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DO NEW YORKA

Spoštovani
bralci Bloškega
koraka!
Na velikonočno jutro se bo izpred
praznega božjega groba oglasila
slovesna trikratna »Aleluja«. Od
Kristusovega vstajenja dalje ni nič
več tako, kot je bilo. Trohnoba
smrti je odpravljena. Tukaj in sedaj
in na vse večne čase je novo
Življenje, ki več ne umre. Strah je
pregnan. Med učence in druge
priče vstalega Gospoda se je
naselilo veliko veselje. Niso ga
mogli ohraniti sami zase. Prišlo je
tudi do nas. Prišlo je oznanilo, ki
daje upanje, da bomo vstali tudi mi.

Želim vam blagoslovljeno
veliko noč!

Simon Virant, župnik

Foto: Meta Korenjak
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Dela pri kanalizaciji Ulaka so v polnem teku.

Nestabilne razmere v svetu spremljamo
z vso resnostjo, ne jemljejo pa nam

poguma za nadaljnji razvoj
Svet se že debeli dve leti sooča z globalno krizo, ki jo povzroča epidemija koronavirusa. Virus še ni

dokončno premagan, pa se je v naši neposredni bližini že začela krvava vojna, ki je krizo le še poglobila
in podaljšala. Kljub nestabilni situaciji pa življenje v naši državi poteka relativno normalno. Povsem po

načrtih poslujemo tudi v naši občini. Tako smo tudi letos pripravili obširen in zelo razgiban načrt
investicij, ki ga je občinski svet potrdil v začetku tega leta. Za številne investicije smo v predlogu
proračuna za leto 2022 namenili rekordnih 1,7 milijona evrov. V nadaljevanju tega prispevka bom

predstavil pregled letošnjih investicij po posameznih področjih.

Za izgradnjo in razširitev okoljske
infrastrukture smo rezervirali 310 tisoč
evrov. Predvidena je izgradnja
kanalizacijskega omrežja v naselju Ulaka.
Projekt je tik pred dokončanjem. V
nadaljevanju pa bomo pristopili tudi k
izgradnji okoljske infrastrukturo v naselju
Studeno. Gradbeno dovoljenje za ta projekt je
že pridobljeno. Pomemben del sredstev bo
namenjen tudi za razširitev kanalizacijskega
in vodovodnega omrežja v naselju Nova vas,
pa tudi za druga obnovitvena dela na
centralnem vodovodnem omrežju Bloke.

Pomemben del sredstev v višini 380
tisoč evrov smo v letošnjem proračunu
namenili za obnovo prometne

infrastrukture. S temi sredstvi bomo po
vzoru iz preteklih let obnovili velik del
najbolj poškodovanih občinskih cest. Nekaj
sredstev je rezerviranih tudi za financiranje
raznih del, ki jih v posameznih naseljih
izvajajo vaški odbori.

Finančna sredstva so rezervirana tudi za
posodobitev svetilk javne razsvetljave, in
sicer v vseh naseljih, kjer je javna
razsvetljava že zgrajena. Predvidena pa je
tudi izgradnja novega omrežja javne
razsvetljave v naseljih Ulaka in Volčje.

Letos bomo s pomembnimi razvojnimi
načrti začeli tudi v občinskem središču – v
naselju Nova vas, za kar smo rezervirali
240 tisoč evrov. Prizadevamo si, da bi na

Bloke privabili investitorja, ki bo v centru
Nove vasi v naslednjih letih zgradil nov
trgovski center za živila. Občina bo za ta
namen pripravila komunalno opremljeno
zemljišče. Po vsej verjetnosti pa bo pri tem
projektu nastopala tudi kot soinvestitor, saj
se pri izgradnji trgovskega centra ponuja
priložnost za izrabo prostorov v nadstropju
tega objekta, kjer nameravamo zgraditi več
neprofitnih oziroma varovanih stanovanj.

Ugodno se razvijajo tudi prizadevanja za
izgradnjo manjšega doma za starejše občane,
ki ga nameravamo zgraditi v centru naselja.
Tudi izvedba tega projekta bo potekala na
podoben način. Občina ima nalogo, da
zagotovi ustrezno komunalno opremljeno
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Stara Zadruga, za nekatere tudi »Modièeva hiša«, bo dobila novo podobo.

zemljišče ter izdela projekt za pridobitev
dovoljenje za gradnjo. Izgradnja, ki naj bi se
izvedla v naslednjih letih, pa bo podprta z
evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje.
Tudi pri tem projektu mora občina privabiti
na Bloke enega od že delujočih domov za
starejše občane, ki ima status javnega zavoda.

Zaradi umeščanje teh dveh projektov v
prostor ter širitve nove zazidalne cone za
gradnjo individualnih hiš, ki jo načrtujemo
na območju nad travnatim nogometnim
igriščem, pa bo potrebno pomemben del
sredstev nameniti tudi za gradnjo oziroma
širitev prometne in okoljske infrastrukture,
in sicer od centra naselja do nove zazidalne
cone. Verjamem, da so ti načrti realno

izvedljivi, z njihovo izvedbo pa bo občinsko
središče v naslednjih letih dobilo povsem
novo podobo.

Že več let del proračunskih sredstev
namenjamo tudi za obnovo občinskih
stanovanj. Letos smo za ta namen
rezervirali 200 tisoč evrov. Sredstva so
namenjena za dokončanje obnove
večstanovanjskega objekta v Velikih Blokah,
nekaj pa jih je rezerviranih tudi za nekatera
obnovitvena dela v neprofitnih stanovanjih v
Novi vasi, ki so v lasti Občine Bloke.

440 tisoč evrov smo letos rezervirali za
nakup zemljišč in objektov od KGZ Krpan
v stečaju. Večkrat smo že poročali, da si na
Občini Bloke prizadevamo od KGZ Krpan
Cerknica v stečaju kupiti več nepremičnin v
naselju Nova vas. Po večletnih prizadevanjih
bo letos ta nakup končno tudi realiziran. S
tem se nam odpirajo nove razvojne možnosti,

ki sem jih že predstavil v prvem delu tega
prispevka. Na teh zemljiščih naj bi zgradili
nov trgovski center in nov dom starejših
občanov. Občina bo tako razširila tudi
ponudbo zemljišč za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš.

Vsako leto nekaj sredstev namenimo
tudi za razna obnovitvena dela javnih
objektov. Letos smo za ta namen
rezervirali 70 tisoč evrov. Izvedli bomo
določene investicijsko-vzdrževalne posege v
prostorih osnovne šole in zdravstvene
postaje v Novi vasi. Na ta način te objekte
ohranjamo v dobrem stanju, zaposlenim in
uporabnikom pa omogočamo primerne
pogoje za delo.

90 tisoč evrov smo letos namenili tudi
za nakup delovnega stroja in osebnega
avtomobila. Za potrebe režijskega obrata
občine Bloke smo namreč predvideli nakup
večfunkcijskega stroja. Stroj potrebujemo za
letno in zimsko vzdrževanje javnih površin.
Potrebujemo ga tudi pri upravljanju zbirnega
centra za kosovne odpadke Hudi Vrh.

Nekaj sredstev iz te kvote je namenjenih
tudi za nakup osebnega avta, in sicer za
potrebe brezplačnih prevozov starejših oseb.
Brezplačne prevoze nameravamo
organizirati že v prvi polovici tega leta.

Kot je razvidno iz tega prispevka, je
letošnji plan investicij zelo obširen in
izjemno razgiban, saj so sredstva razporejena
praktično na vsa področja pristojnosti
lokalne samouprave. Na ta način je
poskrbljeno za enakomeren razvoj celotne
občine, ki ga vodimo v interesu večine njenih

prebivalcev. Veseli pa nas, da so Bloke zaradi
dobro razvite komunalne infrastrukture v
vseh naseljih Bloške planote postale
zanimivo okolje za življenje ljudi tudi iz
drugih krajev. Opažamo namreč, da se je na
Blokah v zadnjem obdobju povečalo
zanimanje za nakup gradbenih parcel, pa tudi
za nakup stanovanjskih hiš.

Vsem Bločankam in Bločanom ter ostalim
bralcem Bloškega koraka želim mnogo
zadovoljstva ob prebiranju občinskega
glasila, pa tudi vesele velikonočne praznike.

Župan
Jože Doles
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Humanitarna in
materialna pomoč za
prebivalce Ukrajine ter

begunce v drugih
državah in pri nas

Občina Bloke, občinski štab Civilne zaščite Bloke, Območno
združenje Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke in
Župnijska Karitas Cerknica se pridružujejo naporom kolegov iz
Ukrajine in sosednjih držav pri zagotavljanju osnovnih
potrebščin za ljudi v Ukrajini in tistim, ki so jo morali zapustiti.

Humanitarno in materialno pomoč za prebivalce Ukrajine
ter begunce v drugih državah in pri nas zbiramo že od 4. marca
2022 vsak delovni dan od 16.00 do 18.00 v prostorih nekdanje
trgovine Hura v Cerknici, na naslovu Cesta 4. maja 25.
Če želite pomagati, vas trenutno prosimo za:
• higienske pripomočke,
• komplete prve pomoči in material za prvo pomoč,
• prehranske izdelke (z daljšim rokom trajanja, vsaj pol leta
pred iztekom roka uporabe).
Prosimo vas, da nam podarite le pomoč iz seznama, saj bo tako

zbrana pomoč odgovarjala za potrebe ljudi v stiski in se ne bo po
nepotrebnem kopičila v skladiščih.

Materialna pomoč bo namenjena beguncem, ki bodo prišli v
Slovenijo, del te pa bo Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje dostavila na zbirne lokacije, ki jih je s sosednjimi
državami Ukrajine že uskladila Evropska komisija.

Humanitarne organizacije zbirajo tudi finančna sredstva za
pomoč. Namenjena bodo Rdečemu križu Ukrajine, da bi
zagotovili takojšnjo pomoč najbolj ranljivim prebivalcem, ter za
potrebe, ki bodo zaradi konflikta nastale v obmejnih državah.

Finančna sredstva lahko donirate s poslanim SMS z besedo
BEGUNCEM, BEGUNCEM5 ali KARITAS5 na 1919 in na ta način
prispevate 1 oziroma 5 evrov.

SREDSTVA LAHKO NAKAŽETE TUDI Z NAKAZILOM NA

TRR, IN SICER:
• Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0310 0111 1122 296
Sklic: SI00 96889
BIC BANKE: SKBAS12X
Koda namena: CHAR

• Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Sklic: SI00 870
Namen: Pomoč Ukrajini

Že vnaprej se vsem občankam in občanom zahvaljujemo za
solidarnost in pomoč.

Občina Bloke

Dodelitev sredstev
za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva

v občini Bloke za leto 2022
Predmet sofinanciranja je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke v letu 2022
kot državne pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 1407/2013.

Javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Bloke v
letu 2022 je objavljen na spletni strani občine Bloke www.bloke.si, kjer
je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Objavljen je:
UKREP spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
samozaposlovanja v višini 8.000,00 evrov.

Javni razpis je odprt od 21. 2. 2022 do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 30. 10. 2022. Vloge se bodo obravnavale mesečno po
vrstnem redu prispetja do porabe razpoložljivih sredstev.
UKREP sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških
kreditov v višini 7.000,00 evrov.

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

Občina Bloke, Jožica Anzeljc

Vabilo na čistilno
akcijo – Bloke 2022

Občina Bloke skupaj z Lovsko družino
Martin Krpan Bloke organizira ČISTILNO
AKCIJO, ki bo v soboto, 23. aprila 2022,
s pričetkom ob 8. uri na zbirnem mestu

pred Lovskim domom v Novi vasi.
Akcija pobiranja odpadkov bo potekala po celotnem območju
občine Bloke, zato ste vabljeni vsi občani. Upamo, da se je
udeležite v čim večjem številu.

Prostovoljce bomo na zbirnem mestu seznanili s potekom
akcije, organizirali manjše skupine in jih usmerili na določeno
lokacijo čiščenja. Čistili bomo izključno v naravnem okolju z
osredotočenostjo na čiščenju odpadkov ob cestah in obvodnih
površinah.

Organizator bo zagotovil vreče za smeti, medicinske rokavice
za tiste, ki jih ne bodo imeli s seboj, in na koncu malico za vse
prostovoljce.

Za osebno varnost prostovoljcev organizator ne odgovarja,
zato prosimo, da vsak posameznik skrbi za svojo varnost.

P. s. Na čistilno akcijo pridite ustrezno oblečeni in obuti, po
zmožnostih poskrbite za ustrezno zaščito rok (zaščitne rokavice).

Občina Bloke in Lovska družina Martin Krpan Bloke
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

P ozdravljeni, spoštovane in spoštovani! Zimski dnevi se
nekako poslavljajo, umikajo se svetli in topli pomladi. To
je tudi čas, ko v naše domove prikoraka pomladna izdaja

glasila Bloški korak. Upamo, da se je boste razveselili nekoliko
bolj kot turobne vsakdanje novice.

Verjamem, da si med drugim delimo željo tudi po tem, da se
skupaj z zadnjimi zimskimi dnevi poslavlja tudi epidemija, ki
nas je tako ali drugače utrujajoče obremenjevala in ogrožala
naša življenja celi dve leti. Vendar pozor, stroka še opozarja na
previdnost, saj je zahrbtni virus še vedno med nami.

Komaj smo si oddahnili od epidemije, že je na obzorju nova
grožnja za človeštvo, ki jo mnogi že močno čutijo na lastni koži.
Nedaleč od nas se je razplamtela kruta in surova vojna, ki je iz
lastnih domov v begunstvo pregnala mnoge ljudi. Po zadnjih
podatkih je vojnih beguncev že slabe štiri milijone, kar je skoraj
za celi dve Sloveniji prebivalstva. Ubogi nič krivi ljudje! Občutek
posameznikove nemoči ob na eni strani naravni katastrofi, kot
je epidemija, in na drugi strani človeško povzročeni
humanitarni katastrofi nas lahko vedno znova vznejevolji.

Namesto apatije in obupa ob tej nemoči se lahko
osredotočimo na drobne trenutke, ko lahko na usodo le
vplivamo kot posamezniki. Letos je pred nami super volilno
leto. Že čez nekaj dni bomo imeli priložnost izbirati
predstavnike, ki nas bodo zastopali v parlamentu. Mnogi
zatrjujejo, da ne bodo šli na volitve, češ da jih to ne zanima in se
jih ne tiče. Kakšna zmota! Razmislimo o tej odgovornosti in
predstavnikih, ki nas najbolj prepričajo z dosedanjim delom ali
pa jim v določenih aspektih najbolj zaupamo. Če svoje
državljanske dolžnosti ne opravimo, torej ne razmislimo o
tistih, ki bi nas na nekakšen način že prepričali, zastopali
oziroma bili naš glas v hramu demokracije, se od demokracije z
vso silo lahko oddaljimo. Opravimo nedeljski sprehod do volišč
in se izognimo izražanju nestrinjanj na ulici v raznih oblikah.
Upam, da bo letos na vseh volitvah udeležba rekordna –
razmislimo.

Kot vedno tudi tokratni Bloški korak, z izjemo nekaj oglasov,
ni politično obarvan, je pa veliko prispevkov, ki vas bodo
zagotovo pritegnili k branju. Hvala vam, dragi sodelavci in
dopisniki. S pismi se nam oglašajo tudi številni naši rojaki, ki so
razsejani po širnem svetu. Tokrat objavljamo dve, eno iz
Avstralije in drugo iz Kanade. Dragi rojaki, pošiljamo vam
prisrčne bloške pozdrave!

Mesec marec je posvečen ženskam. Ob mednarodnem dnevu
žensk vam iskreno čestitam z željo po nadaljnjem posluhu za
ženski glas. Z znakom zahvale ali pozornosti smo se 25. marca
lahko posvetili tudi mamam. Vsem mamam iskrene čestitke.

Pred nami je tudi največji krščanski praznik – velika noč.
Vsem želim mirno in blagoslovljeno veliko noč. Naj upanje, da
svetloba vedno premaga temo, nikoli ne ugasne.

Iskrene čestitke tudi ob bližajočem se prazniku dela!
Želim vam mirno in brezskrbno pomlad z obljubo, da vas

pred dnevom državnosti ponovno obiščemo!

Sofinanciranje ukrepov
za ohranjanje in spodbujanje

razvoja kmetijstva ter podeželja
v občini Bloke v letu 2022

Predmet sofinanciranja je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini
Bloke v letu 2022 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z
uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Bloke v letu 2022 je objavljen
na spletni strani občine Bloke www.bloke.si, kjer je objavljena tudi
razpisna dokumentacija.

Sredstva v višini 15.000 evrov so zagotovljena v proračunu občine
Bloke za leto 2022 in se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke za
programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št.
63/15) in podaljšanja shem državnih pomoči št. 440-12/2020-26 z dne
18. 1. 2021 dodelijo za naslednje ukrepe:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
• UKREP 1: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč
VIŠINA SREDSTEV: 3.000,00 EUR
Vloge se bodo obravnavale mesečno po vrstnem redu prispetja
do porabe razpoložljivih sredstev.

UKREPI DE MINIMIS
• UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
VIŠINA SREDSTEV: 4.600,00 EUR
Rok za prijavo: 31. 5. 2022

• UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
VIŠINA SREDSTEV: 5.400,00 EUR
Rok za prijavo: 31. 5. 2022

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

Pri ukrepih 2 in 3 se upoštevajo računi od 1. 1. 2022 do roka, ki je
objavljen v javnem razpisu.

Občina Bloke, Jožica Anzeljc

Rok za oddajo člankov za
naslednjo številko
Bloškega koraka
je ponedeljek,
30. maj 2022.
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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 2022
Priznanja občine Bloke so:
• naziv častnega občana občine Bloke
• zlati grb občine Bloke
• priznanje občine Bloke.

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan občine Bloke se podeli posamezniku za njegov 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 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 2022«, in sicer do vključno 10. maja 2022 do 12. ure osebno v sprejemni
pisarni Občine Bloke oziroma bodo 10. maja 2022 oddane priporočeno na pošto.

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Poročilo o
pitni vodi za
leto 2021

Izvajalci gospodarske javne službe, ki se
ukvarjamo z oskrbo s pitno vodo, vas moramo
letno obvestiti o zdravstveni ustreznosti pitne
vode javnega vodovoda Bloška planota.

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.

Meritve kvalitete pitne vode je v okviru
pogodbe 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 2021 je bilo v okviru notranjega
nadzora izvedenih sedem pregledov s
terenskimi meritvami. Odvzetih je bilo 26
skladnih vzorcev pitne vode namikrobiološka
preizkušanja in pet skladnih vzorcev s
fizikalno-kemijskimi 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 2021, ali pa na sedežu občine Bloke.

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 inšpekcijske
nadzore nad objekti, analizami pitne vode,
upoštevanjem Haccp sistema in ostalimi
nalogami upravljavca vodovoda.

Skupaj si prizadevajmo, da bomo na Blokah
ohranili to naravno danost – neoporečno
pitno vodo!

David Hiti,
Režijski obrat občine Bloke, marec 2022
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Razdelitev tablet kalijevega
jodida ob nesreči

Človeštvo že od prazgodovine neprestano spremljajo epidemije,
naravne nesreče, vojna grozodejstva, celo človekovi izumi
v mirnem času ob nepravilni uporabi povzročijo nesreče

neslutenih razsežnosti.

Zadnji dve leti smo lahko neposredno
doživljali izbruh epidemije na svetovni ravni,
še bolj grozljivo pa je, da v zadnjih tednih v
živo spremljamo grozovito vojno vihro, ki se
odvija komaj 500 km od naših domov.

Ob omenjeni epidemiji smo ugotovili, kako
pomembno je, da smo za primere raznih
elementarnih nesreč opremljeni vsaj s tisto
najnujnejšo opremo, ki jo takoj potrebujemo
za nudenje pomoči prebivalstvu, prav tako pa
tudi z vsaj minimalnim znanjem, da se znamo
v takih primerih primerno zaščititi. Zato je
pav, da se na take nesreče pripravljamo tako
na državni kot na lokalni ravni.

Znano je, da na evropskih tleh deluje kar
nekaj nuklearnih elektrarn, za katere vemo,
da so zelo varne pri svojem delovanju. Če pa
gre kljub vsem varnostnim ukrepom kaj
narobe, se lahko kaj hitro znajdemo sredi
radioaktivnega sevanja, ki pa je zdravju zelo
škodljivo.

Zaradi zaščite prebivalstva ob morebitni
jedrski nesreči je bil na državni ravni sprejet
Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida za
vse prebivalce Republike Slovenije do
vključno 40. leta starosti, iz državnih
blagovnih rezerv, shranjenih v bolnišnicah in
drugih zdravstvenih organizacijah. Občine,
torej lokalne skupnosti, pa so dolžne izdelati
načrt prevzema in razdelitve tablet
kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki
nesreči in določiti pooblaščene osebe za
prevzem tablet kalijevega jodida v pristojni
bolnišnici.

Tudi v občini Bloke smo pripravili tak
načrt, ki vam ga v nadaljevanju tega
prispevka predstavljamo zgolj v vednost. Vsi
zadolženi za izvedbo spodaj predstavljenega
načrta so bili o tem na posebnem sestanku
seznanjeni in imenovani s posebnim
sklepom.

NAČRT RAZDELITVE TABLET

KALIJEVEGA JODIDA V OBČINI BLOKE

V skladu s Pravilnikom o uporabi tablet
kalijevega jodida so tablete kalijevega jodida
za vse prebivalce Republike Slovenije, do
vključno 40. leta starosti, iz državnih
blagovnih rezerv shranjene v bolnišnicah in

drugih zdravstvenih organizacijah, ki
se, kadar je treba, razdelijo ob uvedbi
zaščitnega ukrepa zaužitje tablet
kalijevega jodida po predhodnem sklepu
Vlade Republike Slovenije in odredbi
poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije.

Več informacij o tabletah si lahko
preberete v zloženki, ki jo dobite na spodnji
povezavi: https://www.gov.si/assets/organi-
v - s e s t a v i / U R S Z R / N o v i c e /
kalijev_jodid_zgibanka.pdf

Razdelitev tablet kalijevega jodida za
prebivalce vseh občin v Republiki Sloveniji
izvedejo občine, ki izdelajo načrte prevzema
in razdelitve tablet kalijevega jodida ob
jedrski ali radiološki nesreči in določijo
pooblaščene osebe za prevzem tablet
kalijevega jodida v pristojni bolnišnici.

V občini Bloke je pripravljen načrt delitve
tablet kalijevega jodida po naslednjem
razporedu:
V GASILNEM DOMU NOVA VAS prevzamejo
tablete kalijevega jodida:
1. vsi upravičenci do vključno 40. leta

starosti iz naselij: Nemška vas na
Blokah, Nova vas, Fara, Hudi Vrh, Glina
in Veliki Vrh

2. predsedniki vaških odborov za
naselja: Volčje, Runarsko, Benete in
Metulje, Studenec na Blokah, Topol,
Ravne na Blokah

V GASILNEM DOMU VELIKE BLOKE
prevzamejo tablete kalijevega jodida:
1. vsi upravičenci do vključno 40. leta
starosti iz naselja Velike Bloke

2. predsedniki vaških odborov za naselja:
• Studeno na Blokah in Radlek,
• Rožanče, Sleme, Hribarjevo in Ulaka,
• Bočkovo, Jeršanovo, Lovranovo, Sveta
Trojica, Ograda, Malni, Zales, Mramorovo
pri Pajkovem in Hiteno,

• Andrejčje, Gradiško, Lahovo, Lepi Vrh,
Polšeče, Ravnik, Škufče, Štorovo in Zavrh,

• Godičevo, Kramplje, Mramorovo pri
Lužarjih, Strmca, Sveti Duh, Škrabče
in Zakraj

Poveljnik CZ Občine Bloke
Stanislav Jakopin

Obvestilo
Volivce naselij Godičevo, Kramplje,
Mramorovo pri Lužarjih, Strmca, Sveti
Duh, Škrabče in Zakraj obveščamo, da je
volišče s sedežem Zidar Mitja, Sveti Duh
3, ukinjeno in združeno z voliščem OŠ
Nova vas.

Volivce naselij Andrejčje, Bočkovo,
Gradiško, Hiteno, Jeršanovo, Lahovo,
Lepi Vrh, Lovranovo, Malni, Mramorovo
pri Pajkovem, Ograda, Polšeče, Ravnik,
Sveta Trojica, Škufče, Štorovo, Zales in
Zavrh obveščamo, da je sedež volišča
prestavljen v večnamenski objekt Sveta
Trojica.

Navedena sprememba je bila sprejeta
dne 18. 02. 2022 in velja že pri izvedbi
volitev poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo,
dne 24. 04. 2022.

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

okrajna volilna komisija Logatec

Upokojenska himna
(po napevu Zabučale gore)

Zabučale gore, zašumeli lesi,

oj mladost ti moja, kam odšla si, kje si?

Pozabljiva glava, pešajo oči.

Oj mladost ti moja, kam odšla si, kje si?

Oj, ti moja plača, kam si se zgubila?

V borno pokojnino si se spremenila.

Pada tolar, pada, vsak dan manj zaleže,

vsak dan tanjši kruhek socialna reže.

Časi, zlati časi, ko smo še verjeli,

da na starost bomo dobro vsi živeli.

Pokojnina draga , vendar te ne damo,

saj ob tebi še naprej lahko garamo.

Objavil: Stane Pavlič
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Fe-mont, Jure Hribar s. p.
Pogovarjali smo se z Juretom Hribarjem s Studenca, ki se kot mlad podjetnik uspešno ukvarja z

izdelavo in montažo hladilnic in kovinskih konstrukcij.

Kako se je začela vaša podjetniška pot?
Oče je že pred petindvajsetimi leti začel s

podjetništvom. Ukvarjal se je z montažo
hladilnic, predvsem za podjetje Novolit. Že od
mladih nog sem mu pomagal pri delu in se pri
tem učil veščin, ki jih sedaj s pridom
uporabljam. Podjetje je delovalo kot
družinsko podjetje, zato smo vedno vsi
priskočili na pomoč, ko je bilo potrebno. Tomi
je prineslo motivacijo za delo in po opravljeni
poklicni šoli sem se konec leta 2013 podal na
samostojno podjetniško pot. Najprej sva imela
z očetom vsak svoje podjetje, po njegovi
upokojitvi pa sem prevzel tudi njegove posle.
Katera je bila vaša prva dejavnost?

Začel sem z enako dejavnostjo, kot jo je
imel že oče, to je s postavljanjem hladilnih
komor. Na začetku sem imel kar velike
ambicije in sem se hitro odločil za vlaganje v
opremo. Odločil sem se za nakup krivilnega
stroja in hidravličnih klešč za rezanje
pločevine, kar nam je olajšalo delo pri izdelavi
hladilnih komor. Kmalu sem ugotovil, da bo
potrebno razširiti poslovanje, zato sem

nabavil orodja, ki nam omogočajo izdelavo in
postavljanje kovinskih konstrukcij in
nadstreškov. Zavedam se, da je vlaganje v
razvoj podjetja zelo pomembno, saj smo s tem
bolj konkurenčni in s samostojnim
izdelovanjem zaključkov iz pločevine nam ni
potrebno čakati na dobavo izdelkov. Veliko
sem vlagal tudi v oglaševanje in se
predstavljal na sejmu v Komendi. Tako sem
pridobival nove stranke in s kvalitetnim
delom tudi ugled.
V zadnjem času ste veliko vlagali v
opremo.

Pred nekaj leti smo nabavili dvižno
košaro, kmalu pa sem ugotovil, da to ni
dovolj, zato sem se lani odločil za nakup
tovornjaka z dvigalom, kar nam omogoča
lažje in hitrejše postavljanje konstrukcij.
Pred dvema letoma smo tudi dogradili novo
delavnico, kjer izdelujemo elemente, ki jih
potrebujemo za postavitev komor in
kovinskih konstrukcij. S stroji opravljam
tudi storitve za druga podjetja in
posameznike.
S čim se vaše podjetje največ ukvarja?

Naše delo ni usmerjeno le v eno dejavnost,
saj lahko zaradi orodij, ki jih imamo,
opravljamo različna dela. Še vedno se največ
ukvarjamo s postavitvami hladilnih komor, v
zadnjem času pa za podjetja, ki imajo velike
proizvodne hale, postavljamo pregradne

gospodarstvo

Zase in za družino si je potrebno vzeti èas.
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stene iz izolacijskih panelov. Postavljamo
tudi kovinske konstrukcije in izdelujemo
nadstreške, saj imamo orodja in ostalo
opremo, ki nam to omogoča.
V zadnjem času se vsa podjetja soočajo s
pomanjkanjem delavcev. Ali imate tudi vi
takšne težave?

Za dobro opravljeno delo je zelo
pomembna ekipa dobrih delavcev, ki jih
imam. Zelo dobro sodelujemo in kvalitetno
opravljamo delo, saj se vsi zavedamo, da nam
dobro opravljeno delo prinaša ugled, kar je
zelo pomembno pri pridobivanju novih
strank. Težave se pojavijo pri večjih
projektih, saj bi potrebovali še kakšnega
delavca, vendar je skoraj nemogoče dobiti
človeka s potrebnim znanjem in izkušnjami.
Pomagam si s podizvajalci z Blok, s katerimi
imamo zgledne poslovne odnose.
Kako pa je z dobavo materialov?

Časi na trgu materialov niso rožnati.
Materiale se čedalje težje dobi v časovnih
rokih, ki so ugodni za stranko, in tudi cene so
iz dneva v dan višje. Trenutno je zelo težko
uskladiti vrednost ponudb in čas montaže,
kar za seboj potegne veliko časa, saj je
potrebno vse skupaj usklajevati. Trgu se je
potrebno prilagoditi, če želimo še naprej
poslovati, zato pri tem ne smemo videti ovir,
ampak nov način poslovanja.
Se morate tudi dodatno izobraževati?

Nova gradbena zakonodaja zaostruje
določena področja, zato sem se odločil, da se

vpišem v šolo za mojstra preoblikovanja
kovin preko Obrtne zbornice Slovenije. Ta
dodatna izobrazba mi bo tudi omogočala, da
dijaki in študentje opravljajo praktični del
pouka v našem podjetju. Veliko pa je tudi
pisarniškega dela, kjer mi največ pomaga
moja partnerica Saša, ki me vseskozi podpira
in spodbuja pri mojih podjetniških idejah in
mi pomaga pri njihovem uresničevanju.
Ali vam pri vsem tem delu ostane kaj
prostega časa?

Zase in za družino si vedno najdem čas.
Doma na kmetiji smo vedno imeli konje, s
katerimi sem se včasih veliko ukvarjal, sedaj
pa imam čedalje manj časa zanje. Hčerka pa
obožuje živali, zato je življenje na kmetiji
zanjo idealno. Redno pa si vzamem čas za
dopust, ki ga poleti večkrat preživimo na
morju, v ostalih letnih časih pa si privoščimo
sprehode po bloških hribčkih ali pa se
povzpnemo na Slivnico. Dejaven sem tudi v
Športnem društvu Studenec, s katerim
vsako leto organiziramo veliko zabavo s
koncertom znanih glasbenih skupin na
športnem igrišču, ki smo ga vaščani uredili
pred nekaj leti.

Hvala za pogovor, želimo vam uspešno
poslovanje in upamo, da boste čimprej
opravili mojstrski izpit.

Pogovarjal se je Matej Pakiž
Foto: arhiv Jure Hribar

gospodarstvo
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Spominsko srečanje
ob 80-letnici požiga vasi Ravnik

V četrtek, 24. marca 2022, smo vaščani Ravnika

pripravili kratko prireditev pri spominskem obeležju na

»Miščevi kambri« v spomin na dogodek, ki se je zgodil

pred 80-imi leti. 25. marca 1942 je bila namreč s strani

italijanskih okupatorjev požgana vas Ravnik.

Ob prebiranju zapisa moje pokojne mame Ive Štrukelj o

požigu vasi smo se ponovno spomnili, kaj so doživljali

naši starši, naši bližnji in navsezadnje tudi nekateri še

živeči Ravničani pred 80-imi leti.

Obeležitev 80-letnice in obuditev spomina na ta za naše

prednike grozovit dogodek ima še toliko večji pomen, če

pomislimo, da se danes samo dobrih 500 km stran od

nas zopet dogajajo podobna grozodejstva. In to v

sodobnem svetu v času, ko se je zdelo, da se nam krute

vojne, pregnanstva, lakote in pogubne bolezni vsaj v

naši bližini ne morejo dogajati. Pa vendar se ... Nedavna

zgodovina nas, žal, ni ničesar naučila.

Objavljam zapis z naslovom POŽIG, avtorice Ive

Štrukelj, ki sem ga našla v družinskem arhivu.

Zora Obreza

Požig – Ravnik,
25. marec 1942
25. marca leta 1942 sem ob 14. uri nabirala s
prijateljico Milko kislice. Bil je lep sončen dan in
cerkven praznik ter časa za otroke na pretek. Po kosilu
sva se nekaj časa gugali na deski v našem kozolcu,
potem pa sva se sezuli in odšli na log po kislice. Te zeli
smo kot otroci pojedli cele naročaje in vedno smo bili
zdravi. Log se razprostira pod Milavčevo hišo. Milavec
je tedaj imel v tej hiši gostilno in trgovino. Trava je tu
že kar bujno poganjala, čeprav je bilo sem pa tja nekaj
zaplat snega in kislice so bile prav majhne in imenitne
za pod zob.

Iz gostilne so stopili trije nepoznani moški. Prvemu je
bilo okoli trideset let, morda kaj čez, druga dva pa sta
bila videti še deška in sta bila stara največ 15 let. Šli so
od Milavca mimo vaškega vodnjaka »b'ča«, kakor
pravimo po domače, proti Gorenji vasi. Na vrhu klanca
pod Jakličevim hlevom so se srečali s tremi Italijani, ki
so verjetno prišli nakupovat jajca iz postojanke v
Velikih Blokah. Italijani so te tri civiliste ustavili, jih
legitimirali in nekaj spraševali. Od njih sva bili
oddaljeni kakih 200 m in nisva mogli videti, kako točno
je vse skupaj potekalo. Nenadoma je zapokalo. Krogle
so žvižgale na vse strani in zelo sva se prestrašili. Od
groze sva kar okameneli in zijali proti osebam na
klancu. Videli sva, da sta dva obležala, dva fantiča pa
sta na vso moč tekla po klancu navzdol do Kovača in

Foto: Pavlič Jože

Prireditev ob 80-letnici
požiga Ravnika,
24. marca 2022
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tam po cesti zavila proti Jurclju in se izgubila v Krajcu
za vasjo. Kasneje so povedali, da je civilist – partizan
namesto legitimacije potegnil iz žepa pištolo ter
ustrelil Italijana, drugi Italijan je ustrelil njega. Ostala

dva Italijana sta jo potegnila čez Gorenjo vas kar
povprek čez travnike proti Velikim Blokam, fantiča pa
proti gozdu in v Iško. Partizan ni bil takoj mrtev, a
rano je imel smrtno. Vstajal je in zopet padal ter se
tako privalil pod Marinov skedenj, kjer je umrl prej,
kot so Italijani prišli nazaj požigat vas.

Vse se je odigralo tako hitro, da sva midve šele po
vsem tem prišli k sebi in tekli domov. Vsi smo takoj
vedeli, da bodo Italijani kmalu nazaj z vso svojo
posadko in da bo vas pogorela. In res … ni minilo pol
ure, že smo zaslišali kamione iz smeri Velikih Blok in
hiteli smo reševat stvari na vozove. Pobrali smo le
nekaj malenkosti, saj v zmedenosti nihče ni vedel, kaj
dela. S tako naloženimi vozovi smo bežali proti Lepi
njivi, kjer smo se skrili in od daleč gledali čedalje
močnejše plamene. Nekaj ljudi se ni umaknilo in so bili
očividci zažiganja. Vas je bila skoraj vsa krita s slamo
in v hlevih je bilo polno živine, ki je vsa zgorela.
Italijani so z užitkom pritikali goreče bakle v polne
štante kozolcev in metali ogorke na strehe hiš. Živina
je neusmiljeno tulila, narod, ki je ostal, je jokal in
prosil, a vse so zgnali na sredo vasi in jih obkolili z
mitraljezi, da nihče ni mogel nikamor. Vročina je bila
baje peklenska, milosti ni bilo.

Ko je bilo delo opravljeno, so odbrali moške in jih
odpeljali v svojo postojanko, ženske pa so izpustili.
Partizana, ki je umrl pod Marinovim skednjem, so
privezali za noge in za kamion in ga tako odvlekli s
seboj. Mimogrede so pri Krampljah ustrelili še Jožeta
Zakrajška, ki se je hotel skriti v gozdu, a so ga videli na

begu in začeli streljati vanj. Tudi njega je doletela ista
usoda – vleka s kamionom. Naslednji dan so ju mrtva
odpeljali iz Velikih Blok, a kam, ne ve nihče, in tudi ne,
kje sta pokopana.

Ob požigu je ostala Milavcova hiša, ki se nikakor ni
hotela vžgati in so jo potem toliko časa polivali z
bencinom in petrolejem, da je le zagorela. Cerkev se je
vnela od vročine in tudi zgorela. Miščevo hišo so prišli
požgat čez dva meseca, ker so bili fantje v partizanih,
starše pa so odgnali v internacijo. Ostali so še Jurcljeva
bajta, Mrtinč kevderc in Jakopetova hiša v Gorenjem
Ravniku, ker je bila v njej na smrt bolna gospodinja.
Vse ostalo je bilo upepeljeno in je ogenj gorel več dni.

Pošastna je bila potem na pogled lepa in mirna vasica.
Osameli dimniki in podirajoče zidovje so štrleli proti
nebu kot sanjske pošasti. V mesečnih nočeh je bilo to
vas še bolj grozno gledati.

Ubogi ljudje so ostali brez strehe nad glavo in kar je
bilo še huje – brez hrane. Zgorelo je vse. Kupi žita v
pogorelih kaščah so goreli še teden dni po požigu.
Ljudje so nekaj časa obupovali, a kmalu so si začeli za
silo nakrivati pogorišča in se zopet naseljevati v ta
nemi spomenik groze. V roški ofenzivi so tistim, ki so
imeli fante v partizanih, požgali tudi te nadstreške,
ostalim pa pokradli in uničili vse, kar so si z muko
naprosili v sosednjih vaseh. Vas je tako prav do konca
vojne ostala taka in nihče ni ničesar obnavljal. V
požganih domovih so se ljudje prebijali skozi vojno,
kakor so vedeli in znali. Prezebali so, gladovali in
delali, da so imeli vseeno kakšen košček kruha za
preživetje.

Zapisala: Iva Štrukelj

Foto: avtor neznan

Na sliki so požgane
Šrajfova, Petronova in
Štefkova hiša v
Gorenjem Ravniku.
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Roglasti utrinki z Rogle
V tednu od 14. 3. do 18. 3. 2022 smo bili učenci 6. in 7. razreda v šoli
smučanja na Rogli. Nekateri smo obnovili in dopolnili smučarsko zn-
anje, nekateri pa so se z veščinami smučanja srečali prvič in ob koncu
tedna jim je šlo to že zelo dobro od nog. Nekaj utrinkov so zapisali tudi
za bralce Bloškega koraka:

• Za vedno si bom zapomnila kuharja, ki nam je nosil »cukre«. –Ajda

• Bujenje zgodaj zjutraj je bilo zelo slabo. –Mirjam

• Govorjenje do polnoči. –Lars

• Veliko smo se smejali. –Elin

• Učitelj Luka nas je učil smučati po eni smučki. –Neža

• Larsovo pripovedovanje zgodbic je bilo najboljše, sošolke v sosednji sobi

pa so celo noč govorile o nosečnicah, to pa ni bilo dobro. –Domen

• Sankanje na Zlodejevem in odlična hrana. –Matevž

• Odlično je bilo, ko smo šli na Jurgovo. –Vid

• Smučanje in hrana – odlično. –Krištof

• Naučil sem se smučati. –Miha

• Zadnji dan smučanja, ko smo smučali po vseh progah. –Eva

• Odličen kuhar. –Nik

• Kuharjeve besede: »Prinesel sem šmornčka.« –Taj

Zbrala Alma Kandare.

Prelepe bloške vasi
Tudi v tem šolskem letu so učenci 5. razreda raziskovali svoje vasi in
pripravili zanimive govorne nastope. Tokrat predstavljamo Ravne na
Blokah.

Pavla Ponikvar, učiteljica

RAVNE NA BLOKAH
Ravne na Blokah ležijo jugovzhodno od Nove vasi, na nadmorski višini 753 m,
na meji z občinama Loški Potok in Sodražica. Rob planote, na kateri je vas,
obdajajo hribi Belovka, Javorje, Blošček, Senice in Kebel, potem pa se svet
strmo spusti proti soteski Kadice, ki smo jo vaščani v času korone radi
obiskovali. Še prej pa se lahko ustavimo pri Mateči deklici, ki je kamnita igla
nad Kadicami in nudi čudovit razgled nad sotesko. Če imamo srečo, pa vidimo
tudi gamse.
Ravne so manjše naselje z 32 hišnimi številkami in s 66 prebivalci. Še vedno se
veliko prebivalcev ukvarja s kmetijstvom, poleg tega se vsakodnevno na delo
vozijo na razne konce Slovenije.
V Ravnah stoji tudi cerkev sv. Filipa in Jakoba. Omenja se že leta 1422 kot prva
med vsemi sedanjimi podružnicami. Nekaj časa je spadala pod ribniško
župnijo, nato nekaj časa pod Sodražico. Cerkev je nekoliko zaokrožena
baročna stavba z visokim zvonikom, do vrha meri kar 22 m. Nad vrati je
vklesana letnica 1658, ni pa znano, kdaj je bila sezidana in kdo jo je postavil.
Prav tako se ne ve, kdo je oblikoval baročne oltarje v njej. V cerkvi se skriva 14
oljnatih slik križevega pota, ki so nekoč pripadale Novi Štifti. Zvonova sta iz
leta 1923 in 1926. Zraven cerkve pa je tudi vaška brunarica in nogometno
igrišče. V brunarici se vaščani vsaj enkrat na leto zberemo in malo družimo –
temu pravimo vaški piknik.
Nekdaj so se prebivalci Raven preživljali samo s tem, kar so si pridelali doma.
Manjšim kmetom so rekli kar hišari. Pozimi so na roke izdelovali suho robo,
predvsem žlice. Najstarejši vaščan Franc Ivančič, ki je star 91 let, pa je
izdeloval tudi pletene koše in košare.
Vas je včasih izgledala drugače kot sedaj. Hiše so bile postavljene precej na
gosto, držali pa so se jih hlevi. Pred vsako hišo je bil gnoj, ki so mu rekli luža.
Pot skozi vas je bila kolovoz. Vas je nekdaj pri Trhlenovih, kjer sedaj živi
župan Jože Doles, imela trgovino in gostilno. Pri Lesarjevih v Malih Ravnah pa
je bil včasih mlin, o katerem je sedaj napisana ljudska pesem Lejsarjov maln.

Lana Zidar, 4. razred

Viri:
• Stari Bloški koraki
• Internet



april 2022 13šola

Zimske aktivnosti četrtošolcev
Zimo smo prepodili in priklicali pomlad. Spomini na zimski čas pa še
niso zbledeli, saj ostajajo v naših mislih in na fotografijah.

Zima nas v tem šolskem letu ni pustila na cedilu. Že v mesecu
decembru smo se razveselili športnih radosti na snegu. Zabavali smo se
ob sankanju na bližnjem hribčku in preizkusili tekaške proge.

Februarja smo obiskali muzej Bloški smučar. Ob ogledu razstave in
filma smo izvedeli marsikaj zanimivega o zgodovini bloškega
smučanja. V učilnici smo si izdelali spominske smučke in opisali svoja
doživetja v muzeju.

Zapisala in fotografirala Helena Šivec

Bloški smučar
Imeli smo kulturni dan. Šli smo v muzej Bloški smučar. Tam je veliko
zanimivih stvari.
Izvedela sem, da so najstarejše smuči stare več kot 400 let. Takrat, ko so
jih uporabljali, so bile veliko v rabi. Babica je šla s smučkami k
porodnici, da ji je pomagala roditi. Otroka so na smučeh odnesli h krstu.
Kot otrok se je smučal. Kdor se je rodil na Blokah, je zagotovo smučal.
Smučke so izdelovali iz različnih vrst lesa. Zelo veliko je bilo snega, zato
so uporabljali smučke. Enkrat je bil preseljen en nov župnik in takrat je
bilo polno snega. Pa ravno na nedeljo! Mislil je, da ne bo nobenega k
maši. Ko pa je odprl cerkev, je bilo tam veliko ljudi. Po maši vpraša: »Ja,
kako to, da ste vsi prišli? Saj ste imeli kar nekaj kilometrov.« Oni
odgovorijo: »Smučke imamo, zato lahko pridemo.« To je bil za župnika
velik hec.
Izvedela pa sem še nekaj smešnega. No, pa vam bom povedala. Neki
fant je delal smuči. Imel je soseda, ki je bil velik 2 m in 20 cm. Imel je
velike smuči. Sosed je šel v Ameriko. Fant je delal velike smuči, saj je
takšne poznal. Rekli so, da naj jih ne dela, saj niso prave. Pa se ta sosed
vrne in ga fant vpraša: »Ali se dela take smučke?« On pa reče: »Zame ja,
ker sem velik, za ostale pa ne.« No, to je pa drugi hec.
Potem smo gledali film.
Zelo dobro je bilo. Vabim vas, da greste pogledat to razstavo.

Viktorija Kraševec, 4. razred

Veselje na snegu

Izdelali smo miniaturne bloške smuèke.

Bloški smuèar in … … bloška smuèarka

Na tekaških smuèeh
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Slovenščina
v poustvarjalni sliki in besedi

S skupinama učencev 8. in 9. razreda
smo poustvarjali besedila,

ki smo jih obravnavali kot učno snov.

Visoška kronika Ivana Tavčarja v 8. razredu je skozi risbe pokazala
razumevanje besedila. Risbe so narisale učenke: Gaja Čelebič, Izadora
Bajželj, Lena Lah Majkić in Naja Kraševec.

V 9. razredu je črtica Bobi Ivana Cankarja pustila občutke žalosti,
razočaranja, lakote otroka Petra, ki je sestri Francki obljubil, da ji bo
prinesel krof.

Risbo je narisala Urška Anzeljc in s Petrovo senco upodobila njegove
občutke.

Po obravnavi pesmi Soči Simona Gregorčiča sta Anja in Adam
napisala, kaj jima pomeni domovina.

Učiteljica Martina Kočevar

DOMOVINA JE ENA
Domovina zame pomeni varnost, prijatelje, družino, slovenski jezik,
svobodo …
Veliko ljudi nima take domovine. Na to nas opozarjajo dogodki, ki se
dogajajo drugod po svetu. Zato sem zelo vesela, sem se rodila v Sloveniji.
Tu se počutim varno. Lahko govorim slovenski jezik in uživam v čudoviti
naravi.
Slovenija ima veliko rastlin in živali, ki rastejo in živijo samo tu. Ima veliko
rek, ki so smaragdne barve in se vijejo po velikem delu površja. Ima veliko
hribovja in gora, ki segajo visoko. Najvišja gora z 2.864 m je Triglav. Ima
veliko ravnin, dolin in kotlin, v katerih se nahajajo mesta in vasi. Ima tudi
veliko lepih naravnih značilnosti, kot so: Postojnska jama, Križna jama,
Blejsko jezero, Bohinjsko jezero …
Razdeljena je na osem pokrajin. Meni so najbolj poznane: Štajerska,
Primorska, Notranjska in Gorenjska.
Na Štajerskem imam sorodnike, zato kar nekaj časa preživim tudi tam.
Všeč mi je Celje, ki je še posebej čarobno, ko je pozimi okrašeno z lučkami.
Najboljši sladoled v Sloveniji pa imajo v Žalcu.
Na Primorsko hodimo na poletne počitnice. Tam mi je všeč čisto morje,
dišeč morski zrak in skrb za škržate, ki se razvijajo ravno v času našega
bivanja na obali.
Na Gorenjskem velikokrat tečem na smučeh. Tja hodim na treninge in
tekme. Ker je na njih vedno naporno, si za pomiritev z veseljem ogledujem
zasnežene gore.
Najbolj pa poznam Notranjsko, kjer živim. Moja ožja domovina so Bloke.
Tu imam prijatelje, družino, spomine, bloško hrano …
Bloke imajo veliko vasi, v katerih živi kar 1564 prebivalcev. Jaz živim v
Novi vasi, ki je središče Blok.
V šoli, s prijatelji, doma lahko govorim slovenski jezik.
Ko si želim v naravo, se lahko sprehajam po ravnini, povzpnem na okoliške
hribe ali pa se sprehodim do jezera, v katerem lahko tudi plavam.
Svojo domovino imam zelo rada in upam, da bom še dolgo govorila
slovenski jezik, uživala v tradicionalni hrani in še naprej občudovala njene
naravne lepote.

Anja Milavec

DOMOVINA JE ZAME MOJ DOM. TU ŽIVIM IN SEM DOMA.
Najlepši kraj so seveda Bloke. Imamo lepo pokrajino in jezero Volčje.
Poleti se tam kopam s prijatelji. Najraje imam poletja, saj takrat
nastopita košnja in počitnice.
Imamo veliko hribov: Blošček, Lisec, Sveti Urh …
Bloke so bile prvič omenjene v Slavi vojvodinje Kranjske, ki jo je napisal
Janez Vajkard Valvazor.
Na Blokah smo poznani po mrazu in snegu. Najnižja temperatura, ki sem
jo doživel, je bila –30 stopinj Celzija.
Imamo veliko gozdnih površin in kmetij.
Slovenija je samostojna država 30 let, velika 20271 km2, glavno mesto je
Ljubljana. Sledijo ji mesta Maribor, Celje, Kranj … Znana je po raznolikem
podnebju; zmerno celinsko podnebje, gorsko podnebje in sredozemsko.
Na Blokah imamo kraško površje. Zanj so značilne kraške jame, vdori,
podtalne izvirne vode. Slovenci smo na prvem mestu v Evropi po številu
traktorjev na prebivalca.

Adam Hiti
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Danes je drugače …
Svet se vrti – hitro in z vso silo. Postal je
trapast in k sreči tudi zanimiv, če ga le
gledamo tako. Pri pouku je prav zato potrebno
izbirati nove smernice in načine dela. Kako
otrokom približati snov, da pri tem ne bo
odpora, temveč ljubezen in veselje?
Enostavno; potrebno jih je navdušiti! Otroci se
v prvem razredu skozi praktične trenutke
veliko naučijo in delujejo celostno – preko
srca, duše, uma in telesa. V njih se bo naselila
podlaga za razvoj znanja v prihodnje in tam
ostala za vedno.

Učiteljica Petja Ilejšič
in vzgojiteljica Mateja Zgonc

Èrke iz teles

Izpraznili smo koš Dedku Mrazu in mu
pokazali rožièke – samo za hec.

Juha, ki iz buè se skuha.

Pletenje jopic za medvedka

Skoraj pozabljen gumitvist

Rezanje in sekljanje sestavin za juho

Pogled od zgoraj

Uèenka Gaja z violino – prisluhnili smo ji in
ob njenih skladbah veselo zarajali.

Urjenje motorike skozi sipke snovi.

Vsak se prelevi v tisto, kar želi.

Dramska predstava

Iz likov sestavljamo nove podobe.

april 2022 15
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Mojca Pokrajculja pri Čebelah
Branje spodbuja otrokov intelektualni, čustveni in jezikovni razvoj,
hrani njegovo domišljijo, pripomore k razvoju empatije in širi njegov
besedni zaklad. Vse to pa ugodno vpliva na njegov celostni razvoj.

V vrtcu vsakodnevno beremo pri počitku, med dopoldnevi v
knjižnem kotičku z manjšo skupino otrok, pri Čebelah pa vsak torek
v jutranjem krogu primemo v roke knjigo in beremo.

Koroško ljudsko pravljico »Mojca Pokrajculja« pa smo še posebno
dobro spoznali.

Najprej smo jo večkrat prebrali, razložili neznane besede,
razvrščali predmete, ki jih najdemo v zgodbi. Otrokom sva zaigrali
lutkovno predstavo. Nato pa smo se skupaj odločili, da poizkusimo
zgodbo tudi dramatizirati. Pripravili smo si ušesa za živali in krajcar.
Manjkal nam je še lonec. Na pomoč nam je priskočil Viktoriin očka, g.
Peter Modic, in nam priskrbel veliko kartonasto škatlo, ki smo jo
spremenili v pravi pravcati pisker. Kakšno veselje je bilo videti v
otroških očeh, ko so kartonasto škatlo spreminjali v pisker in se nato
lahko igrali v njem!

Užitek je opazovati, kako lahko že tri- do štiriletni otrok kaže svojo
igralsko ustvarjalnost.

Zapisali: Mateja Zbačnik in Romana Sajevic

Foto: Mateja Zbačnik

Foto: Mateja Zbačnik

Foto: Mateja Zbačnik

Foto: Romana Sajevic

Foto: Romana Sajevic

Foto: Romana Sajevic

Foto: Mateja Zbačnik
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Bloški pust
V torek smo v vrtcu
zaman vsi čakali
na naše otroke,
da bi se igrali.

Prišle so princese,
junaki, živali

in vendar še kdo,
ki ga nismo poznali.

Smo peli, noreli
in glasno kričali,
zares smo garali
in zimo odgnali.

V sredo smo se
le še bolj veselili,
saj naši otroci
so vsi se vrnili.

Martina Rupar

Foto: Lara Levstek

Èebele

Foto: Neja Pavčič

Metulji

Foto: Urška Praznik

Murni

Foto: Martina Rupar

Medvedki

Foto: Lara Levstek

Mravlje

Foto: Lara Markovič

Pike
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Zima, sneg in bloška tekaška pravljica

Začelo se je slabo, v nadaljevanju pa se je
letošnja zima izkazala za eno boljših v
pogledu smučarskega teka. Seveda, za vse ni
nikoli prav. Nekateri bi najraje imeli zimo
brez snega in bi ta letni čas kar preskočili,
drugi pa se veselimo vsake snežinke in
prisegamo na mraz. Kakorkoli, narava ima
vedno prav in poskrbi za ene in druge. Letos je
bila bolj naklonjena smučarskim tekačem, pa
tudi ostali so prišli na svoj račun. Lanski
december in letošnji januar sta bila kar
pravšnja in vsak, ki je le hotel, je lahko
smučal. To se je pokazalo tudi v rekordnem
obisku naših tekaških prog. Na Blokah so letos
tekli stari in mladi iz vseh koncev Slovenije,
pa tudi zamejstva. S tekaškega pogleda so bili
trije januarski vikendi zares idealni in na
obrazih tekačev je bilo čutiti neverjetno
zadovoljstvo in srečo. Ljudje so se pri nas
kljub zategnjenim časom uspeli sprostiti in
napolniti z energijo. Če pa bi se ugodne
snežne razmere nadaljevale tudi v februar, bi
z organizacijo Bloških tekov in Državnega
prvenstva v izvedbi domačega smučarskega
društva Olimpija Bloke postavili češnjo na
torto letošnje zime. Pokazalo se je, da so v
množici tekačev domačini v občutni manjšini
in ta trend bi morali v bodoče spremeniti, za

kar bi si morali prizadevati vsi, ki lahko
prispevajo k temu. Najvažnejše pa je
spoznanje, da za ohranjanje zdravja, ki je v
zadnjem času dobilo nek drugačen pomen,
lahko največ naredimo z intenzivnim
gibanjem na soncu in svežem zraku tudi v
zimskem času.

Vsi, ki se spoznajo na smučarski tek, nam
priznavajo, da so Bloke ob ugodnih snežnih
razmerah pravi smučarski raj. Nekaj let nazaj
smo se potrudili in naredili na severnem
podnožju Piškovca široko gozdno pot, ki se v
zimskem času spremeni v prijetno
panoramsko smučarsko progo. Veseli nas, da
lastniki parcel in drugi uporabniki upoštevajo
to dejstvo in se vzdržijo njene uporabe v času,
ko je pod snegom. To pa ne velja za ravninski
del poligona, ki ga vse preveč voznikov
snežnih sani in štirikolesnikov uporablja za
adrenalinski šport, s tem pa zelo negativno
vpliva na možnost vzdrževanja tekaških prog,
še posebej v nizkem snegu. Te ljubitelje
zimskih športov prosimo, da v bodoče omejijo
te aktivnosti na področju smučarskih prog in
se preusmerijo na druge lokacije, kjer ne bodo
povzročali škode. Upamo, da razumejo, da je
za vzdrževanje smučarskih prog potrebnega
kar nekaj truda in sredstev in da ni prijetno

opazovati poškodovanih smučin, ki se jih
velikokrat niti ne da popraviti.

To zimo se je pokazalo, da so postale Bloke
zanimive za obiskovalce skozi vse leto in da
postajajo priljubljena turistična destinacija.
Prav je, da se tega zavedamo in da to dejstvo
tudi ustrezno izkoristimo. S pravimi ukrepi in
primerno koordinacijo smo lahko še boljši in
uspešnejši in upam, da bomo to zmogli.

O stanju tekaških prog na Blokah že nekaj
let objavljamo sprotne aktualne informacije
na FB profilu: »BLOKE - tekaške proge,« z 2100
sledilci, ki jih povzemajo tudi drugi
informacijski kanali.

Tekst in slike: Rado Ponikvar
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Državno prvenstvo v teku na smučeh
za mlajše kategorije

Veliko poguma je potrebnega, da organiziraš
državno prvenstvo. Ob neugodnih snežnih
razmerah v začetku februarja in slabi
epidemiološki sliki je bilo letos to še toliko
težje. Ampak z voljo in pregovorno bloško
trmo nam je v dolini pod Poncami v celoti
uspelo organizirati celo dve tekmi za
državno prvenstvo. V Planici smo imeli
idealne snežne pogoje in lepe sončne dneve
in smo v soboto, 12. 2. 2022, izpeljali državno
prvenstvo za mlajše kategorije v tekaškem
ski krosu, na katerem so tekmovalci poleg
hitrega teka morali pokazati tudi spretnost
na ovirah. Na tej tekmi so se v okviru
pokalnega tekmovanja pomerili tudi
tekmovalci v odraslih kategorijah. V nedeljo,
13. 2. 2022, pa smo izpeljali še tekmo za
državno prvenstvo v štafetah za mlajše
kategorije. Skupno se je tekem udeležilo
skoraj 400 tekmovalcev.

Potrditev, da je bilo tekmovanje dobro
organizirano, so bile pohvale, ki smo jih
prejeli od tehnične delegatke, predstavnikov
klubov in tekmovalcev. To je bilo za nas,
prireditelje obeh tekem, največje priznanje
za ves vložen trud. To pa je gotovo tudi
promocija Blok kot zibelke smučanja, ki se
širi povsod tja, kjer se smuča in teče.

Naš uspeh je bil tokrat še toliko večji tudi
po tekmovalni plati, ker smo po daljšem času
osvojili stopničke. Naš tekmovalec Philip
Yazbeck Lavrič Pregelj je v smučarskem ski
krosu postal viceprvak v svoji kategoriji.
Tekmovalec, ki veliko obeta, že sedaj glas o
Blokah širi tudi na tekmovanjih izven meja
naše domovine. Uspeh kluba so dopolnili naši
najmlajši člani, ki so se ravno na naši tekmi
sploh prvič udeležili tekmovanja. Njihovi
rezultati tokrat še niso bili najbolj pomembni,
pomembno pa je to, da vsi po vrsti želijo
postati tako dobri tekmovalci, kot je Philip.

Franc Primožič in Mojca Milavec,
TSD Olimpija Bloke

Foto: Janez Milavec

Kategorija starejših deklic na štartu tekme ski kros, 12. 2. 2022

Foto: Aleksander Lavrič Pregelj

Podelitev medalj v kategoriji mlajši mladinci

Foto: Janez Milavec

Kategoriji mlajših mladincev in mlajših mladink na štartu tekme štafet, 13. 2. 2022
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Zahvala Antona Perčiča, predsednika
Društva upokojencev Martin Krpan Bloke

v obdobju 2014–2022
Ob zaključku svojega 8-letnega predsedovanja društvu bi se rad zahvalil vsem

sodelavcem in članom Upravnega odbora, Nadzornega odbora, kadrovske komisije
in članom častnega razsodišča za aktivno sodelovanje pri vodenju društva.

Zahvaljujem se poverjenicam za
vse obiske upokojencev ob
raznašanju daril, obvestil in
pobiranju članarine.

Hvala vsem prostovoljkam, ki
delate pri projektu starejši za
starejše. Še posebna velika
zahvala pa velja vsem vam, člani
društva, ki ste s svojimi
aktivnostmi tako v socialni,
kulturni, izletniški, pohodniški
in športni sekciji sodelovali in
pripomogli, da se danes moj
mandat uspešno končuje in da
društvo zapuščam s ponosom in
v dobri kondiciji za uspešno
delovanje še naprej.

V mojem mandatu je bilo kar
nekaj novosti, ki jih je bilo
potrebno sprejeti ob
spremembah zakonodaje v
finančnem poslovanju,
posodobitvi računalniške
opreme in nazadnje pri
spremembi pravil društva zaradi
uvedbe zakona o varstvu osebnih
podatkov. Vse to smo uspešno
izvedli. V mojem mandatu smo
ime društva preimenovali v DU

Martin Krpan Bloke. Zbirati smo
začeli donatorska sredstva za
nov prapor. Ob tej priliki hvala
vsem donatorjem. Še posebno
sem vesel uspešnega sodelovanja
z Občino Bloke. Skupaj smo
izpeljali kar nekaj novih
projektov.

Dvakrat smo skupaj izpeljali
praznovanje jubilantov. Zadnji
dve leti nam je korona to
preprečila.

Kljub koroni pa smo se ob
novem letu spomnili vseh
Bločanov, starejših od 80 let, za
katere so upokojenke vsako leto
napletle okrog 140 parov
nogavic in rokavic. Nekaj so jih
podarile tudi Rdečemu križu.
Naše članice pletejo tudi tople
copatke za bloške novorojenčke
in za novorojenčke v
porodnišnici Postojna,
nedonošenčkom pa kvačkajo
hobotnice.

Za naše uspehe se ob tej
priložnosti zahvaljujem županu
in zaposlenim na občinski
upravi. Zahvaljujem se tudi

Gasilskemu društvu, ki nam je
svojo dvorano vedno dalo v
uporabo za naše občne zbore.

Moja zahvala velja tudi
Večgeneracijskemu centru
Primorsko-notranjske regije.
Sodelovanje z njimi nam je
omogočilo izvedbo zanimivih
predavanj ter prijetna četrtkova

druženja ob različnih
dejavnostih, primernih za vse
generacije.

In na koncu hvala tudi našim
osnovnošolcem in njihovim
učiteljicam, ki so nas povabile na
skupne pohode in poskrbele za
lepe kulturne programe na
občnih zborih. Hvala tudi
vodstvu šole, ki nam je
omogočilo uporabo računalniške
učilnice, da so se naši člani učili
uporabljati nove tehnologije.

Da smo imeli dober program,
dokazuje tudi število naših
članov, saj se je iz 220 na začetku
mandata povečalo na skoraj 300.

Dragi člani, kot sem že omenil,
društvo zapuščam kot eno
najuspešnejših in aktivnejših
upokojenskih društev v naši
državi. Vsem članom društva
želim, da bo tako uspešno
delovalo še mnoga leta.

Novemu predsedniku Zmagu
Ponikvarju pa čestitam za
izvolitev in želim, da uspešno
vodi društvo še naprej.

Tone Perčič
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Korona popušča, plesalci
snujemo nove načrte

K sreči je korona toliko popustila, da smo v društvu Bloški plesalci lahko
sklicali občni zbor v ustreznem času, to je do zadnjega marca. Ob pregledu

dela v letu 2021 smo ugotovili, da smo načrtovane aktivnosti kljub
omejitvam v celoti izpeljali. Izostala so le sodelovanja na prireditvah drugih
organizatorjev, ki pač niso bile organizirane. To potrjuje, da smo plesalci

vztrajni in trmasti, kot velja za Bločane.

Ob uspešnem zaključku leta pa
snujemo nove načrte. Ob tako
lepih dejavnostih, kot so ples,
prijetna glasba in druženje,
načrtov ne manjka. Za člane, ki
želijo še dodatno utrjevati
naučeno, smo dodali še en plesni
večer v tednu. Preko našega
mentorja smo povezani s
plesnim klubom Jasmin iz
Kočevja, kjer načrtujemo
gostovanja in skupne prireditve.
V načrtu imamo tudi sodelovanje
z drugimi klubi in ogled plesnih
prireditev, če bodo organizirane,
pa tudi vsaj eno strokovno
ekskurzijo ali izlet. Z veseljem
nastopimo, če nas kdo povabi in

se tako še bolj povezujemo. Zelo
me veseli, da vsi plesalci v
društvu plešemo iz lastnega
veselja in temu primerno je tudi
vzdušje. Srečo imamo tudi z
mentorjem Aleksejem, ki nas zna
potolažiti, kadar noge ne ubogajo
... To je čisto „simpl“, ko boste
znali ha,ha ... Seveda pa k
vzdušju prispevajo tudi krasni
pogoji za ples, ki nam jih
omogoča občina z brezplačno
uporabo enkratne dvorane. Za to
in vse drugo sodelovanje smo
zelo hvaležni.

Naša velika želja je
organizirati še eno začetno
skupino. Zakaj ne bi bil še kdo

deležen samih pozitivnih
učinkov plesa kot mi. Na Blokah
imamo za to dejavnost enkratne
pogoje in posameznik ne
potrebuje nobene investicije!
Samo veselje do plesa in z vsako
novo sliko v plesu se veselje
potencira! Pred korono smo
solidarnostno nastopali po
domovih starejših občanov. Ob
nasmejanih obrazih in žarečih
očeh človek res začuti, da dajati
bolj osrečuje kot prejemati.

Tako si upokojenci na Blokah
lepšamo življenje v „zrelih“
letih …

Zapisal: Bojan Kraševec

Foto: Igor Vidih

Nastop na zboru upokojencev v Novi vasi

Z žabico v
knjižnico

»Kraljičnamlada, odpri, no, vrata!
Kaj si pozabila,
kar si primrzlemstudencu
včeraj obljubila?
Kraljičnamlada, odpri, novrata!«

Tako je v pravljici pred
vrati klical začaran žabji
kralj, v Knjižnico Jožeta
Udoviča Cerknica z enotami
pa lahko vstopate brez
trkanja. Čaka vas gora
dobrega knjižničnega
gradiva. Tokrat še posebej
vabljeni predšolski in šolski
otroci do 15. leta, saj boste
ob izposoji knjig s svojo
člansko izkaznico prejeli
nalepko žabico in jo
prilepili na zbirni karton.
Ko bo žabica skočila na vseh
sedem lokvanjev, boste za
napolnjen karton dobili
praktično darilce!
Ilustracije je prispeval
gospod Marjan Manček, za
kar se mu knjižnica najlepše
zahvaljuje. Z zbiranjem
nalepk je knjižnica po vseh
enotah pričela ob
kulturnem prazniku z željo,
da bi mladi bralci in starši
utirali pot bralnih izkušenj
in vključevanja v življenje
in delo knjižničnih
dejavnosti. Misel »Branje je
za duha to, kar je telovadba
za telo« še kako drži. Dnevi
bodo z obiskom knjižnice
žlahtnejši, druženje ob
pisani besedi bogatejši.
Rega – Kvak – Kvak – gremo
brž brat!

Tekst: Anita Leskovec
Ilustracija: Marjan
Manček
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Podzemne vode
Imamo srečo, da živimo v neposredni bližini svetovno znane kraške vodne jame. Ker je bil letos

svetovni dan voda, 22. marec, posvečen podzemni vodi, je bila naša izbira za obisk Križne jame več kot
primerna. Podzemna voda je našim očem skrita. V slovenskem in svetovnem merilu so podzemne vode
pomemben vir pitne, tehnološke in termalne vode ter vode za namakanje v kmetijstvu. Podzemna voda
si zasluži večjo pozornost, kot ji jo namenjamo. Razlog, da se o njej ne pogovarjamo pogosteje, je, da je

ne vidimo, pogosto pa tudi ne razumemo, kaj se z njo pod tlemi dogaja.*

Ogled Križne jame je bil v soboto,
19. marca 2022. V skrivnostni
jamski svet nas je popeljala
izjemna vodička Janja Urbiha.
Križna jama je ena najlepših in
najbolje ohranjenih jam v Evropi
in na svetu. Bloke so z njo
povezane, saj se voda z južnega
roba Bloške planote izteka vanjo
in potem naprej proti
Cerkniškemu jezeru. V jami je kar
22 jezer, čez katere se je možno
pripeljati s čolnom, vseh jezerc
pa je kar 45. Je tudi ena redkih
turističnih jam v Sloveniji, ki
nima betonskih poti in jamam
škodljive močne razsvetljave.
Posledično smo lahko občutili
večjo pristnost podzemnega
sveta in tudi videli pravo temo,
ko smo skupaj za nekaj sekund
ugasnili svoje ročne svetilke.
Najmlajši udeleženki pohoda sta
bili stari tri in šest let. Ves čas
enournega ogleda sta pozorno
poslušali vodičko in navdušeno
iskali jamsko stonogo. Videli smo
tudi netopirje pri zimskem
spanju in jamske metulje. Kljub
veliki pestrosti podzemnega
živalstva pa v Križni jami ne
najdemo človeške ribice. Ena
večjih zanimivosti so tudi
razstavljene kosti jamskega
medveda. Čudili smo se opisu
njegove velike pojave (2-krat
večji od današnjih rjavih
medvedov) in iznajdljivosti, kako
je puščal sledi, tako imenovane
medvedje obruse na skalnih
štrlinah. Jamski medvedi so
namreč šli precej globoko v jamo,
kjer je bila že popolna tema, da so
imeli mir med zimskim spanjem.
To pomeni, da so morali pot do
svojega “brloga” tipati in se

zanašati na svoj vonj. Pri vhodu je
bilo še malo svetlo, vendar ni bilo
dovolj zavetja pred mrazom. Šele
globlje v jami so pogoji taki, da je
konstantno 8 °C. Ko smo prišli do
prvega jezera, je sledila krajša
vožnja s čolnom po smaragdno
zeleni vodi. Iz čolna smo videli
umetnine, ki jih je iz apnenca
skozi tisočletja oblikovala jamska
voda. Tako so naše oči pozdravile
tudi kipa Primoža Trubarja in
jamskega medveda. Po isti poti
smo se nato od jezera vrnili do
izhoda.

Zunaj se je naredil lep sončen
dan in izkoristili smo ga za
sprehod do Križne gore (856 m).
Izpred vhoda jame sprehod po
gozdni poti vse do vrha hriba
traja dobre pol ure. Z razgledom
na okoliške kraje smo bili
nagrajeni že med potjo, saj drevje
še ni ozelenelo. Z vrha, na
katerem stoji cerkev svetega
Križa, pa je lep razgled proti Loški
dolini, Snežniku, Cerkniškemu
polju in tudi Bloški Polici. Do vrha
lahko pridemo tudi po drugi
slikoviti poti, in sicer iz vasi Sveta
Ana.

Dan je bil popoln. Lepo je
vedno znova odkrivati
znamenitosti v domačih krajih.
Za Društvo Voda je bil to prvi
obisk jame in podzemnih voda,
marsikoga je tako navdušil, da se
bo še kdaj vrnil.

Erna Anzeljc, Društvo Voda

* Dr. Brigita Jamnik: Podzemna voda
kot vir pitne vode (https://
www.delo.si/mnenja/pisma-
bralcev/podzemna-voda-kot-vir-
pitne-vode/)

Že po nekaj sto metrih v jami ni veè svetlobe in obiskovalci
nadaljujejo raziskovanje s pomoèjo roènih svetilk.

Pri prvem jezeru

Okostje jamskega medveda
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Delavnica Zavoda z ljubeznijo –
risanje na platno z akrilnimi barvami

V Logatcu že skoraj eno leto
deluje Zavod z ljubeznijo. Namen
ustanovitve Zavoda z ljubeznijo
je pomoč mladim družinam s
težko ozdravljivimi družinskimi
člani in posameznikom z
neozdravljivimi boleznimi. Zavod
gradi svojo vizijo na temelju
izvajanja različnih dejavnosti, kot
so dejavnosti za sprostitev,
pogovorna druženja, srečanja
družin, masaže, psihosocialna
pomoč, ozaveščanje preko blogov
(Zakaj jaz?), izmenjevanje
izkušenj, organizacija počitnic,
prireditev ter delavnic. Naš cilj je
pomoč sočloveku. Kot
najpomembneje se nam zdi, da se
naučimo umiriti telo in misli, ko
se soočimo s težko situacijo ali
boleznijo. Ko to sprejmemo, smo
bližje oziroma na pravi poti h
kvalitetnejšemu življenju. Da še
malo pojasnimo: ko se naše telo
sprosti, se lažje podamo na pot
samozdravljenja – takrat se lahko
začne proces. Dokler smo
nezadovoljni in nesrečni, se ne
more začeti zdravljenje. V našem
centru je tako cilj, da ljudi
sproščamo. Pri nas je veliko
smeha, povezovanja, veselja,
ljubezni … Na ta način telo in
misli spravimo v višjo vibracijo in
tako smo na pravi poti k
ozdravitvi in boljšemu počutju.
Skupaj lahko soustvarjamo boljši
svet. Naša in vaša skupna moč ter
energija vam lahko pomagajo
lajšati življenje z boleznijo, videti
svet v drugačni luči, predvsem pa
premostiti misel, zakaj se je to
zgodilo meni ali moji družini in
temu navkljub živeti kar se da
polno življenje. Naš cilj je tudi
povezovanje s tujino, s čimer
želimo prenesti primere dobre
prakse k nam in omogočiti, da
širimo srečo globalno.

Pod okriljem zavoda izvajamo
tudi masažo na masažni mizi
CERAGEM Master V3, ki je

zdravju in počutju prijazna
postelja, saj nudi masažo, ki
združuje kiropraktiko,
akupresuro, toplotni tretma in
pregrevanje z dolgimi
infrardečimi žarki, hkrati pa vas
sprošča z glasbo, ki vas zapelje v
alpha stanje. Je prva in edina
postelja, ki izmeri dolžino in
obliko hrbtenice. Masaža je
namenjena vsem, ki iščejo pomoč
pri lajšanju bolečin in
zdravstvenih težav še na
drugačen način, in vsem tistim, ki
si prizadevajo živeti bolje in bolj
zdravo življenje.

Z namenom povezovanja in
pod okriljem Zavoda z ljubeznijo
je v soboto 26. 2. 2022 v gostilni
Bistra potekala delavnica risanja
na platno z akrilnimi barvami. Te
delavnice se je udeležila manjša
skupina članic Združenja
multiple skleroze Slovenije,
podružnica Notranjska, eni
izmed njih pa je pomagala
vnukinja, ki je babici pomagala
pri pripravi barv ter tudi sama
ustvarila svojo sliko.

Ga. Marta Božič, ki ljubiteljsko
slika že dalj časa, je najprej
predstavila tehnike risanja, sama
pravi da je to akrilno vlivanje –
izlivanje srca. Udeleženke so se
potem lotile barv in platna in
prav vsem je bil v užitek delati
nekaj novega. Vzdušje je bilo
pozitivno; udeleženke so bile
navdušene nad svojim delom,
sproščenim klepetom in
ustvarjalnostjo. Ker je bila ravno
pustna sobota, smo se še
posladkali s krofi in kavo.

Včasih si sploh ne
predstavljamo, kakšen dober
občutek lahko ustvari ena mala
skupinica ljudi, ki dela s srcem in
z ljubeznijo.

Če želite spoznati naš zavod in
naše delo, se pa kar oglasite na
Tržaški 18 v Logatcu. Prav
vsakega bomo veseli!
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ZŠAM Cerknica v letu 2021
V združenju šoferjev in avtomehanikov Cerknica

(ZŠAM Cerknica) smo bili kljub zdravstveni krizi tudi
v tem letu aktivni, saj smo opravili skoraj vse, kar smo si
zastavili na začetku leta. Opravili smo vse naloge in akcije,
razen občnega zbora in obeleženja 65. obletnice društva

(zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa).

Januarja smo pri ponovnem odpiranju
osnovnih šol štiri dni varovali osnovnošolce
na šolskih poteh. V mesecu maju smo
pomagali pri izvedbi kolesarskih izpitov v
osnovnih šolah v občinah Cerknica, Loška
dolina in Bloke. V nekaterih šolah smo
pomagali izvajati še dodatne izpite z učenci, ki
jih prejšnje leto ni bilo mogoče izpeljati. Pred
pričetkom šolskega leta so nam policisti iz
policijske postaje Cerknica predavali oz. dajali
navodila glede varovanja in razporeda članov.
Prvi teden v septembru smo izvajali varovanje
na šolskih poteh in prehodih za pešce pred
osnovnimi šolami v vseh treh občinah. V tej
akciji sodelujejo vsi aktivni člani našega
združenja.

Naj omenim, da smo samov tej akciji opravili
363 ur in prevozili 963 km. Ob zaključku akcije
(1. šolski dan) smo imeli 10. 9. 2021v Dolenji vasi
analizo izvedbe, kjer so policisti iz Policijske
postaje Cerknica vsem članom, ki so varovali,
podelili ZAHVALNA priznanja. Odzvali smo se
tudi pri varovanju raznih prireditev:

• velikonočni sejem,
• prireditev ob košnji,
• pohod po Loški dolini,
• varovanje in preverjanje PCT testa pri otvoritvi
kolesarske steze Cerknica – Dolenje jezero,

• božični sejem v Loški dolini.

Če bodo zdravstvene razmere dopuščale,
bomo letos izpeljali zamujeno:
• volilno skupščino,
• ekskurzijo in
• vse ostalo, kjer je dovoljeno druženje
večjega števila ljudi.
Ob tej priložnosti bi se v imenu društva rad

zahvalil našemu članu Ivanu Švelcu iz
podjetja Brobal za doniranje vetrovk, kap in
našitkov.

Vsem članom in članicam pa želim veliko
zdravja in osebne sreče s šoferskim
pozdravom SREČNO VOŽNJO.

Predsednik ZŠAM Cerknica
Franci Lužar

TEHNIČNI PREGLEDI

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

Delovni čas tehničnih pregledov na sedežu organizacije: od ponedeljka do petka od 800  do 1600, 
sreda od 800 do 1700 

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.

TRAKTORJEV IN TRAKTORSKIH
PRIKLOPNIKOV

Velike Bloke ponedeljek 25. 4. 2022 8.00–15.30 Gostilna Miklavčič

Nova  vas torek 26. 4. 2022 8.00–15.30 Gasilski dom

Velike Bloke petek 6. 5. 2022 8.00–11.00 Gostilna Miklavčič

Nova  vas petek 6. 5. 2022 12.00–15.30 Gasilski dom

MARIJA MERŠEK IZ RAVNIKA
19. januarja je visoki jubilej praznovala Marija
Meršek iz Ravnika. Prijazno nas je sprejela na
svojem domu, za prijeten klepet in pogostitev
pa sta poskrbela nečak in njegova žena. Po
smrti Draga, Marijinega moža, sta namreč
prevzela skrbništvo nad Marijo in zanjo res
lepo skrbita in jo prideta pogledat vsak drugi
dan.

Marija prihaja iz Vrhnike v Loški dolini, iz
družine osmih otrok. Danes je še edina živa od
bratov in sester. Mama je umrla mlada, kmalu
za njo pa še oče. Osnovno šolo in nižjo
gimnazijo je opravila v Loški dolini, trgovski
tečaj pa v Logatcu. Tja se je šla učit njena
dobra prijateljica in soseda, pa so predlagali še
njo. Po končanem tečaju se je začelo delo po
trgovinah. Marija je kot trgovka delala v
različnih manjših krajih – od nekaj mesecev
do nekaj let: v Zagorju pri Pivki, Podcerkvi,
Vrhniki pri Ložu, Dolenji vasi, Lazah, nazadnje
pa se je ustalila v Ravniku.

Na Bloke je prišla delat v trgovino in
gostilno Pri Turku v Ravniku. Trgovina je
bila na tistem mestu še kakšnih pet let po
njenem prihodu, gostilno pa so že prej
zaprli. Kasneje je Marija delala v novi
trgovini na začetku Ravnika. Spominja se,
kako so k njej kupci zahajali že od malega,
spremljala je njihovo odraščanje in poznala
vse ljudi iz okolice. V ravniško trgovino so
prihajali po nakupe tudi iz Rut in Lužarjev.
Vedno je bila rada v stiku z ljudmi.

Marija Meršek, 90-letnica
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Jubilantke 90 let
Seveda pa je bilo delo v trgovini precej

drugačno od današnjega, bolj težaško.
Pove, da so blago dobivali pakirano v večjih
vrečah, ki jih je bilo treba prelagati in
prestavljati. Pijačo so dobili v velikih
zabojih, olje v sodih, s pipico ob strani, da
so ga lahko pretočili v steklenice. Razsuto
hrano, kot je sladkor, moka, je morala
stehtati, bomboni so bili pakirani v večjih
kozarcih.

Njen kasnejši mož Drago je bil ob njenem
prihodu v Ravnik še pri vojakih, se pa
Marija spomni, da so se v trgovini večkrat
pogovarjali o njem. Ko je iz vojske prišel na
dopust, se je pa oglasil v trgovini. Med
njima je preskočila iskrica in poročila sta se
leta 1952.

Marija živi sama, saj še zmore poskrbeti
zase, vendar pod budnim skrbstvom svojega
nečaka, ki jo pokliče vsako jutro že ob osmih,
da izve, kako je z njo. Vsak drugi dan prideta
z ženo pogledat Marijo, ji pripeljeta hrano,
pospravita in poskrbita za perilo. Poskrbela
sta tudi za prijetno praznovanje njenega
rojstnega dne. Marija s hvaležnostjo pove,
kako lepo skrbita zanjo. Če je potrebno, ji na
pomoč priskočijo tudi sosedje in pogledajo,
kako je z njo.

Marija rada pregleda Bloški korak, čeprav
ima že dolgo težave z vidom. Čas si krajša s
poslušanjem radia, ogleda si zabavne oddaje
na televiziji. Za konec pove, da si ni nikoli
mislila, da bo tako dolgo živela, a leta tako
hitro minejo. »Nisem bila dobra plesalka,
tudi pela nisem rada, sem se pa v življenju
veliko presmejala,« je povedala ob koncu
našega druženja. Ne pravijo zaman, da je
smeh pol zdravja. Mogoče pa se tudi v tem
pregovoru skriva nasvet za tako dolgo in
predvsem bistro starost.

ALBINA BREGAR IZ VELIKIH BLOK
Devetdeset častitljivih let je 5. marca
dopolnila Albina Bregar iz Velikih Blok.
Albina prihaja iz vasi Mohorje v Rutah. V
družini je bilo šest otrok in spominja se, kako
so ob večerih delali zobotrebce in žlice, med
delom so se pogovarjali, peli in se družili, njen
oče pa je izdeloval škafe. Toplina teh časov, v
katerih so bili ljudje skupnost, povezana med
seboj v delu in veselju, se med pogovorom
večkrat prikrade v Albinine misli in besede.

Na Bloke se je poročila 1960. leta. Delala je
na kmetiji, kot gospodinja je postorila vse
potrebno doma in na poljih ter vzgojila dva
sinova. Danes zanjo lepo skrbita sin Jože in
snaha Mateja. Mama Albina si po letih dela in
skrbi za druge lahko privošči počitek, saj ve,
da bo za vse poskrbljeno. Kadar zmore, pa se
še vedno rada odpravi pogledat okoli hiše.

Topla povezanost generacij in sožitje pod
skupno streho pri Bregarjevih niso prazne
besede, temveč način življenja, ki ga je v teh
časih lepo začutiti. Slavljenki iskreno
čestitamo in ji želimo veliko zdravja.

SLAVKA KOROŠEC Z JERŠANOVEGA
16. marca so se leta zaokrožila na 90 tudi
Slavki Korošec z Jeršanovega. Povedala je, da
se je na Jeršanovo poročila s Studenega, kjer
je bila najstarejša od štirih otrok. Rada bi se
izučila za trgovko, pa je morala kot
najstarejša hči pomagati očetu v hlevu in pri
drugih kmečkih opravilih, večkrat pa je
poskrbela še za mlajšega brata in sestri. Oče
jo je navadil tudi kositi in ko je bil brat pri
vojakih, je kosila ona. Želja po delu v trgovini
pa je bila še dolgo živa.

Ko je aprila leta 1959 prišla h Koroščevim
na Jeršanovo, so bili pri hiši še vsi otroci. Na
domačiji je bila takrat še črna kuhinja, perilo
je bilo treba prati na roke, delo na kmetiji in
okrog nje je bilo težko in precej bolj naporno,
kot je danes. Z možem sta se razveselila sina
Jožeta in nekaj let za tem še hčerke Tatjane.
Moža je izgubila že pred petindvajsetimi leti.
Spominja se, kako dober pevec je bil; kar
petdeset let je pel v pevskem zboru. Še v note
mu ni bilo treba pogledati, je znal ujeti tone
tudi brez njih. Leta so ji minevala v skrbi za
družino in dom. Dokler je lahko, je rada
hodila k maši, po njej pa so s prijateljicami še
kakšno rekle. Ob sobotah je pekla kruh, za

otroke je pa takrat pripravila še povalence,
tanek natrgan kruh, tako za domače kot
za sosedove.

Danes za mamo Slavko lepo skrbita sin
Jože in snaha Zdenka, čez dan jo prideta
pogosto pogledat in ji prineseta, kar
potrebuje. Ponosno pove, da ima pet vnukov
in osem pravnukov. Vsi so se zbrali ob
njenem rojstnem dnevu in ji polepšali
praznovanje. Prav posebno presenečenje pa
so ji pripravili vaščani, ki so ji za rojstni dan
prišli postavit mlaj. Zvečer se je pri njej
zbrala vsa vas; od najmlajšega do
najstarejšega, in vsi so ji še zapeli. Sosedom
se Koroščevi prav lepo zahvaljujejo za tako
lepo pozornost, ki so jo pripravili njihovi
mami, in prijetno večerno druženje.

Dnevi ji danes minevajo v premišljevanju
o preteklih dogodkih. Radio posluša ob
nedeljah, čez dan pa najraje prisluhne
vremenski napovedi. Zelo rada kaj prebere,
tudi Bloški korak. Za konec pove, da je vedno
rada delala in se smejala, čeprav je bilo v
življenju večkrat težko. Verjetno jo je prav
ta življenjski optimizem pripeljal do tako
lepe starosti.

Slavljenke sva obiskali Katja Lah Majkić za
Bloški korak in Marica Zgonc, ki jih je
obdarovala v imenu Rdečega križa,
območno združenje Cerknica-Loška dolina-
Bloke. Vsem želiva veliko trdnega zdravja
in še naprej dobre volje.

Albina Bregar , 90-letnica Slavka Korošec , 90-letnica
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Že od malih nog sem bila zelo radovedna
oseba. Ko se danes spominjam Blok, nemorem
verjeti, kakšen privilegij sem imela, da sem
odraščala v tako lepem kraju s prečudovito
naravo, močno skupnostjo in urejenim
šolstvom. Takrat se mi to ni zdelo nič
posebnega, danes pa gledam na ta del otroštva
kot na najdragocenejši del mojega življenja.
Odrasla sem v vasi Sveti Duh, kjer smo z mami
in bratom živeli pri starih starših. Osnovno
šolo sem leta 2012 zaključila v Novi vasi in še
isto leto po poletnih počitnicah odšla z Blok.

Pri 15 letih sem se po odločitvi staršev za
selitev zaradi novih službenih priložnosti z
družino preselila na zahodni del irskega
otoka, v majhno mestece Ballina. Tam sva se z
bratom vpisala v srednjo šolo. Ker je šolski
sistem drugačen, sem namesto v prvem
letniku pristala v četrtem letniku šestletne
srednje šole. Hodila sem v šolo samo za
dekleta. Vse smo nosile uniforme, belo srajco
pod temno modro obleko do kolen, pulover in
kravato skupaj s črnimi čevlji. Uradni jezik je
angleščina, kar mi je na začetku povzročalo
nekaj težav z učenjem in razumevanjem pri
pouku, vendar sem se hitro prilagodila, saj
sem ob koncu osnovne šole v Sloveniji znala
osnovo jezika. Ker sva bila z bratom

Od Svetega Duha do New Yorka
Šestindvajsetletna Bločanka Lea Erjavc je v rosnih letih zapustila prelepo

Slovenijo in se podala v širni svet. Trenutno živi v Ameriki, pred tem pa je bivala
na Irskem, v Angliji in na Nizozemskem. Tu je njena življenjska zgodba.

Manhattan, New York

Z bratom v Galwayu, Irska ob prejemu diplome po konèanju forenzike 2019
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priseljenca, sva bila opravičena učenja irskega
jezika. Irski jezik je zelo zanimiv, je keltskega
izvora, pod vplivom religije, tudi zelo težak,
tako da sem si kar oddahnila, da ga ni bilo
potrebno znati.

Selitev je bila na začetku zame kar velik
šok. Vreme je na Irskem precej drugačno, kot
sem ga bila navajena v Sloveniji. Tu redkokdaj
posije sonce, deževno in hladno je večji del
leta. Spomnim se, da sem skoraj vsak dan
prvih par mesecev domov iz parka ali od
prijateljev tekla po dežju, ker se vreme
enostavno spremeni v sekundi. Kultura je
precej drugačna v primerjavi s slovensko.
Drugačne so navade, vrednote in sama država

je pod večjim vplivom katoliške cerkve. Ob
zaključku srednje šole je podelitev mature
potekala v katoliški cerkvi z obredom maše.

Sama Irska ima veliko priseljencev z vseh
kontinentov. Moj krog prijateljev je bil od
začetka zelo raznolik; prihajali so iz Brazilije,
Poljske, Tajske, Indije, Amerike itd. Z bratom sva
tako razširila pogled na svet, na druge kulture in
jezike, kar nama je odprlo vrata za znanje in
dogodivščine različnih krajev po svetu.

Po končani srednji šoli, pri 18 letih, sem se
vpisala na Tehniški inštitut v Galway, kjer sem
štiri leta študirala forenzično znanost in
analizo. Na začetku univerze sem se odločila
za samostojno življenje in se preselila v
Galway blizu univerze. Tu sem si našla
študentsko delo v restavraciji in baru v
hotelu, kjer pa je bil po naključju moj šef
ravno Slovenec. To so bila nedvomno leta
vzponov in padcev, spoznavanja novih
prijateljev, novih dogodivščin in potovanj.
Najljubša irska navada mi je še vedno pitje
črnega čaja z mlekom ob sladkanju z
navadnimi piškoti. Tega absolutno nikoli ne
zmanjka pri nobeni hiši.

V teh letih sem še posebej izkusila irski
stereotip o alkoholu. Res je, pije se non-stop.
Težko jih je dohajati, če sem iskrena. Na
začetku študija je še nekako šlo, proti koncu
sem obupala in si zadala boljše cilje v življenju
(haha). Pleše in poje se povsod, vedno se najde
nekdo s kitaro, na vsakem vogalu, ko hodiš po
ulici v centru. Prišla sem do zaključka, da
slabo vreme pripomore k druženju mladih in
starih vseh let, da ob večeru ob pivu ali

viskiju, če že ni sonca, drug drugega grejejo z
druženjem in dobro voljo, da se vse slabo
pozabi. In naslednji večer se to ponovi, in spet
in spet. In tako to postane tedenska navada.

V tretjem letniku sem šla na izmenjavo
forenzične znanosti v Staffordshire
univerzo v Angliji, v mesto Stoke-on-Trent.
Mesto je zelo industrijsko, sivo in

depresivno, stopnja kriminala je tu veliko
višja v primerjavi z Galwayom, kar je bilo za
moj študij forenzike kar primerno, vendar
za živeti ne ravno idealno. Po petih mesecih
bivanja tu lahko rečem, da so Angleži samo
bolj arogantni Irci (brez zamere), nikoli ni
dolgčas z njimi. Podeželje je tako v Angliji

Cliffs of Moher, Irska Maastricht, Nizozemska

Den Haag, izlet na S del NizozemskeGaalway Mayo, Institute of Technology, Galway, Irska, Študij
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Po končani izmenjavi sem se vrnila na
Irsko, kjer sem 2019 končala študij forenzike.
V tem času sem imela veliko željo po selitvi z
Irske. Irska me na koncu ni več zadovoljevala
kot dom. Ker sem bila izpostavljena toliko
kulturam in znanju o ostalih delih sveta, me je
kar razganjalo po raziskovanju sebe,
spoznavanju novih ljudi, krajev in
dogodivščin. Pa tudi vremenu se nisem mogla
prilagoditi v osmih letih.

Odločila sem se, da bom nadaljevala
izobraževanje. Vzela sem si leto dni časa,
da sem se odločila, kam naprej. Ob tem
sem si vzela dovolj časa, da sem si tudi
prihranila dovolj denarja za selitev, delala
sem v industriji medicinskih naprav.
Poleg forenzike sem imela zanimanje za
biologijo človeka in zdravje. Tako sem se
malo pred koncem leta 2019 vpisala na
raziskovalni magisterij biomedicine s
specializacijo genetike.

Magisterij opravljam na Nizozemskem, v
mestu Maastricht, kamor sem se na srečo
med pandemijo poleti 2020 uspela preseliti.
Do sedaj je bila to moja najboljša odločitev.
Mesto je prelepo, obdano je s prečudovito
arhitekturo, ki te spomni na majhna stara
mesta Italije in Francije. Maastricht univerza
je svetovno znana univerza, v večini študijski
programi potekajo v angleščini, s študenti iz
vseh koncev sveta. Ima zelo veselo atmosfero,
študenti hitijo na kolesih v vse strani po
mestu, vzdušje je zelo mlado in živahno.
Navada kolesarjenja vsepovsod mi je zelo
všeč. Kolesa vidiš povsod, bila so izvlečena iz
rek, kanalov, našla so se v gozdu, v smeteh,
pred vsakim vhodom. Pandemija je na žalost
pripomogla k temu, da je skoraj cel prvi
letnik potekal preko računalnika – učenje od
doma. Težje je bilo spoznati nove prijatelje in

kot na Irskem ravninsko in prečudovito,
zelo zeleno, s seveda sivim in oblačnim
vremenom. Med vožnjo z vlakom lahko
opazuješ veliko ovac in krav.

ljudi, vendar, kot vedno, sem spoznala in se
povezala z zelo zanimivimi posamezniki.
Maastricht me je veliko bolj spomnil na dom,
sama vegetacija in narava mi je bila veliko
bolj domača.

Drugi letnik magisterija je namenjen
pisanju magistrske naloge preko
pripravništva v raziskovalnem laboratoriju.
Tako sem našla laboratorij v New Yorku, ki
dela na raziskavi genetike psiholoških
možganskih bolezni. Projekt me je zelo
zanimal, pa tudi potovanje v Ameriko se mi je
zdelo kot nenavadna, nora in cenjena
izkušnja. Ko sem bila sprejeta, sem si seveda
rekla »why the hell not« in si čez poletje 2021
uredila dokumente, spakirala in odletela v
New York, kjer se tudi trenutno nahajam.

V New Yorku sem že več kot pol leta in svet
je vse lepši, doživljam veliko novih izkušenj in

življenjskih naukov. Teh res nikoli ne
zmanjka. Trenutno s polno paro delam in
pišem magistrsko nalogo. Locirani smo v
zgradbi znanosti in medicine ob bolnici
Mount Sinai, od kjer dobimo paciente z
epilepsijo, avtizmom in shizofrenijo. Moje
delo je zelo dinamično, izpostavljena pa sem
celotnemu procesu raziskave; od sprejemanja
pacientov, ki se pridružijo raziskavi,
pobiranja možganskega tkiva pri operacijah,
obdelave vzorcev, izolarianja RNK in DNK,
sekvenciranja z novo tehnologijo do analize
podatkov. Vsak dan je lahko drugačen. To mi
je osebno zelo všeč, saj sem pogosto rada
izpostavljena različnim izzivom.

Ob delu pa seveda tudi uživam v New York
city s prijatelji. Obiskujemo muzeje, parke,
preizkušamo stare skrite »speakeasije«, to so
bari, kjer so skrivaj servirali alkohol med

Maastricht

Catskills Mountains, Upstate New York

Lea 2021, Maastricht, Nizozemska
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nacionalno prepovedjo alkohola od 1920 do
1933. Najdejo se po celem mestu s skrivnimi
vhodi. Kadar le uspem, se sama veliko
sprehajam in raziskujem mesto. Pridejo tudi
dnevi, ko težko prenašam glasnost in
umazanijo mesta, ogromno število ljudi na
ulicah, hitri ritem življenja in visoko stopnjo
kriminala. Živim v območju Harlem, kar
spada pod severni del Manhattna, kjer je
lahko kar kaotično. Redkokdaj ne slišim siren
in vse to mi da vedeti, kako srečna sem bila,
da sem odraščala na Blokah.

V Slovenijo se vrnem vsako leto za dva ali
tri tedne. Ni pomembno, kje se nahajam, stik
s širšo družino in prijatelji vedno cenim in ga
poskušam ohraniti. Podporo od doma imam,
kamorkoli grem.

Težko je opisati vse izkušnje na kratko,
vsako mesto, vsaka država me je oblikovala v
osebo, kot sem danes. Vsepovsod sem se
soočila s težavami, s težkimi in velikimi
odločitvami, imela sem najdragocenejše
trenutke, spoznala sem ogromno raznolikih
ljudi, kultur, izpostavljena sem bila lepemu
in slabemu. Seveda vse to ni brez cene. Zelo
malo vidim družino, veliko dobrih prijateljev
vidim samo nekajkrat na leto, vendar sem
hvaležna za tehnologijo in lažje dostopen
prevoz in letenje, zato ostati v stiku ni tak
problem. Tudi finančno ni zmeraj lahko,
vendar se delo zmeraj najde, če se išče. Sama
pri delu nisem izbirčna, dokler se učim in
pridobivam izobrazbo, imam pa tudi
družino, ki mi stoji ob strani.

Kam grem naprej od tukaj, je vprašanje,
na katerega še sama nimam odgovora. Po,
upam da uspešnem zaključku magisterija
junija letos, se bom najverjetneje vrnila in se
zaposlila v Ameriki. Tu imam veliko
možnosti napredovanja v karieri.
Nadaljevala bom pot naprej, kamor me bo
pač pripeljala.

Vsak kraj je postal del mene, vendar Bloke
bodo vedno kraj, kamor se bom rada vračala
domov. Vsako leto se trudim obiskati vso
družino in stare starše pri Svetem Duhu, ki so
bili z mano velik del odraščanja in so veliko
vplivali na mojo in bratovo vzgojo. Zelo sem
jim hvaležna in zelo ponosno rečem, da sem
Žigcova. Imam pa še en zelo dragocen stik z
Blokami, ki je ostal še iz osnovne šole, to je
Anamarija Truden, s katero se še vedno
vzpodbujava, deliva izkušnje preko video
klica in kadar uspem prileteti domov, me
vedno popelje v prečudovite slovenke gore
in okolje, da le ne pozabim, kako lep in
dragocen je dom in kako dragoceni so ljudje,
s katerimi sem odrasla.

Za konec pa pošiljam lep pozdrav vsem
bralcem Bloškega koraka, znancem in
družini, še posebej pa babici in dediju. Se
vidimo kmalu.

Lea Erjavc

New York, Times Squere

New York City
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Praznujmo skupaj! Začetek letošnjega leta se zdi že zgodovina, ker
se je zgodilo že toliko stvari. A vendar je treba
omeniti uspešno trikraljevsko akcijo, ko so se
nekateri veroučenci na nedeljsko popoldne, 2.
januarja, »prelevili« v tri kralje, ki se na dolgi
poti k novorojenemu Kralju – Jezusu ustavijo
tudi na naših domovih. Zvesta repatica jih
namreč vodi tudi skozi naši župniji. Ker k njemu
ne želijo priti praznih rok, so veseli vsakega
vašega daru, s katerim podpremo delo naših
slovenskih misijonarjev, med katerimi je tudi
naša rojakinja s. Vesna Hiti s Hudega Vrha.
Letos so koledniki v naših dveh župnijah skupaj
zbrali skoraj 4000 eur. Vsem darovalcem se v
imenu misijonarjev iskreno zahvaljujem.
Obenem pa bi se želel opravičiti, če ste morda
kolednike pričakovali, pa jih ni bilo. Tudi njim
se kdaj pozna utrujenost.

Letošnje leto pa je posebno za dvaindvajset
kandidatov, ki se pripravljajo na prejem
zakramenta svete birme.V okviru priprave smo
se na daljavo srečevali tudi s starši in
birmanskimi botri. Ob Svetem pismu smo
spoznavali vlogo birme in Svetega Duha. V
življenju birmanca pomembno vlogo igra
birmanski boter. On ni zgolj »sponzor« v smislu
materialnega obdarovanja, ampak je »sponzor«
v smislu, da si vzame čas za svojega varovanca,
da ga spremlja, ga posluša, mu svetuje,
spodbuja, vabi in zanj moli ter mu s svojim
življenjem daje zgled krščanskega življenja. V
okviru priprave na birmo smo skupaj z
voditeljico in domačimi animatorji za birmance
izpeljali birmanski duhovni vikend. Ta je
potekal v prostorih župnišča pri Sveti Trojici in
zunaj župnišča ter cerkve. V petek zvečer je
birmance nagovoril naš br. LukaModic. Govoril
je o svoji poti, kako je samprišel do osebne vere,
kako ga je Bog po nenavadnem spletu okoliščin
preko slikarstva, nevernega prijatelja in preko
modrega dekleta poklical v redovništvo in v
duhovniško službo. V soboto so na igriv način
spoznavali sedem darov Svetega Duha, prejeli
zakrament svete spovedi, sodelovali pri sveti
maši, zvečer pa se zabavali ob družabnih igrah.
Srečanje smo zaključili z nedeljsko svetomašo v
župnijski cerkvi pri Fari.

Pred nami pa je največji krščanski praznik –
velika noč Gospodovega vstajenja. Upamo, da
ga bomo po dveh letih, ko je bilo ravno na
veliko noč zaprtje, zopet slovesno obhajali.
Vabim vas, da se prav vsi kristjani, tudi tisti
oddaljeni, tega praznovanja udeležimo. Naj se
navzven z udeležbo pri obredih svetega
tridnevja in še posebej z našo prisotnostjo pri
velikonočni vigiliji, ko v soboto zvečer že
začnemo praznovati vstajenje, in na
velikonočni procesiji pokaže pripadnost
zmagovalcu nad temo greha in smrti. Kristus je
tisti, ki nam obljublja končno zmago dobrega
nad zlom, svetlobe nad temo, življenja nad
smrtjo. Zato pridimo in praznujmo skupaj!

vaš župnik Simon Virant

Foto: Lojze Mušič

Petkov veèer z br. Lukom

Foto: Lojze Mušič

Animatorji v elementu

Foto: Lojze Mušič

Snežna sobota

svet in ljudje
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Foto: Matej Drobnič

Prenova spodnje ‘štirne‘ – betoniranje dodatnega dna

Foto: Matej Drobnič

Spodnja ‘štirna‘ v Velikih Blokah po prenovi, ko je vanjo spet zaèela teèi voda.

svet in ljudje

Prenova spodnje ‘štirne‘ v Velikih Blokah
O vaških ‘štirnah‘ je bilo v Bloškem koraku že
kar nekaj napisanega. V Velikih Blokah
imamo kar dve ‘štirni‘, ki sta včasih služili za
napajanje živine, pranje perila in solate, bili
sta vodni rezervi v primeru požara, pa tudi
poletni ohladitvi. Zgornja ‘štirna‘ je doživela
svojo prenovo pred nekaj leti, pri spodnji
‘štirni‘ pa je v zadnjem času kljub
neprestanemu dotoku sveže vode vodna
gladina nenehno upadala, saj je ‘štirna‘
puščala na večmestih. To je bil očiten znak, da
je bil skrajni čas za njeno prenovo. Na pobudo
vaščanov in s pomočjo vaškega odbora smo ob
lepem vremenu v jesensko-zimskem času
izvedli več delovnih akcij. Najprej smo
izčrpali vodo in preselili ribe ter s pomočjo
gasilcev z visokim tlakom očistili vse stene. Na
dnu smo dodali dodatno plast armiranega
betona, celotno notranjost pa smo premazali
s posebno vodotesno maso, ki bo nudila
vodotesno zaščito in preprečevala puščanje
vode. Temeljite prenove je bila deležna tudi
zaščitna ograja, ki se sedaj sveti v novi barvi.
Spodnja ‘štirna‘ je s svojo sinje modro vodo
vaščanom spet v ponos in upajmo, da bo še
dolgo služila svojemu namenu. Le še kakšno
ribo bo treba iz Bloščice preseliti vanjo, da se
ne bo modra voda prehitro prebarvala nazaj v
zeleno. Ob zaključku prenove gre velika
zahvala vsem, ki so tako ali drugače pomagali
pri delu, še posebej pa vaškemu odboru Velike
Bloke, gasilcem PGD Velike Bloke in
nenazadnje tudi Občini Bloke, ki je preko
vaškega odbora financirala material za
obnovo.

Avtor: Matej Drobnič

Foto: Simon Korenjak
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E-oskrba na daljavo za varno bivanje na
domu je odslej brezplačna

Ljubljana, 22. marca – Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba
na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za

izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev
upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-

EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 2023
brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

E-oskrba je socialnovarstvena storitev
socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in
kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše,
bolj varno in neodvisno bivanje v domačem
okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z
asistenčnim centrom oz. zdravstvenim
osebjem in organizacijo pomoči, če jo
uporabniki potrebujejo. Do brezplačne
storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:
• so starejši od 65 let in pretežni del dneva
bivajo sami;

• zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih
bolezni spadajo v ranljivo skupino
prebivalstva v primeru zbolevanja za
koronavirusno boleznijo;

• jim je v skladu s predpisi s področja
invalidskega in pokojninskega zavarovanja
priznana invalidnost;

• v skladu s predpisi s področja invalidskega
in pokojninskega zavarovanja prejemajo
dodatek za pomoč in postrežbo;

• so stari 18 let ali več in so zaradi
nevroloških oziroma nevromišičnih
obolenj ogroženi za padec oziroma so
zaradi kognitivnega upada pri demenci
izpostavljeni različnim neželenim
dogodkom v okolju.
Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni

center na pomoč pokliče 24 ur na dan in vse
dni v letu, in sicer s preprostim pritiskom na

gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v
njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za
klic na pomoč na zapestnici, ki jo ima vedno
pri sebi. Poleg zapestnice uporabnik prejme
tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki
ima prav tako poseben gumb za proženje klica
na pomoč, hkrati pa detektor tudi samodejno
zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni
center. Uporaba opreme je zelo enostavna.
Uporabniki bodo z naročilom storitve
brezplačno prejeli:
• varovalni telefon z gumbomzaklic napomoč,
• zapestnico z gumbom za klic na pomoč,
• mobilni detektor gibanja na obesku za klic
na pomoč,
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• SIM kartico z mobilnim paketom, ki
omogoča neomejene dohodne in odhodne
klice ter prenos podatkov za potrebe
izvajanja storitve E-oskrba,

• storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in
vse dni v letu,
tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.
Za brezplačno namestitev opreme na dom

uporabnika bo poskrbel Telekom Slovenije,
namestitev je enostavna, brez vrtanja in
posebnih napeljav.

Namen zagotavljanja storitve E-oskrba je
krepitev samostojnosti, varnosti in višje
kakovosti življenja starejših, bolnih in
invalidnih oseb na njihovem domu.

Zvonko Černač, minister, pristojen za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ob
tem poudarja: »S projektom E-oskrba na domu
vzpostavljamo sistem, ki bo omogočal večjo
varnost in višjo kakovost bivanja v domačem
okolju ljudem, ki zaradi starosti ali bolezni pri
tem potrebujejo pomoč. Projekt je del širših
prizadevanj za izboljšanje kakovosti življenja
ranljivih skupin, za varnejšo starost in večjo
vključenost posameznikov, ki potrebujejo
pomoč. Skrb za šibkejše je ena osrednjih nalog
vsake odgovorne družbe, je etična zahteva in kot
taka tudi jasno ogledalo družbene zrelosti.
Slovenija s tem projektom prepoznava
priložnosti digitalizacije in stopa na pot
moderne, dostopne družbe s čutom za soljudi. Je
tudi korak na poti k uveljavitvi zakona o

dolgotrajni oskrbi, ki je bil končno sprejet
decembra lani.«

Dr. Alenka Forte, državna sekretarka na
Ministrstvu za zdravje, pa pravi, da bodo
»storitve e-oskrbe znatno pripomogle k boljši
kakovosti in varnosti bivanja starejših. S tem
jim bo omogočeno, da bodo dlje ostali v svojih
domačih okoljih. Zato smo še posebej zadovoljni,
da se v bližnji prihodnosti začne izvajati projekt
»E-oskrba na domu«, saj gre za projekt na
celotnem območju Slovenije in bo v času
trajanja omogočil prejemanje storitve številnim
upravičencem.«

»Sodobne tehnologije poenostavljajo življenja
in omogočajo tudi razvoj rešitev, ki zagotavljajo
večjo varnost, kakovost življenja ter ohranjanje
zdravja. S staranjem prebivalstva, ki je značilno
za vse razvite države, se potrebe po dolgotrajni
oskrbi starejših na domu povečujejo, rešitev na tej
poti pa predstavlja storitev E-oskrba. Veseli me,
da je vlada s pristojnimi ministrstvi prisluhnila
predlogu Strateškega sveta za digitalizacijo in
brezplačno oskrbo na daljavo zagotovila
starejšim, ki bivajo sami, invalidom in ostalim
posameznikom, ki pri samostojnejšem bivanju v
svojem domačem okolju potrebujejo podporo.
Pomembno je tudi, da sledimo konceptu hitre
implementacije že razvitih in preskušenih rešitev,
ki pa so zasnovane na naprednih tehnoloških
konceptih. Telekom Slovenije čuti zavezo, da pri
tem tvorno sodeluje – z znanjem, izkušnjami,
naprednostjo in zanesljivostjo. Cilj je, da skupaj s

pristojnimi ministrstvi Slovenijo postavimo ob
bok ali na čelo digitalno najrazvitejših držav,«
poudarja dr. Mitja Štular, član uprave
Telekoma Slovenije.

»V Sloveniji v primerjavi z razvitimi državami
Evropske unije močno zaostajamo pri oskrbi
starejših v domačem okolju, saj so starejši na
svojem domu vse prevečkrat prepuščeni sami
sebi. Veseli nas, da je vlada s pomočjo evropskih
sredstev E-oskrbo, ki je v razvitih državah že
sestavni del socialnega varstva starejših,
zagotovila brezplačno in da tudi v Sloveniji
končno delamo pomembne korake v smeri
zagotavljanja varnosti starejših, ki bivajo sami. V
ZDUS poznamo potrebe starejših in jih bomo v
največji možni meri informirali o pomenu in
možnosti koriščenja E-oskrbe, bo pa pri tem
potrebna tudi celovita nacionalna kampanja
ozaveščanja o storitvi, v kateri si želim, da bi
sodelovalo tudi ministrstvo za zdravje. Prav tako
pa apeliram, da že sedaj razmišljamo tudi o
zagotovitvi sredstev za podaljšanje možnosti
koriščenja brezplačne storitve do uveljavitve
Zakona o dolgotrajni oskrbi,« pravi Janez
Sušnik, predsednik Zveze društev
upokojencev Slovenije.

Zainteresirani za naročilo brezplačne
storitve E-oskrba lahko pokličejo na
brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo
sporočilo na eoskrba@telekom.si, vse
informacije so na voljo tudi pri Zvezi
društev upokojencev Slovenije.

Predstavitev
KAJ JE E-OSKRBA?
E-oskrba je socialnovarstvena
storitev socialnega servisa, ki
starejšim, invalidom in
kroničnim bolnikom omogoča
samostojnejše, bolj varno in
neodvisno bivanje v domačem
okolju, saj zagotavlja 24-urno
povezavo z asistenčnim
centrom oz. zdravstvenim
osebjem in organizacijo
pomoči, če jo uporabniki
potrebujejo.

Veliko starejših, invalidov
in kroničnih bolnikov živi ali
preživi dosti časa samih na
svojih domovih. Če, na primer,
padejo ali se počutijo zelo
slabo ali jih zadane možganska
kap, ne zmorejo do svojega
telefona ali do soseda, da bi
poklicali na pomoč. Podatki
kažejo, da starejši po padcu na
domu na pomoč v povprečju
čakajo več kot 18 ur, pri tem
pa v Sloveniji zaradi posledic

padca letno umre okoli 600
ljudi. V tovrstnih primerih
storitev E-oskrbe predstavlja
pomembno pomoč.

KAKO E-OSKRBA DELUJE?
Uporabnik ima na svojem
domu nameščen varovalni
telefon z zvočnikom,
mikrofonom in velikim SOS
gumbom. S pritiskom nanj
se na enostaven način takoj
poveže z asistenčnim
centrom, ki je na voljo 24 ur
na dan in vse dni v tednu. Če
uporabnik do varovalnega
telefona ne more (na primer
zaradi padca) oziroma ni v
njegovi bližini, lahko klic
sproži s pritiskom na SOS
gumb na zapestnici.
Uporabnik lahko sproži klic na
pomoč tudi s posebnim
obeskom s SOS gumbom, ki v
primeru padca tudi samodejno
sproži klic v asistenčni center.
V asistenčnem centru
strokovno osebje organizira

ustrezno pomoč; če je
potrebno, na dom uporabnika
tudi napoti reševalce.

KAKO POTEKA PRIKLOP

E-OSKRBE? JE ZA

NAMESTITEV POTREBEN

POSEG V PROSTOR?
Tehnik dostavi opremo in jo
priključi – brez vrtanja in brez
kakršnih koli posegov v
prostor.

Naprava za pomoč se
priključi na elektriko in se
preko mobilnega omrežja
Telekoma Slovenije
samodejno poveže v sistem E-
oskrbe. Hkrati se brezžično
poveže tudi z baterijsko
napajano zapestnico in
obeskom, ki ju dobi uporabnik.

Na daljavo se spremlja
delovanje storitve in baterij;
za menjavo baterij poskrbi
Telekom Slovenije. Uporabnik
s tem nima nobenih skrbi.

ALI JE POMEMBNO, PRI
KATEREM OPERATERJU

IMA UPORABNIK

NAROČENE

KOMUNIKACIJSKE

STORITVE?
Ne. E-oskrba je popolnoma
neodvisna od tega, pri
katerem operaterju ima sicer
uporabnik komunikacijske
storitve.

KJE SE LAHKO E-OSKRBO
NAROČI IN PRIDOBI VEČ

INFORMACIJ?
Za naročilo in več informacij
sta na voljo brezplačna
številka 080 12 13 in e-naslov:
eoskrba@telekom.si.

Prav tako dodatne
informacije in naročilo
storitve zagotavlja Zveza
društev upokojencev
Slovenije.
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Spoštovane, spoštovani, 
smo pred veliko odločitvijo, kako in s kom naprej. Star pregovor pravi: »V slogi je moč«. To je čista resnica 
in tako sem se Berto Menard, rojen 1954. leta v hribovski vasici Zavratec, odločil, da po treh mandatih 
županovanja logaški občini in več kot trideset let obrtniškega staža stopim v krog osebnostno močnih, 
odločnih, domoljubnih ljudi. Gibanje POVEŽIMO SLOVENIJO je odgovor. 

Razklanost, sovražnost med nami moramo ustaviti. Začeti se moramo pogovarjati, poslušati. Za vzor naj 
nam bodo največji ambasadorji naše lepe Slovenije, športniki. Vedo, da za najvišje odlike brez muje in po-
zitivnega odnosa do življenja ne gre. Svoje tekmece spoštujejo, z njimi tekmujejo, a jih nikoli ne sovražijo.

Družina, dom, domovina, njeni prebivalci mi pomenijo vse. Od njih se učim, živim, osebnostno rastem. 
Krivica, laž, sovraštvo me žalostijo. V tej naši mladi državi na sončni strani Alp imamo vse možnosti za 
dostojno, lepo življenje. Naši pisatelji, pesniki opisujejo lepo deželo, pridne, bistre delovne ljudi. Le sku-
paj moramo ljudje stopiti, se odločiti, levi in desni, ali gremo skupaj, vsak po svoji strani naprej, ali vsak 
v svojo stran. Še pomembneje je, da najprej nahrbtnik preteklosti skupaj s spravo odložimo. Vprašajmo 
se vsak pri sebi in vsi skupaj javno, ali si res želimo težo karme preteklosti prenašati na naše najmlajše. 
S takim bremenom nikoli ne potegnemo voza iz blata in svobodno zadihamo. Vse je v nas, drugi nam tega 
bremena ne bodo nosili. Sproščeni bomo lažje obdelovali kmetije, bili samooskrbni in skrbeli za čisto 
okolje in vodo. Mladi kmetje z novimi prijemi pametnih vasi bodo ostali na deželi, saj bodo z dobrimi pro-
metnimi povezavami in širokopasovnim internetom bližje velikih središč. Podružnične šole, živo občestvo 
v manjših župnijah, morda z laiki, prostovoljna gasilska društva so gibalo podeželja in dajejo kvaliteto živ-
ljenja. Ureditev pametnih mest, šolstvo, prilagojeno potrebam življenja, zdravstvo, promet, gospodarstvo 
vseh vrst pustimo stroki. Sodstvo, novinarstvo naj delata strokovno samostojno, brez zunanjih pritiskov. 
Kultura mora zaživeti v vseh oblikah, dajati moč, vztrajnost, voljo do ustvarjanja in pozitivnega delovanja. 
Združevanje, povezovanje vseh vrst dajeta večje pozitivne rezultate, od katerih živimo. Smernice Janeza 
Evangelista Kreka in dr. Andreja Gosarja nam morajo biti v oporo pri graditvi pravičnega, modernega 
socialnega kapitalizma. Ne bojmo se kapitala, pravično mora biti razdeljen. Pri vseh odločitvah, dejanjih, 
besedah mora biti brez izjeme prisotna visoka odgovornost posameznika ali skupine.

 Moje Notranjke, Notranjci, imejmo pozitivno misel, lepo besedo do naših ljudi, domovine in države Slo-
venije. Priporočimo naš namen gibanja POVEŽIMO SLOVENIJO tistim, h katerim se zatekamo. Magdaleno 
Gornik z Gore, ki je dajala ljubezen za nas, prosim, da bo naš rod bolje živel. Verjamem, da skupaj, pa 
čeprav različno misleči, zmoremo vse.

Vaš kandidat Berto Menard za Gibanje Povežimo Slovenijo. N
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Tako so se v okviru Večgeneracijskega
centra Bloke občanke povezale v skupinico
žena, ki se tedensko družijo ob ročnih delih
in si na ta način med seboj predajajo znanje
in izkušnje.

Iz različnih voln ter ostankov blaga in
drugih materialov so s pomočjo spretnih
prstov in mnogih idej udeleženk nastali
rokavčki pomagavčki. Rokavčki pri osebah z
demenco zmanjšujejo stres, stimulirajo,
izboljšajo zaznavanje in sproščajo. Vsak
izmed njih je unikaten in narejen z veliko
mero pozornosti in osredotočenosti na
namen uporabe.

Rokavčki so se izkazali kot zelo zaželen
pripomoček ob dnevnih aktivnostih v
domovih za starejše občane. Tako smo
obiskali dva domova starejših občanov v
Postojni in strokovnim delavcem predali
rokavčke. Ker pa je srečo treba deliti še
naprej, smo z udeleženkami naredile še

Večgeneracijski center Bloke se predstavi
Dandanes postajajo potrebe po medgeneracijskem povezovanju vedno večje. Glavni namen tovrstnega
povezovanja je krepitev vezi med mlajšimi in starejšimi generacijami, pa vendar nosi tudi širši pomen,

kot so izmenjava izkušenj in spoznanj, druženje, učenje in pomoč ene generacije drugi.

nekaj dodatnih rokavčkov, ki so našli svoje
novo domovanje v Domu starejših občanov
Ilirska Bistrica.

Kreativnih idej udeleženkam zlepa ne
zmanjka in tako so se lotile tudi šivanja igrač
iz blaga. Te bodo imele prav posebno nalogo,
saj so odpotovale na urgenco v Postojno in
na urgenco v Univerzitetni klinični center v
Mariboru. Namenjene so otrokom, ki so
udeleženi v prometni nesreči ali kako
drugače pridejo v nezavidljivo srečanje z
reševalci. Igračke zmanjšajo stres pri otroku
in ga potolažijo.

Idej nam ne manjka, tako da se bomo še
naprej dobivale, ustvarjale in s tem v prvi
vrsti izpopolnjevale sebe, potem pa tudi
razveseljevale širšo družbo.

Metka Pernuš,
strokovna sodelavka v Medgeneracijskem
centru Gaber, Loška dolina

Foto: Metka Pernuš

Majda Debeljak predaja igraèe
na urgenci v Postojni.
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V spomin

Jože Rot, nekdanji član
občinskega sveta občine Bloke

V začetku marca se je po dolgi bolezni od
nas poslovil Jože Rot.

Jože Rot je pomemben del svoje bogate
življenjske poti posvetil najrazličnejšim
dejavnostim na gospodarskem in
političnem področju ter s tem pomembno
vplival na vsestranski razvoj Bloške
planote.

Še posebej aktivno je deloval od
nastanka samostojne države Slovenije. V
tem času je tudi pri njem dozorela ideja,
da razvoj Blok lahko uspešno
nadaljujemo le sami Bločani. Zelo si je
prizadeval za ustanovitev občine Bloke.
Sodeloval je pri zbiranju podpisov za
samostojno občino ter se aktivno vključil,
ko so predstavniki političnih strank z
Blok posredovali pri političnih strankah v
državnem zboru, da so podprle
ustanovitev občine Bloke. Z aktivnim
delom je nadaljeval tudi v novonastali
občini. Član občinskega sveta je bil dva
mandata, in sicer od leta 1999 do leta
2006. V tem času je bil član in predsednik
komisije za komunalo, infrastrukturo,
stanovanjske zadeve in urejanje prostora.
Bil je gonilna sila pri načrtovanju in

izvedbi vseh investicij, ki so se izvajale na
področju občine. S posebno zagnanostjo je
nadzoroval potek večine investicij, vse z
namenom, da bi se Bloke čim hitreje in čim

uspešneje razvijale. V zahvalo za vse
prostovoljne ure, ki jih je namenil delu
pri projektih v občini, je leta 2007 prejel
občinsko nagrado zlati grb.

Tudi v času, ko ni bil več član
občinskega sveta, je rad prišel pogledat
na občino in povprašal o trenutnih
investicijah. Vesel je bil vsake nove
pridobitve, ki se je zgradila na Blokah.
Vseskozi je zagovarjal enakomeren
razvoj naselij po celotni občini. Dokler je
lahko, se je rad družil z občani, velikokrat
se je zapeljal po Blokah in opazoval razvoj
kraja.

Predstavniki občine smo ga obiskali ob
praznovanju 80. rojstnega dne. Jože pa si
je še zadnjič prišel ogledat nove občinske
prostore. Vesel je bil, ker se je lahko
pripeljal z dvigalom. Zelo je pohvalil nov
zbirni center pod Hudim Vrhom. Potem
je prišel covid-19 in zaradi možnosti
okužbe se nismo več videli.

Jože, naj ti bo lahka bloška zemljica.
Hvala ti za vso pomoč in podporo pri
razvoju Blok.

župan in občinska uprava občine

pa še to

Foto: arhiv Bloškega koraka

Prenova ceste na Benete – september 2002

Foto: arhiv Bloškega koraka

Podelitev obèinske nagrade
zlati grb – september 2007
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Zahvala
V 84. letu se je poslovila naša draga mama, žena, babica, prababica,

sestra in teta

Marija Zakrajšček
1938–2022

po domače Matičeva od Svetega Duha.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od nje z lepo mislijo,

svečami in cvetjem.

Zahvala tudi dr. Palčič in patronažni službi za vso pomoč, gospodu

župniku za lepo opravljen obred, pevcem iz Sodražice ter podjetju

Komus.

Vsi njeni

Zahvala
V 67. letu starosti se je od nas nepričakovano poslovil

Marjan Turk
rojen na Blokah – Škrabče.

Ob boleči izgubi Marjana se iskreno zahvaljujemo prijatelju
Branetu Žnidaršiču s Strmce na Blokah in njegovi družini za vso
pomoč in podporo, ki so jo nudili Marjanu v času življenja in
njegovim ožjim sorodnikom po njegovi smrti.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem in
podjetju Komus.

Žalujoči: nečakinja Lidija z družino, brat Mirko, sestra Mija
in nečakinja Mihaela z družino

Zahvala
ob boleči izgubi moža, očeta, dedija, tasta, brata

Marijana Tomislava Pavliča
(Šimlovga)

s Strmce
1939–2021

Iskreno se zahvaljujemo za besede tolažbe, izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče, darove, posebej hvala za donacijo „ Junaki
3. nadstropja“.
Prav tako iskrena hvala vsemu zdravstvenemu osebju, patronažni
službi za vso skrb v bolezni, gospodu župniku Simonu Virantu za
lepo opravljen pokop, pevcem za zapete pesmi, pogrebnemu
podjetju Komus d.o.o. in podjetju Zakrajšek Marko s.p.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Zahvala
V zarji pomladanskega jutra se je poslovila naša mama, tašča, sestra,
stara mama in prababica

Slavka Drobnič
1937–2022

iz Velikih Blok.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili in jo
pospremili na njeni zadnji poti, nam stali ob strani, darovali cvetje
in sveče, darove za svete maše ter jo boste ohranili v lepem
spominu.
Hvala gospodu župniku, ker jo je obiskoval v času bolezni ter lepo
opravil pogrebni obred, hvala pevcem in pogrebni službi Komus,
hvala Antonu Drobniču za besede ob slovesu.
Posebno pa smo hvaležni snahi Darinki za vso potrpežljivost in
oskrbo v času mamine bolezni.

Vsi njeni

Težko je povedati,
kako boleče je čakati nekoga,
ko dobro veš, da več ga ne bo …

Za vedno v naših srcih …

To ni slovo, je le pozdrav,
zakaj kar lepo je, nikdar ne mine.
Odšel si v višine,
boš gledal v doline,
pošiljal boš z vetrom
nam nate spomine.

Ne bomo jokali, ker si odšla.
Hvaležni smo, ker si bila.
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Zahvala
Za večno se je poslovil naš dragi mož, ati, dedi in sin

Boris Centa
1962–2021

Ob nenadni boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem

sorodnikom, vaščanom, sosedom, prijateljem in znancem za

izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove. Hvala vsem, ki ste

nam kakor koli pomagali. Zahvala tudi KP Logatec za lepo izveden

obred.

Vsi njegovi

Zahvala
Ob slovesu

Jožefa Rota
1938–2022

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in

prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darove za

maše. Iskrena hvala tudi gospodu župniku Simonu Virantu za

obred, gospodu župniku Branku Zadniku za tople in ganljive

besede slovesa. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi KOMUS za

organizacijo pogreba.

Vsi njegovi

Zahvala
Zapustil nas je naš dragi mož, oče in ata

Jožef Zgonc
1942–2022

Zahvaljujemo se za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in

ostale darove. Zahvala gre tudi osebju ZD Cerknica in patronažni

službi za zdravstveno oskrbo v času bolezni. Iskrena hvala g.

župniku za vse molitve in lepo opravljeno bogoslužje ter obred

slovesa.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

zahvale | pa še to

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

Vsa leta si delal, pošteno živel,
potem pa z ljubeznijo tiho odšel.
Srce je omagalo, dih je zastal,
a nate spomin bo za vedno ostal.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

Dan odprtih vrat
v Križni jami za tri občine

Že tradicionalno je vmarcu Društvo ljubiteljev Križne jame organiziralo
dan odprtih vrat Križne jame in tako omogočilo občanom Cerknice,
Loške doline in Blok, da so si brezplačno ogledali del Križne jame z
vožnjo po I. jezeru. Odziv je bil precejšen, saj si je jamo v treh terminih
ogledalo več kot 100 občanov iz vseh treh občin, kar je rekorden obisk,
odkar se izvajajo ti dnevi. Občani in občanke so bili nad ogledom Križne
jame navdušeni. Naj poudarim, da je Društvo ljubiteljev Križne jame eno
redkih, ki vsako leto vsem okoliškim občanom ter vsem osnovnošolcem
in vrtcem iz omenjenih občin omogoči popolnoma brezplačen ogled
Križne jame. Društvo to počne že od same ustanovitve, torej že več kot
24 let. Oboje delno sofinancirata tudi občini Cerknica in Loška dolina.
Obisk Križne jame se po korona časih ponovno povečuje. Opazno se
povečujejo tudi prihodi tujih gostov. Urnik ogledov Križne jame ostaja
enak kot preteklo leto. Za krajši ogled z vožnjo po I. jezeru je odprta
od aprila do junija, vsak dan ob 15. uri, med prazniki in vikendi pa
tudi ob 11. uri. Vabljeni.

Predsednik DLKJ Gašper Modic

Foto: Sergej Trebec
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SPOŠTOVANI GOSPOD
STANE JAKOPIN,
vam in vašim sodelavcem glasila
»Bloški korak« najprej lep pozdrav
iz Avstralije, z iskreno veliko
hvaležnostjo za vaše odlično in
uspešno delo v besedah in
dejanjih; za vašo nesebično
bratovsko skrb za nas »stare
Bločane« daleč po svetu. Zelo ste
uspešni na mnogo ustvarjalnih
področjih – gospodarskih,
kulturnih in življenjskih. »Bloški
korak« nas obiskuje, združuje,
razveseljuje in duhovno vključuje
v vaše življenje. Meni skoraj ne

mine dan, da bi ne bile moje misli
na Blokah. Odkar sem odšla z Blok,
je odštelo svoje dni že celih 70 let.
Od tega je bilo mojih prvih šest let
preživetih v Ljubljani, vrsto let za
tem v Kanadi – Toronto – Ontario;
sedaj jih je pa odšlo že več kot 50
let v južni Avstraliji. Vedno sem
upala, da bom vsaj še enkrat
obiskala Slovenijo; to upanje pa je
sedaj v celoti umrlo! Verjetno bo
tako kmalu prišel tudi moj
življenjski zaključek! Na Blokah je
še vedno naš zapuščeni dom in
tam so še vedno vsi spomini iz
našega otroštvo in težkih vojnih in
povojnih let življenja v domovini

Sloveniji. Pravi blagoslov je vsak
izvod vašega glasila. Z njim
začenjam in zaključujem že kar
nekaj let – hvaležna, zadovoljna in
srečna; naj bi le tako ostalo vsaj še
leto in morda še kaj več.
Hranim izvode, vedno znova
berem in pregledujem in si tako
krajšam moj stari »vsak dan«.
Upam, da ste imeli lepo poletje,
malo zasluženega oddiha in da
vsaj na Blokah nimate prevelikih
težav s svetovno epidemijo virusa.
Po naših radijskih poročilih se
sliši, da ima Slovenija prav resne
probleme in težave z okužbami. Do
sedaj smo v Adelaide uspešno in

brez večjih težav kar dobro
preživeli ves ta čas; nekateri
predeli pa so bili zelo prizadeti in
omejeni na mnogih področjih
vsakdanjih dejavnosti. Ni pa še
nobenih pozitivnih zaključkov nad
sigurno kontrolo širjenja.
Želimo vam lep zaključek tega leta;
imeli ste kar nekaj pomembnih
praznovanj že vse do sedaj ; sedaj
pa še božič in novo leto.

Srečno, vse dobro od nas iz
Adelaide, Mili Vukšinič

Pripis urednika: Pismo smo
prejeli v začetku tega leta.

GOLOB IN DVA NOVČIČA
Nekateri trdijo, da je bila sveta
družina bogata. Če bi bilo to res, bi
Jožef in Marija ob Jezusovem
darovanju v templju darovala kaj
več, ne le dva goloba. Sv. Jožef,
tesar, pa si s svojim poštenim
tesarjenjem tudi ni mogel zaslužiti
kaj več kot le skromno preživljanje
družine. Saj vemo, da se od
fizičnega dela redita kramp in
lopata. Uboga vdova se je verjetno
tudi prestopala od zadrege in

neudobja, ker je imela v roki le dva
novčiča. Zato je smuknila med
bogate, da novčiča ne bi
zacingljala, saj je domnevala, da
bogati mečejo papirnat denar. Bolj
ko je hotela biti neopazna, bolj je
pritegnila Jezusovo pozornost, da jo
je pohvalil pred vso shodnico.
Koliko bi morali dajati od svojega
preobilja, da bi nas notranji človek
pohvalil in nam dal zadovoljstva?
Mogoče pa gre v današnjem svetu

za kaj drugega, denimo za čas. Vsi
ga enako prejemamo.
Oče mi je pripovedoval, da jim je
bogati gostilničarjev sin dal drobiž,
če so ga kot mladi fantini žgečkali
po podplatih. Podobno je biti oko
nekomu, ki slabo vidi in mu kaj
prebrati. Mogoče pa peljati koga po
opravkih ali samo v naravo.
Nešteto je možnosti in veliko je
potreb, če bi hoteli oplemeniti čas.
Sprejemati denar, ki ni zaslužen, in
se z njim prikupiti ljudem, pa je

hinavščina. Saj bi z enim
odmerkom tega denarja lahko
dobro živela ena hribovska vasica.
Veliki darovi, ki so pospremljeni s
samohvalo darovalca, so kot naliv,
ki izsušeni zemlji ne naredi nič
dobrega. Majhne kaplje razbijejo
kepe zemlje in jo naredijo rahlo.
Naliv pa zbije zemljo. Tako so
blagoslovljeni darovi ubogih vdov.

Marica Marolt, Velike Bloke

PA VI, KAJ MOLITE?
O, molimo, molimo, a ne vedno.
Tako sta se pogovarjala dva
sorodnika, ki sta se srečala po
dolgem času. V predpustnem času
lahko malo odložimo rožni venec in
se čudimo, kako je vlada ostala in
to kljub nenehnemu butanju valov
ob njo. Pa ne le ostala, tudi delala
in to odlično. Nekaterim se je bolje
godilo, kot če epidemije ne bi bilo.

Znanka mi je rekla: »Kako dobro
smo živeli v socializmu!« »Pa smo
res?« In je umolknila.
Potem pa pride že postni čas.
Prijatelji, poiščite vence. Vsi smo
potrebni molitve. Nekoč me je
duhovnik vprašal, če kaj molim za
sovražnike. Pa kaj imam tudi jaz
sovražnike? Kar nekaj ljudi me je
ogoljufalo in oškodovalo. Pa teh ne
štejem za sovražnike. Moja jeza

nanje se je ohladila. Sovraštvo pa je
prisušena jeza. Saj še za prijatelje
nisem molila, a po tem pogovoru
sem začela moliti vsaj za njih.
Pa volitve bodo, juhu, pojdemo na
volitve. Vsi pojdemo in otroci tudi,
naj se navadijo. Koga bom volila?
Se ve, koga. Po njih sadovih, ne po
obljubah in sladkih besedah jih
boste spoznali. Kdo je naredil

največ za ljudi, pa čeprav v

kratkem času?

Da pa ne pride do goljufij ali česa

podobnega in da ljudem padejo

luskine z oči, molimo. Ves postni

čas in do volitev. Se vidimo na

parlamentarnih volitvah. Naslednji

dan pa je Markova procesija.

Marica Marolt, Velike Bloke

PISMA BRALCEV

SEZNAM DOGODKOV OD 15. 4. 2022 DO 24. 6. 2022

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

NAZIV DOGODKA ORGANIZATOR KRAJ (NASLOV) DATUM IN URA KONTAKT

Dan odprtih vrat HIJA d.o.o. Glamping lake Bloke, Volčje 97 8. 5. 2022 od 13.00 do 17.00
Martina Lah; 031 651 683
hija.idila@gmail.com
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LEPO POZDRAVLJENI, VSI
BLOČANI!
Pohvaliti vas moram za vaše delo
in trud, ko vse lepo napišete, in
hvala za Bloški korak. Kako gre na
Blokah? Zanima me, kako je pri

vas. Meni kot Bločanki živeči v
Clevelandu to veliko pomeni, zato
hranim vse izvode Bloškega
koraka. Vsakokrat ga komaj
čakam in se ob prebiranju
počutim kot ob veliki maši ali
žegnanju.

Vsem skupaj želim zdravja in
sreče v tem letu!

Lep pozdrav vsem,
Štefanija Modic,
rojena Pakiž

Pripis uredništva:
Gospa Štefanija nam je
posredovala dve fotografiji
s pripisom, za kar se ji lepo
zahvaljujemo.

To je bilo za pusta dolgo let nazaj. Na sliki je moj brat Andrej, Lojze
Škrabec in Andrej Drobniè. So prelaufali cele Bloke in nihèe jih ni
spoznal. Je bilo dosti smeha po vseh gostilnah, ko so konju prve
noge oblekli v hlaèe in mu namestili registrsko tablico na rep.

Tukaj so Grbava (Èampa) Bernarda, Andreja Milavec,
Vlasta Simèiè, Starmanova (Lenarèiè por. Korošec) Zdenka

in moja dva sinèka pred hišo doma.

Srečanje ob 50-letnici zaključka osnovne šole
Da čas tako hitro teče, se običajno zavedamo šele ob kakšnem jubileju
in ravno takšnega smo praznovali na sončno septembrsko popoldne 9.
septembra kje drugje kot na idiličnem Bloškem jezeru.

Sošolec Janez Škrabec je podal idejo o srečanju, sama pa sem
prevzela vajeti organizacije in že
smo sedeli skupaj skoraj tako
kot v klopeh osnovne šole.

Ko smo praznovali štirideseto
obletnico, smo se dogovorili, da
se vidimo čez pet let, pa je
prehitro mimo že deset let.

Na praznovanju obletnice se
nas je zbralo dvanajst sošolcev
in sošolk od skupno
enaindvajsetih (dva med njimi,
Mojca in Franci, sta žal že
pokojna).

Ure druženja so ob odlični
hrani in pijači zelo hitro minile,
pa tudi tem za pogovor nam ni
zmanjkalo, ker smo si imeli
veliko povedati po desetih letih.

Ponovno velja dogovor, da se
srečamo nekoliko prej kot čez
deset let. Srčno upamo, da se

nam ponovno uspe videti v dogovorjenem času, saj so tovrstna

druženja dandanes prava redkost.

Avtorica: Mateja Sterle; foto: arhiv Bože Toni
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— glasilo občine Bloke

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

V zadnjem času so nakupi osebnih avtomobilov ponovno postali
stresni dogodki. Manjka sestavnih delov, posebej elektronskih,
pretrgane so dobavne verige, cene surovin letijo v nebo ... Kdo bi si kaj
takega mislil še pred kratkim! Dodobra smo pozabili na podobne
cirkuse iz začetnih let naše motorizacije.

Moj prvi avto je bil rabljen fičo, ki sem ga v začetku leta 1975 kupil
pri Slovenija avtu v Ljubljani. Konec leta sem ga pred odhodom k
vojakom odjavil, vrnil registrske tablice in ga za eno leto spravil v
skedenj. Po vrnitvi od vojakov smo se z njim peljali k poroki in dobro je
služil še tri leta. Za manjša popravila je bil zelo dobro usposobljen
Škajžov Ciril iz Male gase. Potem je leta 1979 prišla na vrsto stoenka –
izvedba Comfort. Ne vem, kaj je bilo dodano, da je zaslužila to zveneče
ime. Fičota so pri Slovenija avtu radi vzeli v račun po sistemu staro za
novo. S stoenko smo zgradili hišo in z njo prepeljali neverjetne količine
gradbenih materialov – od ploščic iz Trsta do parketa iz Tršč. Leta 1985
jo je ves vesel Pod lipco v Ljubljani kupil neki Murat iz Novega Pazarja
v Srbiji. Pri kupcih iz južnih republik so rabljeni avtomobili iz Slovenije
veljali za dobro vzdrževane, kilometer števci so ‘štimali‘, z eno besedo
dober posel. Zato so tako radi prihajali na avtosejem v Ljubljano. Nato

smo se odločili, da bo naš naslednji avto znameniti jugo. Če ga Zastava
še v Ameriko izvaža, že mora biti dober, smo modrovali. A kaj ko je bila
čakalna vrsta neskončna. Tu je nastopil prodajni zastopnik
Kovinoplastike Lož za južno Srbijo, tov. Martić. Po Srbiji je poznal vse
ljudi, posebej pa v Kragujevcu. Jugo? Nema problema! V Kragujevcu
imajo veliko zalogo malo rabljenih avtomobilov, zaposleni iz Zastave
lahko vrnejo nov avto že zaradi vsake nepomembne malenkosti in
vzamejo novega. Tako nam je opisoval Martić in priložnosti res ni bilo
za zamuditi. Pri tem podvigu sta se mi pridružila tudi sodelavca Dušan
Pavlič iz Nove vasi in Franc Urbiha iz Podgore.

Zbrali smo gotovino – ob takratni inflaciji je vsak imel s seboj polno
torbo dinarskih bankovcev, in z letalom odleteli v Beograd. Martić nas
je čakal in podali smo se skozi Šumadijo. Prenočišče je rezerviral v
hotelu v Aleksandrovcu. Ni bil ravno visoka kategorija, a kdo bi mislil
na to, ko se je obetala tako čudovita kupčija. Zvečer se je prilegel dober
roštilj. Torbe z denarjem smo pred večerjo skrbno skrili vsak pod svojo
posteljo. Po končani večerji smo se odpravili spat in skoraj bi nas kap.
Vrata naše troposteljne sobe so bila odprta! Zaprašili smo se vsak pod
svojo posteljo in se oddahnili. Vse je bilo nedotaknjeno. Vrata sobe so
bila tako razmajana, da jih je že majhen prepih odprl na stežaj.

Zjutraj smo odšli v Zastavo »OOUR Promet i Servis«. Veliko
parkirišče je bilo polno nedokončanih, reklamiranih ali iz Amerike
vrnjenih jugotov. Izbirali smo in izbirali in bili iz minute v minuto bolj
nervozni. Pri enem so manjkali brisalci, pri drugem pokrovček za
gorivo ali kakšna notranja ročica, lahko je bil brez akumulatorja,
praske tu, praske tam. Gledali smo, kaj delajo drugi. Jemali so dele iz
enih avtov in jih nosili na druge in tako počasi kompletirali vsak
svojega izbranca. Ko sem šel na pot, je Irena izrazila samo eno željo:
toliko pa le glej, da ne bo vojaške SMB barve ( sivo maslinasta boja). Žal
sem ravno takega dobil. Bil je star že več kot eno leto, na zadnjih
sedežih je bila raztresena koruza prejšnjega lastnikaMilisava iz okolice
Kragujevca. Dušan in France sta tudi dobila nekaj podobnega, eden je
bil rumen kot kanarček, eden pa nedoločljivo temno modre barve.
Nimamo kaj, vzemimo, kar je, smo si dajali korajžo. Sledilo je
neskončno ročno štetje na blagajni in podpisali smo zapisnik, v
katerem smo potrdili, da vozilo ni v garanciji in da soglašamo z
nakupom po spremnem zapisniku. Še zadnjič smo prekontrolirali, če
smo skompletirali vse, kar se je dalo, in krenili na dolgo pot domov. Cel
večer in celo noč po stari cesti bratstva in enotnosti. Na srečo so bili
jugoti lepo utečeni in so šli kot namazani.

Zjutraj je Irena pogledala čez balkon. SMB?! Ni bilo kaj za diskutirat.
Sprijaznili smo se, dobro nam je služil tri leta. Ves vesel ga je na sejmu
v Ljubljani kupil Živojin iz Mionice pri Valjevu. Naš jugo se je vrnil v
Srbijo.

Ko danes gledam takratne kupoprodajne pogodbe, mi predvsem
cene niso jasne. Divjala je hiperinflacija. Jugota sem kupil za 500.000
din, čez dobri dve leti sem ga prodal za več milijonov!

Lojze Mazij

Bloška historija

Nakup avtomobila
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Iščete ali želite menjati zaposlitev?
V svojo ekipo vabimo nove sodelavce (m/ž) za opravljanje del:

• Operater proizvodne linije (m/ž) – v 
obratu Nova vas
IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri. Odgovorni boste za nadzor delovanja 
računalniško krmiljenih strojev za izdelavo in obdelavo EPS, nadzor nad stanjem 
surovin in porabo materiala, nadzor nad kakovostjo izdelave in obdelave EPS. Delo 
poteka v 3. izmenah.

• Skladiščno transportni delavec (m/ž) -  v 
obratu Nova vas
Nižja poklicna izobrazba, izpit za vožnjo viličarja. Odgovorni boste za izvajanje 
internega transporta, natovarjanje in raztovarjanje tovora, pripravo in 
komisioniranje pošiljk. Delo poteka v 2.izmenah.

• razgibano delo v priznanem slovenskem podjetju, ki deluje v mednarodnem okolju, 
• dolgoročno sodelovanje, 
• osnovno bruto plačo, ki je višja od minimalne, 
• višje dodatke od zakonsko predpisanih za popoldansko, nočno delo (14% 

popoldansko delo, 70% nočno delo, dodatno plačilo za delo na soboto, nedeljo, 
praznik,...) in dodatno stimulativno plačilo, 

• višji regres od zakonsko predpisanega, 
• letne nagrade za individualno in poslovno uspešnost, 
• urejeno delovno okolje ter številne ugodnosti (brezplačno parkirišče, topla 

prehrana, koriščenje počitniških kapacitet, vključitev v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, dogodki za zaposlene, popust pri nakupu naših izdelkov, 
…).

PONUJAMO

Več informacij na www.jub.si. Veseli bomo vašega sporočila ali klica.
e-pošta: zaposlitev@jub.si, tel. št.: 01 5884 121
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“Kandidiram zato, da izboljšamo 
našo domovino. Sem oče štirih 

mladoletnih otrok, za katere želim, 
da živijo v mirni in strpni državi, kar 

so tudi vrednote, ki jih živi naša 
stranka. To je dokazala že v 

preteklosti.”

Hvala za Vaš glas!

Zoran Mojškerc
kandidat za poslanca
Logatec

@ZoranMojskerc


