo.
Skupaj z Društvom upokojencev smo tako izdelali preko
100 rokavčkov, ki smo jih podarili
v DEOS Cerknica in Dom za osta-

rele v Loškem Potoku, kjer že razveseljujejo tamkajšnje stanovalce.
S sproščanjem ukrepov so se
začela obujati tudi naša druženja
v živo, ki smo jih tako zelo pogrešali. Tako smo že izvedli delavnico izdelovanja iz gline pod
mentorstvom Janje Mlakar in
Mihaele Klančar. V pozdrav pomladi, ki smo jo komaj dočakali,
smo izdelovali ptičke.

V prihodnjih tednih bomo za
projekt Botrstvo izdelovali igrače
za otroke iz socialno šibkejših
družin. Če imate doma kaj odvečne volne, prejic ali blaga, vas vabimo, da nam to podarite, saj naši
ustvarjalnosti ni videti konca.
Kontak: sanja.medgen@zavodsneznik.si ali 01 7050 685.
Želim vam prelepe pomladne
dni. Sanja Ivić
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Kljub covidu-19 je sodelovanje
v Programu Svit modra odločitev
Marec je mednarodni mesec boja proti raku
debelega črevesa in danke, ko opozarjamo na
pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni. V Sloveniji je rak debelega črevesa
in danke med 5 najpogostejšimi raki pri obeh
spolih skupaj. Za rakom debelega črevesa in
danke povprečno vsako leto zboli več kot
1.300 ljudi, čeprav je ta rak na ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti
s presejanjem.
V Sloveniji za to skrbi Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki. S Programom Svit zmanjšujemo število na novo zbolelih ljudi ter raka
odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku
omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z
boleznijo ter posledično izboljša kakovost bolnikovega življenja. V letu 2020 je bilo presejanih 176.731 oseb oziroma 60,05 % povabljene
populacije, kar je primerljivo z letom 2019, ko
je bilo presejanih 180.685 oseb oziroma 61,30
% povabljene populacije.

PROGRAM SVIT V ČASU EPIDEMIJE
COVID-19
Pri Programu Svit v drugem valu epidemije
covid-19 izvajamo presejanje v običajnem obsegu, a ob premišljenih in strogih zaščitnih
ukrepih, ki ščitijo tako udeležence kot izvajalce programa. Pri tem je v veliko pomoč dobra
organiziranost programa in uvedba storitev
eZdravja, ki so začele delovati že pred epidemijo, saj omogočata pošiljanje vzorcev po
pošti in napotovanje na kolonoskopijo s pomočjo eRecepta in eNapotnice. To zmanjšuje
fizične kontakte med izvajalci zdravstvenega
varstva in pacienti. »Naj ob tem poudarim, da
kolonoskopije izvajamo skladno z najvišjimi higienskimi standardi in velik poudarek namenjamo
upoštevanju vseh higienskih ukrepov, zato je za

varnost oseb, ki pridejo na pregled, in zdravstvenih
delavcev, ki preiskavo izvajajo, zagotovljen visok
nivo zaščite. Pri odzivu na vabilo v program niso
potrebni stiki z drugimi osebami. Na kolonoskopijo
naročamo samo zdrave paciente, ki morajo nositi
masko in so brez simptomov za okužbo dihal.
Zdravniki in ostali zdravstveni delavci uporabljajo
pri izvajanju kolonoskopij vso potrebno osebno
varovalno opremo,« je povedala dr. Dominika
Novak Mlakar, vodja Programa Svit.

IZVAJANJE PROGRAMA SVIT V LETU 2021
Aktivnosti vabljenja in presejanja v Programu
Svit v letošnjem letu potekajo po predvidenem načrtu. To pomeni, da mesečno k sodelovanju povabimo do 25.000 oseb in osebam, ki
so vabilo že prejele in se nanj niso odzvale,
posredujemo opomnik. Vabilo in opomnik
vključujeta Izjavo o prostovoljnem sodelovanju v Programu Svit. Če se oseba odloči za sodelovanje in nima izključitvenih kriterijev, prejme komplet testerjev za odvzem vzorcev blata. Odzivnost pri vračanju vzorcev blata je dobra, kar pomeni, da se kljub covidu-19 vabljeni odločajo za sodelovanje v presejalnem programu. Osebe, ki so imele pozitiven izvid analize vzorcev blata, naročamo na kolonoskopijo skladno s termini, ki nam jih sporočajo izvajalci.

V PROGRAM SVIT SE JE TREBA ODZVATI VSAKI DVE LETI
Kljub izjemnim uspehom Programa Svit se vabilu v program še vedno vsaka tretja oseba v
ciljni starosti ne odzove. V program se za 10
odstotnih točk slabše odzivajo moški v
primerjavi z ženskami. Med moškimi je najnižja udeležba v starostni skupini med 50. in
54. letom, pri ženskah pa se najslabše odzivajo
ženske stare 70 let ali več.

Rak na debelem črevesu in danki se v telesu
razvija več let, preden se pojavijo prvi simptomi. Ko simptome opazimo in pomislimo, da z
našim zdravjem morda nekaj ni v redu, je
mnogokrat bolezen že napredovala, zato je
pomembno, da ukrepamo prej. Prav tako morebitne spremembe na steni črevesa ne krvavijo nujno pri vsakem odvajanju. Lahko se
zgodi, da ravno v času, ko smo delali test,
spremembe niso krvavele, torej krvavitve
nismo mogli zaznati, kljub temu pa je možno,
da se je v našem telesu bolezen že začela razvijati. Če pa se v program odzovemo redno
vsaki dve leti, zelo povečamo možnost, da morebitno bolezen še pravočasno zaznamo in jo
uspešno odstranimo.
»Vabilo v Program Svit je srečka, ki je vedno dobitna. Če je izvid negativen, v črevesu ni nevarnih
predrakavih sprememb, če pa je izvid pozitiven, se
naš zdravstveni sistem takoj odzove in ti nudi najboljše zdravljenje. Pomembna je udeležba vsaki dve
leti. Lahko smo ponosni, da imamo v Sloveniji najboljši program za odkrivanje in zdravljenje raka na
debelem črevesu na svetu,« je povedal ambasador Programa Svit mag. Samo Podgornik.

SVITOVE KONTAKTNE TOČKE KOT VIR
SPODBUDE IN DODATNIH INFORMACIJ
Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit nudijo Svitove kontaktne točke v
zdravstvenih domovih po Sloveniji. V njih
zdravstveni delavci vabljenim pomagajo pri
izzivih in vprašanjih, s katerimi se srečujejo;
kaj storiti z vabilom Programa Svit, kaj storiti,
če ste založili komplet za odvzem vzorcev blata, kako sodelovati v Programu Svit in kako se
v okviru Programa Svit naročiti na presejalno
kolonoskopijo. V času epidemije je zaradi reorganizacije dela v zdravstvenih domovih
tudi delovanje Svitovih kontaktnih točk ponekod nekoliko drugačno, še vedno pa so vsem
na voljo preko telefona ali elektronske pošte,
ponekod pa po predhodnem dogovoru še vedno omogočajo tudi pogovor v prostorih
zdravstvenega doma.
Z udeležbo v Programu Svit lahko naredimo največ za svoje zdravje in kakovost življenja, saj do 65 % odkritih rakov odkrijemo
tako zgodaj, da onkološkega zdravljenja pacienti ne potrebujejo. Naj ob tem poudarimo,
da je sodelovanje v Programu Svit kljub covidu-19 varno. Zato vse, ki prejmejo vabilo v
program, močno spodbujamo, da se nanj tudi
odzovejo. Sodelovanje v Programu Svit je
modra odločitev.
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Občina Sodražica izdala
monografijo Sodraških 800
(mag. Ludvik Mihelič, urednik)
Sodražica je lani praznovala častitljiv jubilej – 800. obletnico prve pisne omembe. Leta 1220 je skupaj z
Vinicami in Ribnico stopila iz anonimnosti v zgodovino. Okroglo obletnico je Občina okronala z izdajo
knjige Sodraških 800 kot poklon vsem rodovom in mnogim posameznikom.
Knjiga, trdo vezana, velikega formata, ima 920 barvnih strani, deset poglavij in 32 prispevkov. Avtorji so tako renomirani raziskovalci kakor mnogi zavzeti domačini. Je bogato opremljena z
arhivskimi dokumenti, zemljevidi, grafi, tabelami in slikovnim
gradivom. Tehtnost ji dajejo številne sprotne opombe. Povzetki
prispevkov so prevedeni v
angleščino.
Sodražica je bila v zgodovini in
je še danes s številnimi vezmi povezana s sosedstvom. Z Blokami
je bila povezana na tržnih dnevih,
v mlinih in posebej do izgradnje
kočevske železnice leta 1893, saj
se je velik del prometa iz sodraške doline vil preko Boncarja
in Blok proti Rakeku. Stiki so pripomogli k marsikateri poroki.
Uvodno poglavje predstavi naravnogeografske danosti, rastlinski in živalski svet občine Sodražica. Drugo poglavje izpostavi
izbrana obdobja zgodovine,
začenši z najstarejšim s skopo
ohranjenimi arheološkimi sledmi. Podrobno je prikazano
fevdalno okolje visokega srednjega veka in prva omemba Sodražice v ohranjeni listini, spisani
7. aprila 1220 na gradu Turjaku,
ter pozni srednji vek v širšem
kontekstu. Zanimiv prispevek
odstira pogled na Sodražico v najstarejših ohranjenih urbarjih
ribniškega gospostva. Prispevek
Sodražica – sejemska vas ali trg?
pojasnjuje, zakaj Sodražica kljub
močni tradiciji tedenskih tržnih
dnevov formalno ni pridobila naziva trg do leta 1865. Sklop
zaključujejo odmevi prve in
druge svetovne vojne.
Tretje poglavje odkriva preteklost in sedanjost Občine Sodražica, še zlasti prizadevanja za po-

novno ustanovitev leta 1998 in
delovanje do danes. Četrto poglavje prikazuje verski utrip od nastanka vikariata leta 1753 do
danes. Prikazana so dolgoletna
prizadevanja Gornikov za svojo
župnijo in njen razvoj skozi 110
let, ko je bila lani spet priključena
Sodražici. Nova Štifta je predstavljena kot romarsko, duhovno
in izletniško središče.
Poglavje Šolstvo in zdravstvo
prikaže začetek in razvoj najstarejšega šolstva v Sodražici (od
leta 1793), bogato dokumentiran
z arhivskimi viri, ter pomembnejše mejnike razvoja šole do danes.
Na podlagi arhivskih in številnih
ustnih virov je prvič predstavljen
razvoj zdravstvene oskrbe v Sodražici. Poglavje Kraji in ljudje
predstavi prebivalstvene značil-

nosti občine, sledi sistematičen
opis naselij in etimološka razlaga
imen. Spregledana nista bogata
etnološka dediščina in pestro bajeslovno izročilo, ohranjeno v
folklornem pripovedništvu.
Posebno poglavje je namenjeno gospodarstvu, v vsakem času
temelj preživetja, gonilo napredka in usmerjevalec družbenega
življenja. Orisu nekoč prevladujočega kmetijstva sledi obširen
prikaz večjih podjetij in mnogih
obrti pred drugo svetovno vojno
ter gospodarski razvoj po drugi
svetovni vojni do danes.
Poglavje o umetnosti je posvečeno sakralni dediščini, v
ospredju romarski cerkvi pri Novi
Štifti, pa tudi župnijski cerkvi v
Sodražici, cerkvi na Gori in pri sv.
Marku. Sodražica je v Sloveniji

verjetno najbolj poznana po glasbi, zato jo osvetljuje posebno poglavje. Razdelek prikaže tudi sodobne likovne ustvarjalce. Knjigo
skleneta obsežni poglavji o delovanju 35 društev in znanih Sodražanih. Pred nami se zvrsti 32
osebnosti, ki so kot »ambasadorji« umeščali Sodražico na širše
zemljevide kulture, duhovnosti
in znanosti.
Monografijo Sodraških 800,
primerno tudi kot darilo, lahko
kupite na Občini Sodražica in v
knjižnici Sodražica med uradnimi
urami ali v Muzejski trgovini Rokodelskega centra Ribnica. Več
informacij dobite na telefonski
številki 01/8366-075 ali po e-pošti
obcina@sodrazica.si.
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Narava in življenje na Blokah
nekoč in danes
Nekateri bralci se boste še spominjali, da smo v preteklem letu začeli z izvajanjem projekta
Živa narava, ki je financiran s sredstvi Evropskega kmetĳskega sklada za razvoj podeželja.
Tudi mi smo morali zaradi pandemĳe prilagoditi številne aktivnosti, izvajanje nekaterih
pa smo zamaknili v letošnje leto.
V poletnih mesecih smo kljub
temu uspešno dokončali raziskavo o mnenju prebivalcev Notranjske o naravi. V lanski spomladanski številki Bloškega koraka
smo že predstavili rezultate javnomnenjske raziskave. V tokratnem prispevku pa na kratko povzemamo rezultate intervjujev s
starejšimi prebivalci Blok, ki smo

jo predvsem z brezo in rdečim
borom. Glede narave so sogovorniki najpogosteje omenili spremembe v pojavljanju velikih
zveri. Rjavi medved je bil pred
petdesetimi in več leti zelo
redek, o pojavljanju volka pa so
slišali le iz Loške doline. Veliko
več je bilo vodnih površin, manjših mlak in potočkov, v katerih

časa za igro ni bilo veliko, saj so
morali pomagati na kmetĳah. Ob
večerih so se igrali družabne
igre, ki so jih naredili sami, peli
so in brali zgodbe. Zelo so varčevali z elektriko, ker je bila ta
draga. Danes si težko predstavljamo, kako je tekel čas brez televizĳ in drugih ekranov, a še pred
nekaj desetletji so bile televizĳe

prava redkost. Otroci so občasno
obiskovali redke hiše, ki so imele
televizĳe, da so si ogledali kratek
otroški program. Ljudje niso hodili na počitnice in veliko otrok
se je naučilo plavati v Bloščici,
nekateri pa celo v vaških »štirnah«.
Poleg intervjujev smo za slikovno ponazoritev sprememb v

Foto: neznani avtor s portala Stare slike https://stareslike.cerknica.org/

Foto: Paul Veenvliet

Na fotografijah je severni del Fare. Starejša slika je iz leta 1936. Kot vidimo na novejši sliki iz leta 2020, je pred domaèijo Mulec
še vedno depresija, ki jo obèasno zalije voda. Nekaj stavb je novih in so veliko veèje. Danes ob vodi le redko vidimo otroke.
jih v vodenih pogovorih spraševali o njihovih spominih na življenje na Blokah v preteklosti ter
o spreminjanju narave in pokrajine.
Vsi sogovorniki so omenili, da
je bilo na Blokah v preteklosti veliko manj gozda. Na ravninskem
delu so bile njive, na katerih so si
družine pridelale skoraj vso
hrano. Na pobočjih so bili travniki, ki so jih redno kosili za krmo.
Danes je njiv tudi v nižinskem
delu malo, pobočja pa se zarašča-

so bivale različne živali. V Novi
vasi je bilo toliko zelenih reg, da
so prebivalci zaradi glasnega
regljanja včasih težko spali. V potokih je bilo veliko več rakov. Sogovorniki so opazili, da je, še posebej v naseljih, manj ptic. Po
drugi strani pa se je po uvedbi čistilnih naprav in ureditvi gnojišč
precej izboljšala kakovost vode.
Spremenil pa se je tudi način
življenja. Sogovorniki so povedali, da so sicer kot otroci imeli veliko bolj svobodno življenje, a

Narava nekoč in danes
Razstava starih in novih pokrajinskih
fotografij iz občin Bloke, Cerknica
in Loška dolina.
Razstava bo na ogled na okenskih površinah
Knjižnice Jožeta Udoviča, enote Nova vas.
Ogledali si jo boste lahko brez vstopanja
v knjižnico v času od 22. maja 2021
do konca junija 2021.
Vljudno vabljeni!
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Po znanje in izročilo prednikov
v notranjske gozdove

pokrajini poiskali tudi nekaj starih fotografij ter na istih mestih
naredili posnetke današnjega
stanja. Na fotografijah so seveda
največje razlike v poraščenosti z
gozdom, saj so se v preteklih 60ih letih zaradi opuščanja košnje
na strmih pobočjih marsikateri
strmi travniki zarasli. Vasi so se
povečale, čeprav na Blokah živi
veliko manj ljudi.
Projekt Živa narava poteka v
občinah Bloke, Cerknica in Loška
dolina. Tudi naši partnerji, društvo Dolomitne lutke, Zavod Jezerski hram in TGC Jezerski hram
d. o. o., so izvedli te aktivnosti v
svojih občinah. V mesecu maju
bomo fotografije notranjskih
krajev nekoč in danes predstavili
na razstavi. Drugačni časi od nas
terjajo tudi nove prilagoditve,
zato smo se odločili, da razstavo
organiziramo kot »mimohodno«
razstavo na okenskih površinah
Knjižnice Jožeta Udoviča, enote
Nova vas.
Pri brskanju o zgodovini naših
krajev smo spoznali marsikatero
prigodo z Blok. Ob tej priložnosti
se zahvaljujemo intervjuvancem:
Leopoldu Mišiču, Janezu Vintarju, Dušanu Kaplanu, Francetu
Škrabcu in Bločanki, ki je želela
ostati anonimna. Hvala tudi
vsem, ki ste nam pomagali pri
zbiranju starih fotografij z Blok:
avtorjema Lojzetu Vintarju in
Petru Skobernetu ter skrbnikoma portala Stare slike (https://
stareslike.cerknica.org/), Milošu
Tonĳu in Bojanu Štefančiču. Že
na tem mestu se zahvaljujemo
tudi Knjižnici Jožeta Udoviča, ki
nam bo omogočila postavitev
razstave.
Jana Kus Veenvliet,
Zavod Symbiosis

Slovenija spada med najbolj
gozdnate države v Evropi, uvršča
se na 3. mesto, saj gozdovi pokrivajo 57,7 % celotnega površja
države. Gozdovi predstavljajo edinstveno naravno dediščino, nosijo ekološko, proizvodno pa tudi
socialno vlogo za vse človeštvo.
Veličastnost notranjskih gozdov
je opisoval Valvasor že pred 300
leti – njihovo prostranost, uporabnost lesa in živalstvo. Tudi danes so notranjski gozdovi pojem
biotske pestrosti. Za prostrane
gozdove na območju Notranjske

gozdne združbe in različne drevesne vrste so namreč predstavljale izziv notranjskemu človeku
pri vsakdanjih dejavnostih. Les ni
predstavljal le surovine za ogrevanje v dolgih mrzlih zimah na
planotah Notranjske, ampak tudi
osnovno surovino za izdelavo
uporabnih pripomočkov za lažje
življenje na podeželju na vseh področjih. Eden izmed njih je tudi
notranjski drevak – avtohtono leseno plovilo, ki so ga izdelovali iz
jelke.

je zaradi razgibanega reliefa,
spremenljivega podnebja, pestrih
talnih razmer na pretežno karbonatnih kamninah ter drugih geografskih dejavnikov značilna velika raznolikost rastlinskih gozdnih združb in gozdnega živalstva.
V oktobru 2020 smo v partnerstvu, ki ga sestavljajo Zavod
Jezerski hram, Gozdarski inštitut
Slovenije, Občina Bloke in društvo Dolomitne lutke, pričeli z izvajanjem projekta »Po znanje in izročilo prednikov v notranjske
gozdove«. V sledečih mesecih
bomo izvedli raziskavo o uporabi
lesa in lesenih produktov na
Notranjskem. Izvedli bomo intervjuje ter na ta način identificirali
nosilce izročila izdelave lesenih
izdelkov. Rezultat aktivnosti bo
vzpostavljena baza znanja uporabe lesa na Notranjskem. Pestre

Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti.
Osnovni princip, znanja ter vrednote pa so ostale in v današnjem
prehitrem in prepovršnem svetu
nudijo dobre osnove za učenje in
življenje z naravo ter trajnosten
razvoj podeželskega okolja.
Pričujoči projekt, ki se izvaja v
okviru Las Notranjska s podporo
Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja, na območje
Notranjske uvaja tudi nove principe učenja in spoznavanja narave. Strokovni partner Gozdarski
inštitut Slovenije – javni raziskovalni inštitut nacionalnega pome-

na – bo spomladi 2021 s pomočjo
aktivnosti gozdne pedagogike izvedel usposabljanje za notranjske
interpretatorje/vodnike, pa tudi
za pedagoške delavce notranjskih
osnovnih šol.

KAJ JE GOZDNA PEDAGOGIKA?
Gozdna pedagogika je zelo učinkovit in prijeten način podajanja
znanj o gozdu in delu gozdarskih
strokovnjakov vsem, ki jih gozdarstvo zanima. Gozd je odličen
prostor za doživljajsko pedagogiko in okoljsko vzgojo. Je neskončen vir barv, vonjev, zvokov,
slik, idej in še mnogočesa. Gozd
daje nešteto priložnosti za celostno učenje v naravi, saj obiskovalec gozdov prek aktivnosti nabira
nove izkušnje, jih ureja, nadgrajuje, povezuje, širi zanimanje in
pridobiva pozitiven odnos do narave, bivanja v naravi, do varovanja njene raznolikosti. Gozdni
pedagogi želijo s pomočjo gozdne
pedagogike (kvalitetnega izobraževanja predvsem mladih) ter
kreativnega predstavljanja funkcij in zanimivosti gozdov vsem
ljudem Slovenije predstaviti gozd
kot temelj dobrega počutja
(spomnimo: že eno leto nam dajejo zavetje in prostor za sprostitev
v teh »drugačnih« časih) in uporabnega znanja za trajnostni razvoj naše dežele.
https://www.gozd-eksperimentov.gozdis.si/
Mednarodne novice tudi na:
FB Gozd eksperimentov
Lepo vabljeni k spremljanju
projektnih aktivnosti ter udeležbi na dogodkih.
Kristina Kebe, mag.
Zavod za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine
Jezerski hram
www.jezerski-hram.si
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Gradimo odnose
25. februarja je minilo eno leto, odkar je
Slovenska škofovska konferenca na področju skupnega verskega življenja sprejela
prve ukrepe za zajezitev širjenja bolezni covid-19. Gre za omejitev srečevanja in stikov
v cerkvah, župnijskih prostorih, kapelah,
veroučnih učilnicah. Tako lani nismo mogli
slovesno obhajati našega največjega praznika – velike noči. In po vsej verjetnosti bo
tudi letos tako.

da sta to delo začela, ker sta ga dojemala kot
Božjo voljo.
Vsaka zakonska skupna ima svoj vodilni
par, ki vsak mesec vodi srečanje. Namen
srečanj je, da bi se zakonci zavedali pomena
dela na zakonskem odnosu, da bi torej gradili
dobre medsebojne odnose.
Metoda dela temelji na pogovoru med zakonci. Pogovor usmerja voditeljski par, ki
skrbi, da pogovor poteka tekoče, da skupina

Piknik zakonske skupine na Studenem
V župnijah družbeno življenje več ali manj
miruje oz. je delno preseljeno na spletne konferenčne aplikacije (Zoom in Google meet). V
tem obdobju sta se na ta način srečevali obe
zakonski skupini v naši župniji. Morda je na
mestu, da povemo, kaj so to zakonske skupine in kaj je njihov namen. V slovenskem prostoru obstaja več vrst zakonskih skupin: župnijske, Družina in Življenje (DiŽ), Najina pot,
Zakonci za Kristusa in še kakšna bi se našla.
Pri nas sta obe zakonski skupini od gibanja
Družina in Življenje. Leta 2000 sta Družino in
življenje ustanovila zakonca Vilma in Dani
Siter, doma iz Leskovca pri Krškem. Želela sta
odgovoriti na vse bolj pereč problem v naši
družbi, ki se začne s krhanjem odnosov med
zakonci in ki lahko, žal, mnogokrat pripelje
do tega, da gresta zakonca narazen. Pravita,

ne »zaide« stran od teme, da imajo vsi
možnost povedati svoje mnenje, podeliti
svoje izkušnje.
Zakonske skupine so torej za može in žene,
ki jim ni vseeno, kaj se z njihovimi družinami
dogaja, in bi radi zase in za svoje otroke odgovorno poskrbeli ter jih pripravili na življenjske izzive.
V zakonski skupini se redno srečuje od 4
do 8 zakonskih parov. Srečanja so mesečna in
trajajo dve uri. Delo poteka s pomočjo metode
pogovora po gradivih, ki jih pripravijo v
Družini in Življenju.
Zakonci, ki so vključeni v skupine, pravijo,
da je to njihova najboljša naložba v življenje.
Obe skupini na Blokah sta odprti za vsak par,
ki bi se želel pridružiti.
Simon Virant, župnik

Dragu v
spomin
Mnogokrat slišimo o velikih osebnostih, vojskovodjih, kraljih, politikih, znanstvenikih
in njihovih velikih delih. Redkeje, morda le
ob kakšnih posebnih priložnostih pa slišimo
o navadnih, tihih skromnih ljudeh, ljudeh s
ceste, z njive, iz tovarn, delavnic, ki s svojim
delom, trudom, poštenostjo, skoraj nevidno
ustvarjajo mozaik življenja, ves pester svet
za nekaj, čemur pravimo dom, za nekaj čemur rečemo narod, dežela, država. Pa bi
prav brez malih ljudi vsega tega ne bi bilo.
Ne doma, ne države, ne velikih ljudi. Rauhovega Draga z Runarskega štejem sem,
med take male ljudi.
V hladnem zimskem popoldnevu februarja letos smo se poslovili od njega. Družina,
sorodniki, bloški gasilci in nekaj vaščanov.
Epidemija je tudi v žalostnih trenutkih naredila svoje. V žalni robec pritajen jok je
skrival žalost ob slovesu. Tople besede gasilcev, prapor in častna straža so spremljale
zadnje slovo.
Draga poznam od malega. Nepozabna
slika o njem in njegovem očetu mi je ostala
iz mladosti. Vedno mi je bila primer trdega
življenja nekoč na Blokah. V tisti zimi je na
Blokah zapadlo toliko snega kot že dolgo ne.
Z očetom sta vlačila hlode z Bloščka. Zavit v
odejo se je stiskal na hlodih, na saneh samotežnicah. Oče je stopal ob konjih, črnih, zgaranih, pokritih z ivjem. V snežnem metežu
so se mi zdeli vsi enaki. Kljub mrazu se je kadilo od konj, tako težko sta vlekla. Mračilo
se je že, ko sta prispela na Žago. Drago je poprijel za ’porajkel’, oče je odpel ’žlajdro’ in
hlodi so bili hitro raztovorjeni. Potem pa,
hajd, domov. Zavita v odejo sta se stiskala
drug k drugemu. Burja ju je zasipavala s
pršičem. Pod toplo odejo sta dremala, saj so
konji sami znali priti domov.
To je le ena slika trde življenjske šole, ki
jo je Drago spoznaval od malega. Nikoli ni
obupal in njegov rek »Tako je, kaj pa č'mo«
je bil njegov odgovor na vsako zadrego.
Tako so tekla njegova leta v mladosti. Potem
se je oženil in z ženo Marto sta ustvarila
trden dom. Prišli so trije otroci in življenje
je teklo kot večna ura. Pomlad, poletje,
jesen, zima in tako leto za letom. Garanje
doma na kmetiji, trdo delo v službi na tej isti
Žagi, kamor je njega dni vlačil les, delo v gasilskem društvu in vmes, poredko, kakšen
praznični dan.
Dom sta z Marto in bratoma popravila z
odrekanjem. Bogastva ni bilo nikoli pri
hiši, bile pa so pridne roke, skromen jedilnik in dobra volja. In ne pozabimo zname-
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nite 'bloške trme', skrite v njem, brez katere ne bi nič uspelo. »Saj ni bilo težko,« je
vedno rekel. Družina je rasla. Vsi otroci so
se izšolali in zaposlili. Postavili so si vsak

svoj dom. V stari domači hiši sta ostala
brata Franci in Stanko. Lepo je bilo videti,
kako sta z Marto skrbela zanju. Za vzor
vsem.
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In ob njem Marta. Tiha, skromna, vedno
v skrbeh za družino, dom in zanj, svojega
Dragota.
Danes pogosto govorimo, da je nekdo
prostovoljec. Prav to je bil Drago, vendar ni
o sebi nikoli govoril, da je prostovoljec.
Povsod, kjer se je gradilo, delalo, je bil zraven. Pomagal je pri sosedih, prijateljih in,
seveda, pri novem gasilskem domu tam na
robu Nove vasi. Neumorno je skrbel, da je
gradnja tekla tako, kot je treba. Gasilci so se
mu oddolžili s pohvalo in častno stražo ob
zadnjem slovesu.
Ko sem potreboval pomoč pri obnovi
hiše, so bili vsi trije Rauhovi seveda takoj
zraven. Ja, še vedno velja, da je 'dober sosed
vreden več kot vsa žlahta'. Naj bo teh nekaj
besed namenjenih njemu skromna zahvala
za vse tiste drobne, lepe stvari, ki so napolnile dneve med nami, v naši vasi.
Draga ni več. Ostali so otroci, vnuki,
pravnuki. Zgled poštenega dela in življenja
bodo našli ob spominih nanj. Tako se ob
trdem delu, v skromnosti in medsebojnem
spoštovanju ohranjajo rodovi. Drago je to
znal narediti brez velikih besed.
Naj ti bo lahka bloška zemljica, Drago!
Dušan Kaplan

Foto: arhiv družine Pavčič

Jože Lah (Mestkov) in Drago Pavèiè (Rauhov) kot klena gasilca

Duša je odšla,
kjer je mir
in ni solza

Lep spomin nate
bo živel večno

Zahvala
V 84. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil naš brat in stric

Zahvala
Za večno se je poslovil naš dragi mož, ata, dedek in pradedek

Karel Milan Pavčič

Franc Pavčič

1942–2021

1936–2020

Rauhov Drago z Runarskega.

z Runarskega na Blokah.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem
Hvala vsem za izrečeno sožalje in darove.
Hvala g. župniku za opravljeno pogrebno bogoslužje.

in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove.
Hvala Milošu Kogeju za poslovilni govor in gasilcem PGD Nova vas.
Hvala g. župniku za opravljen blagoslov.

Vsi njegovi

Vsi njegovi
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Devetdeset let Franceta Škrabca
29. januarja je visoki jubilej praznoval France Škrabec: gospodarstvenik, pravnik, pobudnik in organizator kulturnih in športnih prireditev, občinski svetnik, častni občan Občine Bloke, vesten opazovalec
vremena, pričevalec svojega časa in raziskovalec preteklih sledi, ki so se ohranile na teh naših Blokah.
Neutrudno je kot član uredniškega odbora zdaj že 22-letnega občinskega glasila skrbel tako za resno,
duhovno kot duhovito podobo kraja, običajev in ljudi. Njegovi prispevki so odstirali tančine preteklosti, ko je pisali o Krpanovi domovini in bloških sejmih. Poročal je o gostovanjih bloškega pevskega zbora, katerega dejaven član je bil. Bloke je prikazoval iz perspektive vremenoslovca in nas spomnil na
temperaturne presežke, količino padavin, vse opremljeno z natančnimi podatki. Na zadnjih straneh
glasila pa se je oglašal Obloški Tonček, šaljivi zapisovalec ljudskih duhovitosti pa tudi izostreni komentator aktualnega dogajanja.
Kakšno je bilo vaše otroštvo, mladost?
Kako se sedaj z zrele oddaljenosti spominjate teh dni? Kateri spomini so danes najbolj živi?
Moje otroštvo je bilo kot vsako. Brezskrbno,
polno pričakovanj in raziskovanj. Veliko je
bilo »zakajev«. Na nekatera sem dobil odgovore, a na nekatera še do danes ne.
Rodil sem se v Lahovi hiši, kot smo ji takrat
rekli. To je hiša nasproti črpalke, kjer je sedaj
Ranč Bloke. V tej hiši smo stanovali, dokler se
nismo leta 1935 jeseni preselili v novo hišo na
drugem koncu vasi, kjer živim še danes. Takrat smo bili na samem. Tu je bila poleg nas še
ena hiša, ki pa ni bila naseljena. Zato sem dostikrat ušel od doma in šel tja, kjer sem se rodil,
in poiskal družbo pri nekdanjih sosedih.
Šele ko sem šel jeseni leta 1937 v šolo, sem
našel nove prijatelje iz vasi. Dobivali smo se
pri gornji ali spodnji »štirni« in tudi kakšno
»ušpičili«.
Šolanje ste nadaljevali v Ljubljani? Se je že
takrat pokazala vaša umetniška, kulturniška narava? Se spomnite kakšne zanimive
prigode iz tistih let?
Na novovaško šolo imam še vedno lepe spomine. Imel sem odlične učitelje. S hvaležnostjo
se zlasti spominjam upravitelja šole in pisatelja Venčeslava Winklerja, ki me je dostikrat
poklical v zbornico in mi dajal kakšne miselne
naloge izven učnega načrta. Tudi drugi učitelji so mi dali široko znanje. Učitelj Vlado
Lenščak mi je še posebej vcepil ljubezen do
lepega slovenskega jezika, zlasti je bil dosleden pri slovnici. Ta slovnična pravila so mi koristila pozneje v gimnaziji, še posebno pri rabi
dvojine. Pri profesorju Linu Legiši sem imel do
konca leta odlično oceno iz slovenščine, ker
sem edini v razredu pravilno v dvojini sklanjal
samostalnik steber. Prav sklanjatev tega »stebra« še danes dela težave celo novinarjem, da
o politikih sploh ne govorim.
Po petletnem šolanju doma sem bil po uspešno opravljenem sprejemnem izpitu sprejet

na klasično gimnazijo v Ljubljani. Sprejet sem
bil tudi v internat. To je bil za enajstletnega
bloškega fantiča velik šok, saj so bili okrog
mene sami tuji obrazi. Takrat namreč ni bilo
toliko počitnic in prostih dni, kot jih ima
danes naš šolski sistem. Če malo karikiram, je
pouk neprijetna prekinitev počitnic. Torej v
tistem času so bile počitnice med letom samo
za božič in veliko noč in to ravno en teden.
Domov smo lahko prišli le ob počitnicah, vendar v letih med vojno še to ni bilo mogoče.
Vendar človek se hitro prilagodi. Po začetnem domotožju sem hitro našel prijatelje. Veliko je lepih spominov. Še najbolj z veseljem
pa sem se vključil v šolski pevski zbor, ki ga je
vodil profesor Matija Tomc. Rad se spominjam
nastopa našega zbora leta 1943 v dvorani
Slovenske filharmonije v Ljubljani. Nastopili
so tudi zbori iz drugih ljubljanskih gimnazij.
Naš zbor je zmagal in zato smo peli še na takratnem Radiu Ljubljana. To je bilo moje prvo
srečanje z radijskim mikrofonom.
Po končanem šolanju na gimnaziji sem šel
na odsluženje vojaškega roka. Po letu in pol
sem slekel vojaško suknjo in se leta 1954 vrnil
na Bloke. Dobil sem službo na občini, ki smo jo
takrat še imeli do jeseni 1955. Potem pa sem
delal v Kmetijski zadrugi v Novi vasi kar nekaj
let. Ta šestdeseta leta so bila zelo dinamična.
Gradili smo osrednjo stavbo na Blokah. To je
bil nov gasilni dom, starega so namreč leta
1942 požgali Italijani. Zraven tega pa smo gradili dom z veliko večnamensko dvorano oziroma veliko telovadnico z velikim gledališkim
odrom. Bil sem član tega gradbenega odbora,
tajnik gasilskega društva in nekaj mandatov
tudi predsednik telovadnega društva TVD
Partizan Bloke.
Na Blokah ste dejavno sodelovali v različnih kulturnih društvih, bili med pobudniki
Bloških tekov. V današnjih časih, ki so veliko bolj kot skupnosti naklonjeni individualizmu, se takšna aktivna drža zdi kar nenavadna. Kaj vas je gnalo pri tem delovanju?

Na katere začetke ste danes najbolj ponosni?
Pri Fari, kjer je sedaj na farovškem parkirišče
pod lipo, je bila dvorana z gledališkim odrom.
Tu je delovalo bloško Prosvetno društvo.
Vključil sem se tudi v delo tega društva, saj
sem že v osnovni šoli in pozneje v gimnaziji
nastopal v raznih gledaliških igrah. Na Blokah
je običajno take amaterske igralske skupine
vodil kdo od učiteljev ali učiteljic iz osnovne
šole. Takrat je delala v novovaški šoli slavistka
Ivica Fabiani, ki je poleg šolskega dela sodelovala pri telovadnem in prosvetnem društvu.
Pri tem delu sva se pobliže spoznala in se navezala drug na drugega. Poročila sva se. Tako
je poleg režije na gledališkem odru prevzela
še režijo najinega skupnega življenja. V zakonu sta se nama rodili dve hčeri, Mojca in Irena. Žal je Ivica že pokojna. Prezgodaj me je zapustila tudi hči Mojca. Tako zame ljubeznivo
skrbi in mi dela družbo hči Irena. Včasih pa
me obišče tudi vnuk Igor s pravnukoma Kajo
in Janom.
Zelo rad sem pel od mladih nog. Pel sem
med šolanjem doma, med šolanjem v Ljubljani
in tudi pri vojakih. Veliko sem prepeval tudi v
sedanjem bloškem pevskem zboru pri Kulturnem društvu Bloke.
Dejavno ste v okviru krajevne skupnosti
Bloke delovali v tedanji občini Cerknica,
kasneje ste bili občinski svetnik in predstavnik Blok v občini Loška dolin.
Prihodnost Bločanov pa ste videli v samostojni občini. Kako z današnjega vidika
ocenjujete razvoj Blok?
V bivši občini Cerknica sem bil večkrat član
občinske skupščine in član marsikaterega odbora. Tu sem skušal pridobiti sredstva za
kakšno investicijo na Blokah. Uspelo nam je,
da se je asfaltiralo nekaj občinskih cest in pa
delna izgradnja centralnega bloškega vodovoda. Po osamosvojitvi sem si skupaj s še nekaterimi drugimi Bločani in z organi tedanje krajevne skupnosti močno prizadeval, da Bloke
dobijo nazaj svojo občino, ki nam je bila vzeta
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1955. Prepričan sem bil, da Bloke hitrejši napredek dosežejo le, če bodo Bločani sami
skrbeli za svoj razvoj. Da je bila ta odločitev
pravilna, vidimo vsak dan, kakšen napredek je
v zadnjih dvajsetih letih na vseh področjih.
Seveda je to rezultat rednega vira finančnih
sredstev ter dobrega in složnega delovanja organov občine.
Navezanost na ta košček Notranjske, posebna ljubezen do ljudi, običajev in klene
bloške govorice veje iz vaših šaljivih prispevkov pa tudi resnejših zapisov o Bločanih. Kako vidite bloški značaj? Katere teh
lastnosti se kažejo v Obloškem Tončku?

Kako je pravzaprav nastal ta šaljivo-kritični lik?
V Bloke, v ta lepi košček Notranjske, sem kar
rahlo zaljubljen. Rad imam našo pojočo govorico, kot jo je imenoval naš pesnik Ivan Čampa. Skupaj z, žal, že pokojnim radijskim urednikom Vilijem Vodopivcem sva pripravila kar
nekaj radijskih oddaj »Vsaka vas ima svoj
glas«. V teh oddajah sem predstavil to bloško
govorico in razne duhovite bloške dogodivščine.
»Moj« Obloški Tonček pa izvira iz Jurčičeve
povesti Rokovnjači, kjer je opisan kot znan
bloški mešetar. Janez Praprotnik, ki je pisal
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besedila za znano cerkniško Butalsko skupščino, je temu Tončku dal vlogo nekakšne opozicije butalskemu županu. Jaz pa sem ta lik
skušal oblikovati kot bistrega kmeta, ki se obnaša tako, da ga imajo malo za neumnega, on
pa vse to izpelje tako, da izpadejo neumni
tisti, ki mislijo, da je ta Tonček neumen. Pri
tem pa sem vedno uporabil kakšno bloško zanimivo dogodivščino, ki sem jo slišal od starih
Bločanov. Take »Butale« se nam še zmeraj dogajajo.
Ste dolgoletni opazovalec vremena, vremenoslovec. Že laični opazovalci vremena
opažamo, da bloške zime niso več pregovorno dolge in mrzle. Kako vi opazujete te
spremembe? S kakšnimi vremenskimi
skrajnostmi nam je postreglo leto 2020?
Vreme opazujem že od meseca junija 1956 in
to vsak dan trikrat: zjutraj ob sedmih, popoldan ob dveh in zvečer ob devetih. Beležim
temperaturo, smer in jakost vetra ter padavine. Vsak mesec o tem in o vremenskih
pojavih izdelam poročilo in ga pošljem v
Ljubljano na ARSO. Nekaj let pa na Blokah
deluje na južnem koncu Nove vasi avtomatska vremenska postaja. Tam termometri zjutraj, ko so temperature najnižje,
večkrat pokažejo nižjo temperaturo kot
termometri na stari postaji. Včasih je tam
še za kakšno stopinjo bolj mraz kot na
Babnem Polju, ki nekako velja za najbolj
mrzel kraj v Sloveniji. Pri tem več kot
šestdesetletnem spremljanju vremenskih
pojavov na Blokah lahko zatrdim, da že kar
nekaj desetletij ni dolgotrajnih zim, ko so
bile Bloke pod snegom sto ali več dni, in da so
bile poletne temperature nad petindvajset
stopinj Celzija zelo redke. Sedaj pa so pozimi
večkratne otoplitve in poletne temperature
nad trideset stopinj Celzija postale reden pojav.
Če navedem le nekaj značilnosti v lanskem
letu. Januar in februar sta bila brez snega. Od
januarja do aprila je bilo izredno malo
padavin, jeseni pa je bilo padavin
toliko, da je Bloščica večkrat
poplavila do Fare. Junija in
julija pa se je živo srebro
povzpelo večkrat nad trideset stopinj Celzija.
A. E. Stevenson je zapisal, da
v našem življenju ne štejejo
leta, pač pa šteje življenje v
naših letih. Številne dejavnosti in aktivna drža Franceta Škrabca dokazujejo njegovo življenjsko moč. Še na
mnoga zdrava leta voščimo
slavljencu!
Katja Lah Majkič

France Škrabec, kot si ga je pred leti predstavljal bloški umetnik France Modic.
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France Ivančič
90-letnik
France Ivančič, po domače Škelarjov ata, je 23.
januarja letos praznoval 90-letnico. V pogovoru za naše glasilo je obudil nekaj spominov
na svoje razgibano življenje. Njegovi prvi spomini segajo v leto 1933, ko je bil star komaj
dve leti in pol, ko je bila v Ravnah velika poplava in so vaški fantje naredili splav in se od
njihove hiše odpeljali k Lesarjevim. Med vojno
jim je med italijanskim bombardiranjem Raven pogorela skromna hiša in mati, ki je bila
takrat ranjena v nogo, je komajda rešila nekaj
oblek in kravo, ki je dajala mleka številni
družini. Očeta so Italijani že prej odpeljali v
konfinacijo, zato je morala sama skrbeti za vso
družino. Nekaj časa so nato živeli pri teti v Pakiževi hiši v Velikih Blokah, vendar je bilo zelo
naporno, saj so bili pri tej hiši zelo »uhrni« in
je bilo vsake stvari škoda, še pojedli so preveč.
Mati ga je zato peljala na Studeno k svoji sestrični, kjer je živel tri mesece. Zatem je nekaj
časa živel pri Martinovih na Runarskem. Ko so
partizani napadli domobransko postojanko v
vasi, so se morali spet preseliti v Velike Bloke,
vendar so tokrat živeli v hiši Franje Bratok. Ko
je leta 1943 Italija kapitulirala, se je mati dogo-

streho, so se preselili domov. Spali so na skednju, kuhali pa so v svinjski kuhinji, ki ob požaru ni zgorela. Gradnja je bila zelo težka, saj je
primanjkovalo cementa, apna in železa. K
sreči je oče sam naredil okna in vrata.
Ko je imel komaj sedemnajst let, je odšel v
službo k podjetju Obnova. Po dvomesečnem
tečaju je postal tesar, skupaj s Cvirnom in Kozmankarjem so postavljali ostrešja, po službi
pa so delali tudi na svojo roko, tako da je še
pred svojim dvajsetim letom postavil prvi skedenj. Po koncu služenja vojaškega roka je tesaril, dokler se ni leta 1959 zaposlil na tedanji
Elektrožagi, ki je bila predhodnica Novolita.
Leta 1958 so je poročil z Lesarjevo Julko, s
katero sta imela devet otrok, vendar je na žalost eden umrl še kot otrok. Skupaj sta obdelovala kmetijo, on je hodil v službo, popoldan pa
je postavljal ’cimpre’ v bližnji in daljni okolici.
Vse to je trajalo do leta 1988, ko je žena hudo
zbolela. Takrat se je odločil, da bo šel predčasno v pokoj. Skrbel je za bolno ženo vse do
njene smrti leta 1996. Decembra istega leta se
je odpravil na obisk k hčeri v Avstralijo. Za ta
čas je živino v rejo oddal k Lesarjevim. Ko se je

Na sprehodu

Ob rojstnem dnevu

Poèitek pred hišo
vorila z Ogradarsko Mico v Ravnah, ki je bila
njena sestrična. Tako so živeli pri Ogradarju in
delali na kmetiji v zameno za bivanje. Po koncu vojne se je vrnil oče in leta 1947 so začeli z
gradnjo hiše na pogorišču. Ko je bila hiša pod

vrnil, je svoj čas izpolnil tudi s pletenjem
košar, kot je med drugo svetovno vojno videl
pri stricu. Kmalu je izpilil svoje znanje in
Bločani ga poznajo kot izvrstnega izdelovalca
pletenih košar in košev. Dolgo časa je bil akti-

ven član Društva upokojencev Martin Krpan
Bloke, sodeloval je pri njihovih projektih in se
udeleževal izletov. Lansko leto oktobra pa ga
je izdalo zdravje in marsikdo je bil prepričan,
da ne bo več dolgo na tem svetu. Takrat je
hčerki Fani pripovedoval svojo življenjsko
zgodbo, ki jo je zapisala. Skupaj z bratom
Francijem sta uredila in izdala knjigo z naslovom Sprehod skozi 90 let Franca Ivančiča.
Pripravil in zapisal Matej Pakiž
Uredništvo Bloškega koraka mu želi čim
hitrejše okrevanje. Upamo, da bo še dolgo
z nami delil svoje spomine.
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Bloška historija
Jeršanov France iz Velikih Blok je bil na začasnem delu v Nemčiji sedem let. S prihranki si je kupil traktor, kosilnico in še mnogo druge
opreme za kmetijo in zidanje.

Po prihodu domov je hitro kupil tudi osebni avto. Seveda nemškega
hrošča. Opravljanje izpita pa se mu je pošteno zavleklo, on pa se je kar
vozil. Ko je izpit končno opravil, so člani izpitne komisije modrovali:
»Ta pa je sigurno vozil tudi kaj izven obveznih ur.« France jim je pošteno priznal, da je napravil 18.000 km po vsej Sloveniji brez izpita, pa ga
ni nikoli nihče ustavil. Le enkrat je šlo zelo na tesno. S Škajževim Cirilom sta skupaj zidala v Loški dolini. Ob poti domov so na Bloški Polici
miličniki kontrolirali promet. Cirila, ki je vozil naprej s svojo viso, so
ustavili. Že po zadahu so vedeli, da bo nekaj več dela z njim, in so zato
Francetu, ki je vozil za njim, le prijazno pomahali. Cirila so pošteno
vzeli v roke. Ponovno sta se dobila v gostilni pri Lipetu. Ciril je ves
besen razlagal: »Mene, majorja milice v pokoju, prvoborca in Joklovega
prijatelja so vrtili, tega Jeršana, napačen ruzak je nosil med vojno, pa še
brez izpita je, so pa lepo prijazno pozdravili! Nobenega reda ni nikjer!«
France je dal za pijačo in naslednji dan sta spet zidala skupaj.
Jokel – partizansko ime Franceta Popita

PISMA BRALCEV
Že deset let, odkar je umrl moj mož, mi pošiljate Vaše glasilo »Bloški
korak«, ki ga je on naročil.
Imate lepe prispevke; rada jih preberem, ker sem pred mnogimi leti
hodila po vaših krajih kot patronažna medicinska sestra. Težko grem do
pošte, zato mi ne zamerite, da tu pošiljam skromen prispevek za glasilo.
Srečno in zdravo novo leto!
Hvala za glasilo – Martinčič Neva

Lojze Mazij

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

— glasilo občine Bloke
Glavni in odgovorni urednik: Stane Jakopin | Uredniški odbor: Milena Mišič, Jerneja Kovšca, Katja Lah Majkić, Matej Pakiž | Lektoriranje: Jerneja Kovšca
Oblikovanje in prelom: Hiša oblikovanja Korenjak | Tisk: Schwarz Ljubljana | Izdaja: Občina Bloke | Naklada: 1300 izvodov
Glasilo je brezplačno za vsa gospodinjstva v obèini; za naroènike v domovini je predlagan letni prostovoljni prispevek 8 €, za naroènike v tujini 16 €. Prispevek
za glasilo nakažete na račun Občine Bloke: 01350-0100002737 | Naslov uredništva: Občina Bloke, Bloški korak, Nova vas 4a, 1385 Nova vas; bloski.korak@bloke.si
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Veljavnost od 4. 3. do 19. 4. 2021

Čas je za
nove
začetke!

izbrano iz kataloga ugodnosti
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
redna cena: 13,82 €
cena s Kartico zvestobe

11,06 €

2

ALOE OLJE
ALOE VERA X2,

PROPOLIS 150 PRŠILO

50 ml

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 11,91 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 6,43 €
cena s Kartico zvestobe

POPUST:

8,93 €

20%

OTROŠKE ZOBNE
ŠČETKE SILVER CARE

redna cena: 14,00 €
cena s Kartico zvestobe

11,20 €

5,14 €

25%

2po0pust

za i

st

1 kos

POPUST:

u g o dn o

STRGALO ZA TRDO
KOŽO VITRY

1

20 ml

%

e z v es t ob e

30 kapsul

r

tic

KOENCIM Q10 50MG

me t ni ke Ka

1

POPUST:

20%

MAZILO ZA USTNICE,
NEKOČ IN DANES
10 g

redna cena: 3,95 €
cena s Kartico zvestobe

2

POPUST:

2,77 €

20%

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

1

POPUST:

30%

na brezplačno telefonsko številko

080 71 17!

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni
Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so
simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 4. 3. do 19. 4. 2021 oz. do prodaje zalog.

Skrbimo za udobno bivanje v vašem domu!

PVC IN ALU STAVBNO POHIŠTVO
PANORAMSKE DRSNE STENE
KOVINSKE KONSTRUKCIJE
TRAPEZNA KRITINA
OPAŽI
HLADILNICE

Cesta Majde Šilc 1, Sodražica, 01/ 835 02 80, www.fragmat-s.si
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RASTLINJAKI
SLIKA JE SIMBOLIČNA!

ODKUP IN PRODAJA LESA
PREVOZNIŠTVO | STORITVE S KMETIJSKO, GOZDARSKO IN GRADBENO MEHANIZACIJO

Nova vas 11, 1385 Nova vas
Gsm: 031 654 550
Email: info@zamet.si
www.zamet.si
Emil Zabukovec, vodja odkupa in prodaje lesa tel: 041 654 550
Pooblaščena odkupovalca za Zamet d.o.o.:
Alojz Žnidaršič
Aleš Urbas
tel: 041 441 189
tel: 041 321 344

