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Spoštovane Bločanke
in Bločani!
December je čas, ko se
za kratek čas ustavimo
in ozremo na prehojeno
pot. Je pa tudi čas
pričakovanj in številnih
želja za prihodnje leto.
Vsem Bločankam
in Bločanom ter tudi
vsem ostalim, ki v teh
prazničnih dneh
prebirate Bloški korak,
želim miren in
blagoslovljen božič ter
srečno, veselo in uspehov
polno novo leto 2021.
Ostanite še naprej zdravi
s polno mero življenjske
vedrine.
Župan Jože Doles
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Poslovanje občine Bloke v letu covida-19
V letu 2020 se je človeštvo znašlo v težki in nepredvidljivi situaciji. V številnih državah sveta
se je namreč začel širiti nevaren virus pod imenom covid-19. Veliko število okužb smo imeli v Evropi,
pa tudi v naši ožji domovini. Vesel sem, da smo se Bločani izognili najhujšemu, saj spadamo
v skupino občin z najnižjim številom okuženih na 1000 prebivalcev v državi. Verjetno smo omejitvene
ukrepe in priporočila vlade vzeli dovolj resno in odgovorno ter na ta način omejili prenos virusa.
Prebivalcem občine Bloke se ob tej priložnosti zahvaljujem za razumevanje in odgovoren način
obnašanja. S takim odnosom smo obvarovali svoje zdravje in zdravje svojih sodelavcev, sorodnikov
in drugih ljudi, s katerimi smo bili v stiku.

ZA OBVLADOVANJE EPIDEMIJE SO BILE

DRŽAVA SE ZAVEDA, DA ZA

INVESTICIJSKO DOGAJANJE JE LETOS

UVEDENE ŠTEVILNE OMEJITVE

OBVLADOVANJE UKREPOV V IZREDNIH

KLJUB IZREDNIM RAZMERAM

Z namenom, da se omeji oziroma zaustavi
širitev koronavirusa, sta bili v Sloveniji
letos razglašeni dve epidemiji; prva že v
mesecu marcu in druga, ki še vedno traja,
v mesecu oktobru. Pomembne naloge v
času razglašene epidemije pa so morale
prevzeti tudi občine oziroma njihove
občinske uprave ter občinski in regijski
štabi civilne zaščite. Na Blokah je civilna
zaščita delovala v okviru občine, saj je
poveljnik civilne zaščite zaposlen v
občinski upravi. Taka organiziranost se je
letos pokazala kot zelo uspešna. Vse
odločitve, ukrepe in aktivnosti je civilna
zaščita Bloke ob tesnem sodelovanju
župana in občinske uprave lahko
sprejemala in izvajala hitro in učinkovito,
kar je v izrednih razmerah odločilnega
pomena. Ukrepi in odločitve, ki smo jih
sprejemali na lokalnem nivoju, pa so bili
usklajeni s priporočili in odredbami vlade
RS in regijskim štabom civilne zaščite za
Notranjsko s sedežem v Postojni.

RAZMERAH POTREBUJE DOBRO

POTEKALO NEMOTENO
V občini Bloke smo kljub razglašeni epidemiji
in raznim omejitvenim ukrepom investicijska
dogajanja izvajali nemoteno in brez posebnih
zamud. Že v spomladanskem obdobju smo
zaključili dve, za občino Bloke pomembni
pridobitvi. Svojemu namenu je bil namreč v
uporabo predan zbirni center za kosovne in
druge vrste komunalnih odpadkov. Dokončali
pa smo tudi obnovo poslovnih prostorov, v
katere se je meseca maja preselila občinska
uprava občine Bloke. Brez večjih zamud smo
uspeli izvesti tudi ostale načrtovane
investicije na področju okoljske in prometne
infrastrukture. Do večje zamude je prišlo le
pri projektu gradnje okoljske infrastrukture v
naselju Ulaka, in sicer zaradi zamud pri
pridobivanju gradbenega dovoljenja, ki so
posledica dolgotrajnega postopka pridobitve
okoljevarstvenega soglasja za ta projekt.
V skladu z našimi razvojnimi plani
trenutno potekata še dva pomembna
projekta, in sicer obnova stanovanjskega

ORGANIZIRANO LOKALNO SAMOUPRAVO
Z nastopom nove vlade, ki je krmilo države
prevzela tik pred prvo epidemijo zgodaj
spomladi, se je po mojem mnenju izboljšal
tudi odnos države do občin, saj razni dogovori
med različnimi ministrstvi in občinami
potekajo hitro in učinkovito. Aktualna vlada
bolje razume tudi potrebe in težave, s
katerimi se na lokalnem nivoju srečujemo že
vrsto let. Takoj po imenovanju so pristopili
tudi k razrešitvi finančnih težav. Občinam so
po večletni zamrznitvi sredstev povečali
obseg rednega financiranja ter v ta namen
povečali primerno porabo za slabih 6
odstotkov. Občina Bloke je na podlagi te
odločitve v letu 2020 prejela dodatnih 85 tisoč
evrov. Poleg navedenega povišanja so bila
občinam zagotovljena tudi dodatna sredstva
za financiranje stroškov, ki smo jih imeli v
zvezi z izvajanje ukrepov, povezanih z
epidemijo.

Foto: Stane Jakopin

V letošnjem letu se je obèinska uprava preselila v nove prostore, ki so dostopni tudi gibalno oviranim.
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

K

ot smo obljubili, smo vas tik pred božično-novoletnimi prazniki spet obiskali na
vaših domovih. Kako rad bi v tem uvodniku zapisal: epidemije je konec, lahko se
ponovno družimo, obiskujemo šole, cerkve, gremo na izlet, v trgovine, delovni
procesi potekajo nemoteno itd. Žal si vsega prej naštetega razkošja ne moremo
privoščiti. Da, temu danes rečemo razkošje, česar si pred enim letom še predstavljali
nismo.
objekta v Veliki Blokah ter izgradnja
večnamenskega objekta pri Sveti Trojici.
Zaključili ju bomo naslednje leto. Ob tej
priložnosti bi se rad zahvalil svojim
sodelavcem iz občinske uprave in vsem našim
izvajalcem za korektno izvedena dela, ki so jih
opravili hitro in kvalitetno kljub izrednim
razmeram.

RAZVOJNI PROJEKTI SE IZVAJAJO
SKLADNO Z RAZVOJNO VIZIJO
Letos se zaključuje že prva polovica
mandatnega obdobja 2018‒2022, zato je prav,
da preverimo, ali se razvoj v občini Bloke
odvija v skladu z »razvojno vizijo«, ki smo jo
za to mandatno obdobje napovedali pred
lokalnimi volitvami v letu 2018. Takrat smo
napovedali, da bo občina Bloke:
• posodobila državno cesto skozi naselje
Nova vas,
• zgradila zbirni center za kosovne odpadke
in druge vrste komunalnih odpadkov,
• zgradila ustrezno infrastrukturo v OIC
Velike Bloke,
• posodabljala in razširila prometno,
kanalizacijsko in vodovodno omrežje,
• zgradila nova stanovanja za mlade družine,
• zgradila poslovilno vežico pri Sveti Trojici,
• izdelala in sprejela nov prostorski plan
(OPN).
Iz prispevkov, ki jih objavljamo v
posameznih izdajah Bloškega koraka, lahko
ugotovimo, da je večji del načrtovanih
investicij že realiziran. Seveda pa vedno ne
gre vse po načrtih. Zaradi raznih zunanjih
vplivov, na katere občina Bloke žal ne more
vplivati, prav vseh projektov ne bo možno
realizirati. Do konca tega mandata sta ostali še
dve leti. V tem času se bo seveda zgodilo še
marsikaj, končni pregled opravljenega dela pa
bomo pripravili ob zaključku štiriletnega
obdobja. Še enkrat vsem in vsakemu posebej
najlepša hvala za dobro sodelovanje in
korektno opravljena dela. Vsem želim srečno
novo leto 2021. Ostanite zdravi.
Župan Jože Doles

Še vedno se nahajamo v resnem epidemiološkem stanju tako na svetovni, državni kot
regĳski ravni. V tolažbo nam je lahko le dejstvo, da je občina Bloke ena izmed najmanj
okuženih občin v Slovenĳi. Za to gre nedvomno zahvala predvsem vsem Bločankam in
Bločanom, ki se obnašamo odgovorno in s tem ščitimo sebe in tiste, s katerimi živimo in
sodelujemo. Hvala vam za tako odgovorno ravnanje. V tej situacĳi nam ne preostane nič
drugega, kot da se še naprej čim bolj dosledno držimo ukrepov, ki nam jih predpisujejo
strokovnjaki s tega področja v trdnem prepričanju, da bo ta virus v kratkem premagan.
Najbrž pa bomo prisiljeni sprejeti dejstvo, da bo tudi po koncu te nadležne epidemĳe
naše življenje v nekaterih ozirih drugačno, kot smo ga bili vajeni.
V tej številki Bloškega koraka, ki je tudi nekoliko koronsko obarvana, žal, skoraj ni
poročil o dogajanju v naši občini. Smo pa s pomočjo naših zvestih sodelavcev pripravili
mnogo drugih zanimivih vsebin, za katere upam, da vas bodo pritegnile.
Ob iztekajočem letu se kot urednik iskreno zahvaljujem vsem svojim sodelavcem iz
uredniškega odbora, tehničnemu uredniku ter vsem ostalim dopisnikom, ki ste s svojimi
idejami, predlogi in prispevki vse leto pomagali ustvarjati Bloški korak, da je bil vedno
pester in zanimiv.
Ob vstopu v veseli december je tudi letos naše najmlajše obiskal dobri mož, sveti Miklavž, s svojo angelsko in parkljevsko druščino, ki smo jo bolj slutili, kot videli. Upam, da
ste bili najmlajši za svojo pridnost obdarjeni z lepimi in uporabnimi darili, brez gnilih
kolerab in dolgih šib. Morda nas obiščeta še Božiček in Dedek Mraz, nič še ni zamujeno,
kar se tiče daril.
V tem prazničnem času je tudi naše občinsko središče čarobno odeto v množico lepih
novoletnih lučk in jelka že kar nekaj dni praznično žari.
Letošnji božično-novoletni prazniki bodo očitno nekaj posebnega. Praznovali jih
bomo na drugačen, ne tako bučen način, kot smo bili vajeni. Minili bodo brez mrzličnih
nakupovanj v trgovskih centrih, brez številnih zabav ob zaključku leta in novoletnih
druženj. Mogoče pa bodo prav taki prazniki zato veliko lepši.
26. decembra praznujemo tudi pomemben državni praznik ‒ dan samostojnosti in
enotnosti. Prav je, da vemo, da ta dan obeležujemo razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti, ki je bil temelj za ustanovitev samostojne Slovenĳe.
Spoštovane bralke in bralci, prejmite iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti!
Želim vam tudi miren in blagoslovljen božič ter lepo doživete novoletne praznike.
Preživimo jih v objemu svojih družin, svojih najdražjih in posvetimo se drug drugemu,
predvsem starejšim in najmlajšim. Sedaj, ko imamo malo več časa, lahko s pristnim odnosom, iskrenimi pogovori in lepimi dejanji preženemo tesnobo in malodušje, ki se neopazno razliva okoli nas.
V letu, ki prihaja, imamo verjetno vsi eno skupno željo – da bi bilo že enkrat konec te
nadležne nalezljive bolezni covid-19 in da bi se življenje vrnilo v stare tirnice. Tej želji se
pridružujem tudi sam.
V imenu uredniškega odbora Bloškega koraka in v svojem imenu vam želim zdravja,
sreče in uspehov polno prihajajoče leto 2021.
Ostanite zdravi in srečno!
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Zbirni center za ločeno zbrane komunalne
odpadke se je na Blokah dobro prijel
V letošnji tretji številki Bloškega koraka smo
poročali o odprtju Zbirnega centra za ločeno
zbrane komunalne odpadke pod Hudim
Vrhom. Sedaj mineva že sedmi mesec, odkar
deluje, in lahko rečemo, da se je dobro prijel.
Center je odprt vsako sredo med 12. in 17. uro
in vsako soboto med 8. in 12. uro. V
obratovalnem času je tam običajno en
zaposlen iz našega režijskega obrata, ki
sprejme povprečno nad 20 uporabnikov na
dan oz. preko 40 uporabnikov na teden. V
sedmih mesecih obratovanja je bilo skupno
oddanih dobrih 85 ton ločeno zbranih
komunalnih odpadkov; lesa 6 t, stekla 5 t,
pnevmatik 4 t, gradbenih odpadkov 8 t,
elektronike 4,5 t, gospodinjskih aparatov 6 t,
železa 12 t in kosovnih odpadkov 40 t. Iz
navedenih podatkov je moč sklepati, da je bila
izgradnja zbirnega centra še kako utemeljena
in smotrna. S tem je prebivalcem občine Bloke
omogočeno na zelo enostaven, poceni in, kar
je najpomembnejše, okolju prijazen način
predati svoje komunalne odpadke.
Nedavno je svoje ločeno zbrane komunalne
odpadke pripeljal tudi Lojze Škrabec iz
Velikih Blok, ki smo ga ob predaji odpadkov
fotografirali. Sam pa je posebej za Bloški
korak napisal takole:

Ob vsakem večjem urejanju domačih
prostorov sem ugotavljal, da imamo doma
vedno več raznih dotrajanih, neuporabnih
predmetov in stvari, ki jih verjetno ne bomo
nikoli več uporabljali. Z odvozom teh
kosovnih odpadkov sem v zadnjem času kar
nekako odlašal, saj bi jih moral odpeljati na
Komunalo Cerknica oziroma v zadnjem času
v zbirni center v Loški Potok ali v Goričo vas
pri Ribnici. Za tak odvoz bi moral imeti
primerno avtoprikolico ali pa najeti ustrezno
tovorno vozilo, kar bi bilo povezano z
dodatnimi stroški.
Moram reči, da sem se zelo razveselil, ko sem
izvedel, da bo občina zgradila zbirni center za
odpadke ob cesti Fara ‒ Topol. Z okoljskega
vidika je to pomembna pridobitev za celotno
območje občine Bloke, saj bo to prispevalo k
zmanjšanemu številu divjih odlagališč. Sedaj
ni več nobenega opravičila za odlaganje
rabljenih
pnevmatik,
odsluženih
gospodinjskih aparatov, sanitarne keramike
in avtomobilskih delov v naravo. Prav tako ni
potrebno kuriti papirja, embalaže in ostalih
manjših odpadkov. Bližina zbirnega centra
nam omogoča hitro, preprosto in okolju

prijazno odlaganje predmetov in stvari, ki jih
več ne potrebujemo.
Tamkajšnji zaposleni me vedno ob prihodu
prijazno seznanijo, kam sodijo posamezni
odpadki. Pri večjih kosovnih odpadkih pa mi
tudi pomagajo pri odlaganju. Smiselno je, da
odpadke pripeljemo ločene po posameznih
vrstah. Tako oddaja poteka hitreje.
Posrečena se mi zdi tudi sama zasnova
zbirnega centra. Dovoz je izveden tako, da z
vozilom zapelješ nad nivo zabojnika. To olajša
odlaganje tudi večjih in težjih odpadkov. S
krožno vožnjo po centru tako na enostaven
način oddaš vse odpadke.
Lokacija zbirnega centra je po mojem mnenju
dobro izbrana. Ni daleč od centra občine,
nahaja pa se neposredno ob asfaltirani lahko
dostopni poti. Prostor je ograjen in ne deluje
moteče na okolico. Ob vsakem mojem obisku
je bilo videti, da sproti vzdržujejo čistočo in
red. Nikjer ni bilo razsutih in razmetanih
odpadkov, zabojniki pa so vedno lepo
razvrščeni v ustreznih poljih.
Lojze Škrabec

Tekst in foto: Stane Jakopin

V zbirnem centru lahko odlagamo razliène vrste loèeno zbranih komunalnih odpadkov.
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Vpliv virusa covid-19
na poslovanje podjetij na Blokah
V uredništvu Bloškega koraka smo se odločili, da povprašamo nekaj podjetij, ki delujejo
na Blokah, kako trenutna kriza vpliva na njihovo poslovanje. Zanimalo nas je, ali so imeli
veliko težav pri poslovanju, kakšni so letošnji rezultati in kaj menijo o tej krizi.

MARTINA LAH HIJA D. O. O.
„Izteka se posebno leto za gostinsko in turistično dejavnost. V teh časih se je izkazalo, kako pomembna
člena gospodarstva sta gostinstvo in turizem. V poletni turistični dejavnosti na Blokah se ni kaj dosti
spremenilo. Zamenjala se je le struktura gostov; 90 % je slovenskih in le 10 % tujih.
Zaradi spomladanske in jesenske epidemije smo morali odpustiti štiri zaposlene, saj naše podjetje ni bilo
upravičeno do nobene pomoči.
Težko pa je živeti in preživeti brez rednih prihodkov.“
Foto: Arhiv Hija d.o.o.

VALENTIN SITAR KL FENSTAR D. O. O.
„V letošnje leto smo šli zelo optimistično. V prvem kvartalu smo imeli polno zasedene kapacitete. V času
korone smo tako izpolnili naročila, pri katerih smo zamujali. Za državno pomoč nismo zaprosili, prav
tako nismo ljudi pošiljali na čakanje (nekaj dni smo koristili dopuste). Veliko smo naredili predvsem na
optimizaciji poslovanja in iskanju notranjih rezerv. Zaradi izpada naročil v pomladanskih mesecih bo
realizacija v letošnjem letu za pribl. 10 % pod realizacijo leta 2019 in za 20 % manjša od načrta za leto
2020. Menim, da se je država dokaj ustrezno odzvala na krizo.“

Foto: Matej Pakiž

JUBOVCI POGUMNO KLJUBUJEMO
DANAŠNJIM IZZIVOM
„Kar nekaj časa že živimo v novi realnosti. V
družbi JUB smo se vsem izzivom dobro prilagodili,
v danih okoliščinah poslujemo dokaj normalno,
seveda so maske postale naš vsakdanjik, sestanki
pa so samo še preko spletnih aplikacij. Vsi
zaposleni se trudimo, da bo tako ostalo vse do
konca krize, ki je nastala zaradi pandemije
koronavirusa. Tako v obratu Dol kot v Novi vasi
delo poteka brez zastojev, okužbe med zaposlenimi
uspešno nadzorujemo. Bolezen se je pri Jubovcih
pokazala v blagih oblikah, kar je za vse nas
pozitivna novica. Veseli nas tudi, da delavci
spoštujejo in razumejo ukrepe, ki smo jih sprejeli
za zagotavljanje varnosti v naši družbi, saj tako s
skupnimi močmi zagotavljamo nemoteno
delovanje družbe in hkrati poskrbimo, da se
okužbe ne širijo v domače okolje naših zaposlenih.
Ko se bo stanje v državi izboljševalo, bomo temu
primerno sproščali ukrepe tudi v JUB-u, do takrat
pa ostajamo z nasmehi pod maskami.“
Uprava JUB d. o. o.
Podjetjem se zahvaljujemo za sodelovanje. Želimo jim, da bo v prihodnjem letu poslovanje še uspešnejše.
Izjave je zbral Matej Pakiž

Foto: arhiv JUB d.o.o.
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Pogovor z Olgo Doles, dr. med., spec. druž. med. in direktorico Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

Osnovno vodilo mi je vedno skrb
za pacienta, delati dobro in strokovno
ne glede na delovni čas
Človek si že vse od prazgodovine prizadeva za ohranitev svojega zdravja in na tej osnovi je nastala tudi
sodobna medicina, ki se strokovno in poklicno ukvarja s proučevanjem raznih bolezni, poškodb,
epidemij in jih na ustrezen način tudi zdravi. Poklic zdravnika je bil v preteklosti poleg učitelja,
župnika in župana eden najuglednejših in najbolj spoštovan v vsakem kraju. Ta ugled pa je zaradi
raznih političnih in drugih negativnih vplivov nekoliko zbledel in to neupravičeno.
To vidimo in občutimo predvsem v zadnjem
času, ko od nas svetovna pandemija
koronavirusa zahteva vedno več življenj. Naše
zdravje pa je povsem odvisno od
zdravstvenega
sistema
in
predvsem
zdravnikov, ki se nesebično razdajajo svojim
pacientom, kadar koli jih le-ti potrebujejo. Na
Blokah imamo kar nekaj prebivalcev, ki tako
ali drugače delujejo znotraj zdravstvenega
sistema. V uredništvu Bloškega koraka smo se
odločili, da k pogovoru povabimo Bločanko,
nam vsem znano zdravnico splošne medicine
in direktorico Zdravstvenega doma Cerknica
gospo Olgo Doles, dr. med., spec. druž. med.
Na naše povabilo se je ga. Olga Doles prijazno
odzvala in nastal je spodnji zabeležen
razgovor.
Naj vas za začetek vprašam, koliko časa ste
že v zdravstvu in kje že vse vas je vodila
življenjska in poklicna pot.
Prav letos je minilo že štirideset let, odkar me
je življenjska pot pripeljala na Bloke, in
trideset let, odkar sem kot zdravnica splošne
medicine zaposlena v ZD dr. Božidarja Lavriča
Cerknica.
Moja prva zaposlitev in s tem
profesionalna pot se je sicer začela s
pripravništvom leta 1985 in nato z redno
zaposlitvijo v ZD dr. Janeza Oražma v Ribnici,
kjer sem ostala do leta 1990. Prijetne in bogate
spomine imam na začetke svojega dela v
Ribnici, kjer sem kot mlada zdravnica, polna
entuziazma, želela delati čim več in čim bolje.
Na Blokah sva si z možem ustvarila družino
in moj matični zdravstveni dom je postal ZD
dr. Božidarja Lavriča Cerknica. Delu splošne
zdravnice sem se posvetila z vso svojo
delovno vnemo, pozitivno energijo, znanjem
in izkušnjami. Osnovno vodilo mi je vedno
skrb za pacienta, delati dobro in strokovno ne
glede na delovni čas ali morebitno utrujenost.
Vsa ta leta sem se tudi redno strokovno
izobraževala in spremljala dosežke ter novosti
na področju družinske medicine in drugih

specialnosti. Leta 1997 sem opravila tudi
specializacijo iz splošne medicine.
Pred časom ste bili imenovani za
direktorico Zdravstvenega doma dr.
Božidarja Lavriča Cerknica. Torej se zadnje
čase preizkušate tudi v menedžerskih
vodah?
Res je, od leta 2017 opravljam poleg dela
družinske zdravnice tudi funkcijo direktorja
ZD Cerknica.
Zdravstveni dom v sedanji organiziranosti
in z imenom Zdravstveni dom dr. Božidarja
Lavriča Cerknica je bil ustanovljen leta 2004 z
namenom izvajanja osnovnega zdravstvenega
varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in
poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko,
zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in
rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski
način v prostorih ZD Cerknica, zdravstveni
enoti Stari trg in zdravstveni enoti Nova vas na
Blokah ter na terenu vseh treh občin. Področja
dela javnega zavoda ZD Cerknica so:
• osnovna in specialistična zdravstvena
dejavnost (splošne ambulante, zdravstveno
varstvo predšolskih otrok, šolskih otrok in
mladine, zdravstveno varstvo žena in
nosečnic,
diabetološka
ambulanta,
antitrombotična ambulanta, ambulanta
MDPŠ, patronažna služba, reševalna služba,
fizioterapija,
logopedija,
diagnostični
laboratorij);
• zobozdravstvena dejavnost za odrasle,
otroke in mladino ter ortodontija;
• izvajanje
neprekinjenega
24-urnega
zdravstvenega varstva in nujne medicinske
pomoči;
• izvajanje zdravstvenovzgojnih programov
(za odrasle, otroke in šolsko mladino,
zobozdravstveno vzgojo za otroke in šolsko
mladino ter program šole za starše).
Strateški cilji zavoda so tako usmerjeni v
notranje okolje zdravstvenega doma, kjer nam
je najpomembnejše zadovoljstvo zaposlenih,
zainteresiranost in motiviranost za delo, želja

po strokovnem izpopolnjevanju. Vse zaposlene
tako sistematično vključujemo v sistem
kakovosti dela, jih seznanjamo z našo vizijo
razvoja, razvojnimi usmeritvami zavoda,
organizacijsko kulturo in vzpodbujamo
pozitivne vrednote, kot so zaupanje,
spoštovanje in odgovornost, ter etične in
moralne vrednote pri opravljanju njihovega
dela. Skrbimo tudi za vzpodbudno delovno
okolje, vzdrževanje prostorov za delo in
nabavo osnovnih sredstev ter drobnega
inventarja potrebnega za strokovno delo.
Pomembno področje našega dela so tudi
zunanje zainteresirane strani. Kot prvi so tukaj
uporabniki naših zdravstvenih storitev in
njihovi svojci, za katere želimo, da so deležni
kakovostne, pravočasne in varne obravnave.
Še naprej si želimo tudi uspešnega in
korektnega sodelovanja z vsemi tremi
občinami ustanoviteljicami: občino Bloke,
občino Cerknica in Loška dolina. Trudimo se
omogočiti prebivalcem vseh treh občin enako
dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev.
Korektno sodelujemo tudi z ostalimi javnimi
zavodi v vseh treh občinah, s šolami, vrtci,
centrom za socialno delo, raznimi društvi,
policijo in nenazadnje z gasilci, ki so nam
velikokrat v nepogrešljivo pomoč pri reševanju
življenj.
V sklopu Zdravstvenega doma Cerknica
delujeta tudi zdravstveni enoti Stari trg in
Nova vas. Ali lahko kaj več poveste o
organiziranju in delovanju Zdravstvene
enote Nova vas?
V Zdravstveni postaji Nova vas je organizirana
ambulanta družinske medicine trikrat
tedensko v dopoldanskem času ‒ ob torkih,
sredah in četrtkih. Enkrat tedensko, ob
četrtkih, deluje zobozdravstvena ambulanta za
odrasle, ob petkih pa zobozdravstvena
ambulanta za mladino in otroke. Dvakrat
tedensko, ob torkih in sredah, deluje tudi
diagnostični laboratorij, ob petkih pa glede na
potrebe sistematski pregledi šolarjev. Vsak dan
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je na terenu tudi patronažna služba za potrebe
nege in patronažnega zdravstvenega varstva
na področju občine Bloke. Vse ostale
dejavnosti v okviru zdravstvenega doma pa
prebivalci Blok koristijo na lokaciji matičnega
zdravstvenega doma v Cerknici.
Sami imate v Novi vasi ob sredah tudi
ambulanto družinske medicine. Kakšno
je splošno zdravje Bločanov?
Zdravstveno stanje na splošno in po
posameznih kazalnikih za celo Slovenijo in
po posameznih občinah ter statističnih
regijah spremlja NIJZ, ki tudi predstavlja vir
informacij o ključnih kazalnikih zdravja v
posamezni občini. Vrednosti kazalnikov
zdravja za občino nam povedo položaj
občine glede na povprečje v Sloveniji.

• Dejavniki tveganja za zdravje in
preventiva:
• telesni fitnes otrok je višji od republiškega
povprečja;
• stopnja bolnišničnih obravnav zaradi
transportnih nezgod je v republiškem
povprečju;
• delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi
povzročitelji
je
nad
republiškim
povprečjem;
• odzivnost
v
programu
SVIT
(presejanje raka debelega črevesja in
danke) je nižja od republiškega
povprečja;
• presejanje v programu ZORA in DORA (rak
dojke in materničnega vratu) je v
republiškem povprečju.

7

življenja, ki ga sprejemam in živim z velikim
zadovoljstvom na vsakem koraku.
Velikokrat rečem sebi, svojim najbližjim in
svojim prijateljem, da sem srečen človek, da
lahko opravljam delo, ki me profesionalno
izpopolnjuje in me je popolnoma potegnilo v
svoj vrtinec.
Poleg vseh vaših zdravniških in
direktorskih obveznosti vam ostane zelo
malo prostega časa. Pa vendarle, kako si
organizirate svoj prosti čas, s kom ga
najraje preživljate in kaj vas najbolj
razveseli, da si napolnite baterije za
svoje delo?
Svoj prosti čas najraje preživljam v krogu
svoje družine, ki me pri delu razume in
podpira.

foto: Stane Jakopin

Zdravnica Olga Doles pri svojem delu v ordinaciji v Novi vasi
Zdravstveno stanje in umrljivost v občini
Bloke sta po podatkih NIJZ sledeča:
• bolniška odsotnost delovno aktivnih
prebivalcev
je
nad
republiškim
povprečjem;
• delež oseb, ki prejemajo zdravila za
zniževanje krvnega tlaka, je v republiškem
povprečju;
• delež oseb, ki prejemajo zdravila za
sladkorno bolezen, je nad republiškim
povprečjem;
• stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne
kapi je pod republiškim povprečjem;
• pri starejših prebivalcih občine je bila
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi
zloma kolka občutno nad republiškim
povprečjem;
• delež uporabnikov pomoči na domu je v
slovenskem povprečju;
• stopnja umrljivosti zaradi samomora je že
več let nad republiškim povprečjem;

V vaši dolgoletni zdravniški praksi ste
zagotovo doživeli veliko lepih in seveda
tudi manj lepih dogodkov. Kateri so tisti
zanimivi in, žal, tudi tragični dogodki, ki
so se vam še posebej vtisnili v spomin?
V vseh teh letih dela v ambulanti, številnih
intervencijah na terenu podnevi, ponoči, ob
nedeljah, praznikih, v vročini, mrazu, temi,
gozdu, avtocesti ... se mi je zgodilo toliko
dogodkov, da bi težko katerega posebej
izpostavila. Najbolj frustrirajoči so vsekakor
dogodki nenadnih smrti mladih ljudi, otrok,
tragične prometne nesreče s smrtnimi izidi ali
težkimi, trajnimi posledicami. Pa dogodki, ko
si moralno popolnoma izčrpan, ko se zaveš, da
ne moreš ničesar več narediti za hudo bolnega
ali umirajočega.
Kljub vsemu pa mislim, da je bilo veliko
tudi lepih in prijetnih trenutkov, vrednih
truda. Biti zdravnik je vsekakor posebno
poslanstvo, to ni služba za osem ur, to je način

Živim na vasi, rada imam naravo in mir,
delo na vrtu in njivi, urejanje hiše. Rada
preberem kakšno dobro knjigo ali zgolj
odlomek iz zgodovine. Poleti rada plavam,
pozimi gremo za kakšen dan smučat. Sicer pa
se veselim prostih vikendov, ko se ob nedeljah
zberemo vse tri družine z otroki in vnuki in
rada kaj dobrega skuham. Veliko mi pomeni
tudi dobra družba s prijatelji in pa vsaj enkrat
letno kakšno potovanje v tujino.
Kmalu po ustanovitvi občine Bloke ste
začutili, da s svojim velikim strokovnim
znanjem
in
bogatimi
življenjskimi
izkušnjami lahko veliko dobrega naredite
tudi pri soustvarjanju naše lokalne
skupnosti. Takrat ste pogumno kandidirali
na lokalnih volitvah in bili izvoljeni v
občinski svet občine Bloke z visoko
podporo. Sedaj ste občinska svetnica že
kar nekaj mandatov. Zakaj ste se odločili
Nadaljevanje na naslednji strani
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za kandidaturo in na katerem področju
najraje delujete?
Od leta 2006 sem tudi članica občinskega sveta
občine Bloke. Zakaj sem se odločila za
kandidaturo?
Glede na to, da mož opravlja župansko
funkcijo, sva tudi doma razpravljala o
marsikaterem problemu in iskala rešitve tudi
s področja zdravstva in družbenih dejavnosti.
Funkcija občinske svetnice mi je v prvi vrsti
priložnost in možnost, da s svojim znanjem in
izkušnjami prispevam k izboljšanju pogojev
za delo in življenje Bločanov na vseh
področjih javnega življenja. Bistvo je v
konkretnem transparentnem delu, kritičnem
razmišljanju, partnerstvu, sposobnosti širšega
pojmovanja pomagati vsem in vsakomur
preko predlogov in razprav na sejah
občinskega sveta in dela preko odborov in
komisij občine Bloke.
Seveda ne moremo mimo vprašanja glede
aktualne pandemije koronavirusa, ki je
prizadela celotno svetovno populacijo in se
ji tudi na Blokah ne moremo izogniti. Nam
lahko na kratko poveste, kako ste v ZD
organizirani in kaj svetujete našim

bralcem, da bo tveganje z okužbo čim
manjše?
Žal nas je že zgodaj jeseni dosegel nov val
epidemije SARS-CoV -2, in sicer v veliko
večjem obsegu kot spomladi. Organizacija
dela v ZD Cerknica in obeh zdravstvenih
postajah je popolnoma spremenjena in
prilagojena vladnim odlokom za zajezitev in
preprečevanje širjenje virusa. Ne delujejo
referenčne ambulante in zdravstvenovzgojni
center, vse ostale dejavnosti pa delujejo v
skladu s priporočili za varno delo v trenutnih
epidemioloških razmerah. Na vhodu imamo
organizirane triažne točke, da preprečimo
vdor virusa v zdravstveno ustanovo. Na
pregled na vse storitve v ZD se je potrebno
obvezno naročiti, razen za urgentna stanja.
Kolikor je le mogoče, delo poteka tudi
administrativno
preko
telefonov
in
elektronskih medijev. Imamo tudi t. i. COVID
reševalno vozilo za prevoz nujnih odložljivih
pacientov, ki zaradi okužbe in zapletov
potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Ostali
sanitetni, nenujni in urgentni prevozi
potekajo nemoteno.
S 1. decembrom smo vzpostavili tudi točko
za odvzem brisov pred prostori urgence ZD
Cerknica. Brise odvzemamo vsak dan
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dopoldan, od ponedeljka do petka. Na bris vas
naroči vaš osebni ali nadomestni zdravnik,
omogočamo pa tudi brise za samoplačnike in
podjetja.
Epidemiološka slika je, žal, zelo resna, vsak
dan je veliko okuženih, hospitaliziranih,
mrtvih. Ob tej priložnosti bi pozvala vse
prebivalce občine Bloke, da strogo upoštevate
vse zaščitne ukrepe (nošenje mask,
razkuževanje
rok,
čiščenje
površin,
vzdrževanje razdalje ...) Virus je med nami in
se ne zmeni za politične barve vladajočih.
Stroka je upravičeno zaskrbljena, zato bodimo
odgovorni tudi mi, da čimprej in z najmanj
žrtvami dobimo to vojno.
Vaše sporočilo Bločanom ob koncu
pogovora je …
Ob koncu bi vsem občanka in občanom
zaželela prijetne praznike. Letos bodo
nekoliko
drugačni,
v
luči
nove
koronarealnosti.
Ostanite doma, predvsem pa zdravi in
optimistični stopite v novo leto 2021.
Najlepša hvala za ta pogovor, vse dobro in
predvsem zdravja vam želimo v letu 2021.
Za Bloški korak sem se pogovarjal
Stane Jakopin

Novo reševalno vozilo
Od konca oktobra 2020 so v ZD dr. Božidarja
Lavriča Cerknica bogatejši za novo reševalno
vozilo. Kupili so ga s finančno pomočjo vseh
treh občin ustanoviteljic: Občine Cerknica,
Blok in Loške doline po ključu prispevka glede
na število prebivalcev v posamezni občini v
skupni višini 70.000,00 eur. Ostala sredstva je
zagotovil zdravstveni dom iz sredstev lastne
amortizacije in donatorskih sredstev.
Reševalno vozilo je bilo kupljeno kot
sanitetno, skupna vrednost vozila je znašala
98.500.00 eur, vendar ga je zdravstveni dom z
obstoječo razpoložljivo opremo opremil v
smislu urgentnega vozila. V času epidemije so
potrebe po prevozih še posebej specifične.
Potrebujejo namreč urgentno vozilo za
primere
nujnih
covid-19
pozitivnih
pacientov, z enim vozilom pa so na razpolago
dispečerskemu centru Maribor za prevoze
nujnih odložljivih covid-19 pozitivnih
pacientov, ki potrebujejo bolnišnično
zdravljenje.
Foto: Darko Gornik

Olga Doles

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko
Bloškega koraka je petek, 5. marec 2021.
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Podjetno nad izzive –
Podjetniško usposabljanje v Primorsko-notranjski regiji
Regionalna razvojna agencija Zeleni kras je
20. 11. 2020 zaključila 1. javni poziv za
vključitev 11-ih udeležencev v projekt PONI –
Podjetno nad izzive. Na razpis se je s svojo
poslovno idejo prijavilo 33 udeležencev s
Primorsko-notranjske regije. Na podlagi
večstopenjskega selekcijskega postopka je
bilo izbranih 11 kandidatov, od tega po dva
kandidata iz občin Cerknica, Ilirska Bistrica in
Postojna, trije iz občine Pivka in po en
kandidat iz občin Bloke in Loška dolina.
Projekt PONI Zeleni kras je model
podjetniškega usposabljanja, v okviru
katerega potencialni podjetniki v štirih
mesecih razvijejo in realizirajo svojo
podjetniško idejo. Projekt zajema nudenje
celovitih vsebinskih podpornih aktivnosti, s
katerimi se skupini udeležencev v obdobju
štirih
mesecev
zagotovi
podporno
podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno
razvijejo in uresničijo lastne poslovne ideje.
Program usposabljanja udeležence pelje vse
od začetnega razvoja poslovne ideje do
izdelave prototipa, poslovnega modela in
poslovnega načrta ter jih celostno seznani z
vsemi pomembnimi področji v podjetništvu.
Dodatno jim projekt omogoča uporabo fizične

infrastrukture po principu co-workinga in
mreženja.
Posebnost projekta predstavlja zaposlitev
udeležencev za čas trajanja programa na RRA
Zeleni kras, kar jim omogoča ne le finančno
podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej,
ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci
namenijo izključno pridobivanju novih znanj,
izkušenj, mreženj in pripravi na vstop na
samostojno podjetniško pot.
Glavni cilj projekta PONI Zeleni kras je, da
udeleženci po končanem usposabljanju
suvereno zakorakajo na svojo podjetniško pot
in ustanovijo lastno podjetje.

V projekt PONI Zeleni kras bo do leta 2023
vključenih 52 potencialnih podjetnikov.
Druga skupina enajstih udeležencev bo
usposabljanje pričela v maju 2021, javni poziv
za prijave v drugo skupino bo objavljen
predvidoma v mesecu marcu 2021, za ostale
skupine bodo javni pozivi objavljeni v juliju in
novembru 2021 ter marcu 2022 na spletni
strani RRA Zeleni kras: www.rra-zk.si.
Projekt financirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Izvaja se v okviru
"Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020", prednostne osi: "3. Dinamično in
konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast", prednostne naložbe "3.1
Spodbujanje
podjetništva,
zlasti
z
enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v
gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja
novih podjetij, tudi preko podjetniških
inkubatorjev".
RRA Zeleni kras d. o. o.

Regijska štipendijska shema Primorsko-notranjske regije (RŠS)
Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d. o.
o., kot subjekt spodbujanja regionalnega
razvoja, z ostalimi 12 regionalnimi razvojnimi
agencijami v Sloveniji zmanjšuje vrzel med
mladimi in
kadrovskimi potrebami
delodajalcev s pomočjo sofinanciranja
kadrovskih štipendij.
Problematika pridobivanja ustreznih
kadrov v podjetjih je vedno večja, razlogov
za to je veliko: izobraževalni programi
mladih pogosto niso skladni s pričakovanji
in potrebami delodajalcev, vse več je
visoko izobraženega kadra, primanjkuje pa
kadrov na poklicni in srednješolski ravni.
Za zmanjšanje vrzeli so potrebni dobro
načrtovani ukrepi tako na državni ravni
kot tudi s strani delodajalcev.
V vseh dvanajstih regijah se na območju
celotne Slovenije izvaja instrument
Regijska štipendijska shema, kratko
imenovano RŠS, katerega namen je
delodajalcem zagotoviti ustrezen kader s
pomočjo
sofinanciranja
kadrovskih
štipendij v višini 50 % podeljene kadrovske
štipendije delodajalca in celo v višini 70 %
kadrovske štipendije, če je ta opredeljena v

Politiki štipendiranja za obdobje 2020–
2024.
V obdobju 2008–2015 je bilo v Slovenji v
okviru RŠS štipendiranih že preko 4000 mladih
(dijakov in študentov) v sodelovanju s tisoč in
več delodajalci. V zadnjih dveh letih, torej v letu
2019 in 2020, pa je v okviru RŠS štipendiranih
že preko 900 mladih. Štipendist vsako šolsko/
študijsko leto pri delodajalcu, ki ga štipendira,
opravi delovno prakso, skozi katero štipendist
spozna dejavnost in delo v podjetju, delodajalec
pa prepozna njegove poklicne potenciale. Po
zaključku izobraževanja sledi zaposlitev pri
delodajalcu. Tako smo v obdobju 2008–2020
omogočili štipendiranje 294 dijakom in
študentom, ki so prejemali štipendije od 98
delodajalcev v naši regiji.
V obdobju 2008–2015 je bilo v ta namen za
območje, ki ga pokriva RRA Zeleni kras d. o. o.,
Primorsko-notranjska regija, na razpolago
1.204.992,63 €, medtem ko je v obdobju 2016–
2022 sredstev skoraj polovica manj, 686.962,36 €.
RRA Zeleni kras d. o. o. je v mesecu
februarju 2020 objavila JAVNI RAZPIS ZA
DODELITEV SREDSEV ZA SOFINANCIRANJE
KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA

ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021, ki je bil
odprt do 27. 10. 2020. Zanimanje za vključitev
v RŠS shemo je vsako leto večje. Zaradi
izrednih razmer, pojava epidemije covid-19,
in tudi zaradi dejstva, da se finančna
perspektiva izteka, smo imeli v letošnjem letu
na voljo skoraj polovico manj sredstev v
primerjavi z lanskim letom. Kljub temu smo v
razpis vključili 21 podjetij (delodajalcev) s 24
štipendisti, od tega 19 dijakov in 5 študentov.
Poklici, ki jih delodajalci v največji meri
štipendirajo,
so
strojni
tehniki,
elektrotehniki,
računalniški
tehniki,
mehatroniki in orodjarji.
Instrument RŠS izvajamo na regionalni
ravni v partnerstvu z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti,
delodajalci in mladimi. Namen je spodbuditi
razvoj človeških virov in gospodarstva za
skladnejši
razvoj
regij.
Operacijo
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz sredstev Evropskega socialnega
sklada.
Tadeja Pecman Penko, vodja projektov
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Prvi obiskovalci na Bloškem jezeru
Kranjskem in se je imenoval Zvezda grad. Po koncu
turške nevarnosti so utrdbo opustili, pozidali so le
cerkev svetega Urha, nižje na Pajkovem pa zgradili
lovski dvorec Nadlišek, danes bi rekli vikend za
turjaško gospodo. Turjačani so v naših krajih zgradili
mnogo stvari, tudi veliko cerkev pri Sv. Trojici in ne
nazadnje pod cerkvijo sv. Volbenka na Volčjem
zgradili jez in uredili ribnik. Ta ribnik je predhodnik
današnjega Bloškega jezera. Kdaj so Turjačani ribnik
opustili, je zavito v tančico skrivnosti.

L

eta 2016 so v vseslovenski akciji “Moja dežela lepa in gostoljubna”, ki
jo je organizirala Turistična zveza Slovenije, Bloke dobile nagrado za
najboljši izletniški kraj. Srčika tega priznanja je pripadla Bloškemu
jezeru, urejenosti njegove okolice in ponudbi ob njem. Kdo bi si to
predstavljal, ko so pred malo več kot petdesetimi leti volčjanski

kmetje med potočki še kosili senožet, ki se je imenovala Bajer. Znano je, da je na
Blokah toliko vode, da nam skoraj povsod žvrklja pod nogami. Potem pa se je vrlim
domačinom pri TD Bloke posvetilo. Zamašili so odtok v starodavnem jezu in čakali, ali
bo jez držal vodo in bo tako nastalo jezero.

Makroturistični planerji so okoli leta 1960 snovali velik
turistični projekt Gornji Jadran. Notranjska naj bi kot
turistična destinacija na celini podpirala turizem na
severnem Jadranu, ki so mu načrtovalci pripisovali
glavno vlogo. Bločani so čakali, kaj se bo izcimilo iz
tega in kdaj bo začel padati turistični cvenk izpod
oblakov. Nič od tega. Projekt, voden od zgoraj navzdol,
je klavrno propadel.
Nekaj idej je vseeno ostalo v takratni skupni občini
Cerknica in tudi na Blokah. Ne vemo točno, kdo se je
spomnil Volčjega.
Daljnega leta 1260 je oglejski patriarh Gregor de
Montelongo vitezu Herbardu Turjaškemu za vojne
zasluge podaril ozemlje na Blokah. Na hribu nad vasmi
Povšeče, Zavrh in Pajkovo je v stoletjih zrasla utrjena
postojanka in protiturški tabor. Bil je eden največjih na

Tudi o nastanku današnjega jezera ni kakšnih urejenih
papirjev ali celo načrtov. Ni se postavljal noben
temeljni kamen, nobene veselice ni bilo. Milavcova
Valči z Volčjega se spomni, da je skozi luknjo v
starodavnem nasipu tekel potoček iz izvirov pod
Ogrnikom in Suhim hribom, otroci pa so se klicali iz
ene strani luknje na drugo, medtem ko so starši kosili
Bajer. Še pred koncem osnovne šole pa se je Valči že
navadila plavati v domačem jezeru – torej je moralo
biti najmanj leta 1964 ali 1965. Tudi moj sošolec Rado
Ponikvar iz Nove vasi se je spomnil, da so fantje med
počitnicami leta 1965 zbili splav in se vozili po jezeru
na Volčjem. Iz vode so še rasla drevesa. Kaže, da so
prva leta vodo iz jezera jeseni izpustili in drugo leto
ponovno opravili košnjo in sečnjo. Leta 1966 sem se
prvič kopal na Volčjem. Najbolj mi je v spominu ostala
čista voda in sveže pokošen travnik, ki ga je bilo čutiti
pod nogami. V naslednjih letih vode niso več spuščali,
potoček je čez jez spet zlagoma tekel v Bloščico, ki
ravno tam, v močvirjih Farjevcev, dobi svoje ime, ko se
združita Runarščica in Blatni potok.
Lastniki zemljišč so dobili nadomestna zemljišča,
Turistično društvo Bloke pod vodstvom Ivana
Miklavčiča in tajnika Toneta Malnarja in njunih
zavzetih naslednikov je nekako skrbelo, da so počasi
začeli kapati izletniki, poleti kopalci in po naselitvi
krapov, klenov in rdečeperk tudi ribiči. Širša javnost in
geografi jezera skoraj niso opazili. Slovenci pa prej ali
slej najdemo vsak lep miren kotiček in po letu 1970 so
po pobočju Ogrnika začele rasti prve počitniške hišice.
Gostilničar Miklavčič je ob jezeru postavil letno
okrepčevalnico, v vasi je Tone Urbas – Matevžlov v
majhnem bifeju gasil žejo takrat še redkim izletnikom
in pohodnikom.
Z leti se je jezero pričelo zaraščati, prekrilo ga je vodno
rastlinje, ki se je kopalcem ovijalo okoli nog, dno se je
spremenilo v mulj in vode je bilo v jezeru iz leta v leto
manj. Po dolgih pripravah in izpolnjevanju
naravovarstvenih odločb je bloška občina leta 2003
izpustila vodo iz jezera, uredila celotno okolico in dno,
za race in druge vodne ptice je bil zgrajen celo majhen
otoček. Predvsem pa je bil zgrajen nov jez z vstopi za
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Redko se nam piscem prispevkov nasmehne taka sreča, da bi težko iskani
podatki skoraj sami padli v roke. Ob pregledovanju časopisa Glas
Notranjske, ki je izhajal od 1962 do 1967, se mi je v številki iz avgusta 1964
odprl naslednji članek izpod peresa takratnega urednika Danimirja Mazija,
podkrepljen s spodnjo fotografijo:
kopalce. Za Bloško jezero, veliko okoli 1 ha in globoko
do 3 m, so se pričeli novi časi. Iznajdljivi in vztrajni
domači gostinski delavci, predvsem Martina in Janez
Hiti, so jezeru dali nov pečat.
Cerkev sv. Volbenka na Volčjem, ki so jo opazovali prvi
obiskovalci izvira iz začetka 16. stoletja. Bavarski škof
Volbenk je živel v 10. stoletju in je znan kot
pokristjanjevalec Čehov. Znan je bil po gradnji
samostanov in cerkva. Vedno so ga upodabljali s
škofovsko palico in tesarsko sekiro, ki naj bi jo zalučal
v smer, kjer naj se gradi nova cerkev. Človek komaj
verjame, kje vse pomagajo priprošnje pri sv. Volbenku.
Je zavetnik vseh delavcev lesne stroke, posebej
rezbarjev, drvarjev, brodarjev, pa tudi pastirjev in
oglarjev. Nanj se lahko obračajo po nedolžnem zaprti.
Priprošnje pri njem so v pomoč pri bolezni oči,
trebuha, nog, ohromelosti in protinu, pa tudi pri
kožnih vnetjih, kapi in neplodnosti. Pomaga proti
rojevanju spačkov in pri vseh boleznih pri živini. Več
kot dovolj razlogov, da se obrnemo nanj. V Sloveniji
mu je posvečeno osem cerkva, pri nas poleg
podružnice na Volčjem še podružnica v Zelšah. V lepo
obnovljeni cerkvi na Volčjem je več del znanega
slikarja in podobarja Janeza Šubica iz Poljan nad Škofjo
Loko, ki jih je izdelal ob obnovi cerkve v letih 1865/66.
V majhnem ribniku nasproti cerkve je postavljena še
lična maketa cerkve.

NOVO JEZERO V LEPI OKOLICI
Z DRUGIMI BESEDAMI: BRAVO BLOČANI!
V nedeljo 19. julija so se zbrali prvi kopalci na zelenih obalah novonastajajočega
jezera pod vasjo Volčje blizu Nove vasi na Bloški planoti. Bistri studenec, v katerem
so si žejni pivci hladili steklenice piva, počasi napolnjuje dolino. Vaščani iz okoliških
vasi ter turisti od daleč so se z veseljem namakali v vodi, ki še ni dosegla najvišje
ravni. Skoro brez reklame in malone neopazno so Bločani pripravili vse potrebno in
v nedeljo so bili bližnji travniki polni kopalcev. Razmeroma dobra cesta do samega
jezera in nedotaknjena okolica, bosta privabila marsikaterega, da bo ta kraj večkrat
obiskal. Predsednik TD Ivan Miklavčič je povedal, da sedaj jezero šele »poskusno«
polnijo, ker ga nameravajo jeseni osušiti in dokončno utrditi dno ter urediti dohode
v vodo. Ob bregu pri cesti pa bodo postavil bife.

Z dokončanjem vse komunalne infrastrukture Bloško
jezero danes res ponuja tisto, kar piše v vseh katalogih:
“Sprehodi ob jezeru in uživanje ob neokrnjeni naravi,
okrepčilo in igre pri brunarici, kopanje in ostale
športne aktivnosti, pohodi po Krpanovi poti,
prenočevanje v Hija glampingu ter obiski okoliških
krajev, kot so Snežnik, Cerkniško jezero, Rakov
Škocjan, Slivnica, Špička, Kadice …”

Kot vidimo, je naš prispevek zelo blizu dejanskim
dogodkom iz začetnega obdobja Bloškega jezera. Tajnik
TD Bloke Tone Malnar je takrat povedal: “Ko smo
ustanovili TD, so se nam vsi smejali. Kot vidite, so sedaj
pa vsi navdušeni!” Tako kot vedno bi bili ob uspehu vsi
radi zraven.
Morda bi bil 19. julij primeren za dan Bloškega
jezera!

Poleti se v lepih dneh zgrinjajo množice kopalcev,
avtodomarjev, motoristov, kolesarjev, pohodnikov,
gobarjev in konjarjev ter vseh drugih »firbcev«. Če me
je še pred leti vsak postrani pogledal, ko sem omenil,
da sem z Blok ‒ oh, orožne vaje ‒ se danes redki ne
pohvalijo z lepimi vtisi.
Vsega tega si prvi obiskovalec s stare slike, ki se je
ustavil na jezu in se ozrl proti sv. Volbenku, ni mogel
misliti. Počasi, a vztrajno se gradi uspešna zgodba.
Na Volčjem sta se po mojem spominu v vseh teh letih
pri kopanju utopila dva mlada fanta, eden pa se je pri
skoku v vodo hudo poškodoval. Ob vsej lepoti
previdnost ni nikoli odveč!

Zapisal: Lojze Mazij

VIRI:

Jože Lavrič Cascio: Bloke
središče Kranjske.
Drago Kolenc: Dober dan
Krpanova dežela.
France Škrabec, Nova vas
Valči Merkuž –
Milavcova, Volčje
Stane Korenjak, Nova vas
Glas Notranjske, avgust
1964

Kraj: Volčje
Datum: 1966 (ocenjeno)
Avtor fotografije: Andrej Kerže
Zbirka: Bojan Kerže
Skenirano: neznano
Oblika: skenirana datoteka
Zapis s slikami je bil objavljen na
https://stareslike.cerknica.org/
http://cerknica.org/glas_notranjske/
Glas%20Notranjske%201964%20-%2008.pdf#page=11
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Težko čakamo, da se vrnemo
v šolske klopi in vrtec

Kdor ne skače,
ni otrok
Naša šola se je že sedemnajstič
odzvala na razpis OŠ iz Tolmina
in »haiku gibanja«.
Tako se jim je zapisalo: »
Odrasli počasi izgubljamo otroka
v sebi, v športu pa ta »otrok«
ostaja aktiven. Slovenci smo
športen narod, najraje skačemo
(na tribunah), ko spremljamo
svoje junake v »areni«, če se malo
pošalimo.
Čas je torej, da se vrnemo na
začetek, v obdobje, ko smo
skakali po tratah, ulicah, igriščih
in dvoriščih. Današnji otroci to še

PESEM O ČAKANJU
Naše življenje je samo čakanje,
čakaš kosilo in čakaš večerjo,
čakaš soboto in čakaš nedeljo.
In če je torek, čakaš na sredo.
Kadar si žalosten, čakaš besedo,
ki potolaži te in te poboža.
Čakaš, da zrasla na vrtu bo roža,
ki si posadil jo lansko pomlad.
Čakaš nekoga, ki imel te bo rad.
Čakaš na mamo, da pride iz službe.
Čakaš samoto, ko ni ti do družbe.
Čakaš začetek in čakaš, da mine.
Čakaš na zvezdni utrinek, ki šine
ob enajstih in dvajset čez nočno
nebo.
Čakaš, da bolje bo, ko je težko
in boš, kot prej si bil, znova vesel.
Čakaš nekoga, ki te bo objel.
Čakaš, in čakanje včasih se vleče.
Zato v adventu prižigamo sveče,
da je naenkrat v vseh hišah svetlo,
da je naenkrat v vseh srcih toplo.
Čakanje zraste v pričakovanje
in v resničnost zrastejo sanje,
ko se rodi za vse: zate in zame,
ta, ki te rad ima in te objame.
(Gregor Čušin)
Tudi sedanji šolski dnevi, ki se
prelivajo že v mesec in več, so
poleg dela na daljavo čakanje.
Čakanje, da bodo šolski hodniki
spet oživeli zaradi veselih snidenj
otrok in zaposlenih ter da bodo v
učilnice spet sedli radovedni

učenci. Tega dne se bomo zelo
razveselili prav vsi ‒ učenci,
učitelji in starši. Delo na daljavo
je zahtevno, obremenjujoče in
stresno za vse, ki sodelujejo v
njem. Pa vendar menim, da ga
dobro opravljamo. Trenutni
odzivi učencev, staršev in
učiteljev so pozitivni.
Tudi v vrtcu je sedaj manj
smeha in joka, saj deluje v
zmanjšanem obsegu. Varstvo
zagotavljamo le za tiste otroke,
katerih starši opravljajo nujno
delo.
V šoli poskrbimo, da starejši
prebivalci Blok, ki so odjemalci

kosil pri nas, le-te dobivajo kot
pred obdobjem epidemije. Prijav
za brezplačna kosila otrok in
dijakov pa nismo prejeli.
Ti posebni časi pa ne prinašajo
le slabih stvari, ampak tudi kaj
dobrega. In za to bi se z velikim
HVALA rada zahvalila gospe Ivici
Šega, ki je s svojimi sodelavkami
iz Društva upokojencev občine
Bloke in Večgeneracijskega
centra Bloke poskrbela, da so
prostovoljno sešile maske za vse
učence naše šole. Pod njihovimi
rokami sta iz blaga, ki ga je
prispevala šola, za vsakega
učenca nastali dve pralni maski.
Opravile so res veliko delo.
Iskrena hvala pa tudi vsem, ki
se držite predpisanih ukrepov in
na ta način prispevate k zdravju
oz. majhni okuženosti z virusom
COVID-19 na našem območju.
Svoj zapis bom končala času
primerno. Konec leta je in novo
že rahlo trka na vrata. To so lepi
dnevi v letu, ko shranjujemo
spomine
in
gledamo
v
prihodnost. Želje po sreči,
zdravju in uspehu se selijo iz srca
v srce.
Naj se Vam v prihajajočem letu
uresničijo vse sanje, udejanjijo
želje in izpolnijo pričakovanja.
Božični čas naj bo poln miru in
topline, novo leto pa srečno in
zdravo.
Milena Mišič, ravnateljica

vedno počnejo.«
Učenci

iz

dveh

razredov

(lanski devetarji in sedmarji) so
takole skakali:
Skakal sem nekoč,
ker sem hotel poleteti,
a leti se samo v pravljicah.
Nik Hiti, 9. r.
Skačejo razigrani otroci,
dolgočasni odrasli
pa hodijo v službo.
Špela Kunc, 9. r.
Vsak skače po poti življenja,
pomembno je, da pri skoku ne izgubi –
hlač.
Hana Skender, 9. r.
Ob skakanju otrok
miši mislijo,
da je padla bomba.
Miha Ponikvar, 7. r.
Če si otrok,
rečeš hop
in trata te okuša.
Filip Ponikvar, 7. r.

Mentorica: Martina Kočevar
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Kolaž izdelkov
učencev 1. razreda
v času pouka na daljavo
Tudi na daljavo je delo lahko ustvarjalno. Učenke in učenci so ustvarjali
z naravnim materialom, izdelovali sovice, sončnice in se igrali s
sencami.
Avtorji fotografij so starši učencev.
Mentorici: Barbara Širaj in Mateja Zgonc
Foto: Evelin

Foto: Erazem

Foto: Luka

Foto: Kim

Foto: Marta

Foto: Žan

Foto: Alja

Foto: Erik

Foto: Inja

Foto: Elizabeta

Foto: Marko

Foto: Leon

Foto: Taja

Foto: Jan

Pouk na daljavo v 4. razredu
˝Že spet?˝ se je glasilo vprašanje četrtošolcev, ko so izvedeli, da zopet
prehajamo na pouk na daljavo. Tokrat smo se nanj bolje pripravili.
Vsako jutro se z učenci srečamo na videosrečanju, kjer se pozdravimo
in se pogovorimo o delu, ki ga morajo učenci opraviti čez dan. Sledi
razlaga in ponavljanje učne snovi, nato pa samostojno delo. Učenci se
jutranjih srečanj veselijo, prav tako pa tudi klepeta s sošolci. Kljub
temu pa že vsi nestrpno čakamo, da se ponovno srečamo v naši učilnici
v šoli. Upam, da se nam ta želja kmalu uresniči. Do takrat pa bomo
raziskovali možnosti, ki nam jih omogoča sodobna tehnologija, saj
učenci s tem razvijajo digitalno pismenost.
Foto: Damjana Ožbolt

Damjana Ožbolt, učiteljica 4. razreda

Jutranje videosreèanje
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Tretji razred v šoli
v živo in na daljavo
Do jesenskih počitnic je pouk potekal v šoli – v živo. Uspelo nam je
celo obiskati Ljubljano, si ogledati ostanke rimske Emone in izdelati
mozaik. Takrat smo maske lahko zunaj še nosili pod brado, na avtobusu
pa tako, kot je treba, čez nos in usta. V šoli smo pisali, računali,
prepevali, ustvarjali … Izdelovali smo vozila iz odpadne embalaže, ki jih
postavljamo na ogled.
Od podaljšanih jesenskih počitnic dalje pa obiskujemo šolo na
daljavo. Trikrat na teden se vidimo »v živo« preko videopovezave in se
skupaj učimo. Učenci so že pravi mojstri komuniciranja preko
videopovezave, znajo si vklopiti mikrofon in kamero in poslušajo
razlago učiteljice. Vsak dan se pridno učijo samostojno ali ob pomoči
staršev, za kar gre staršem res velika zahvala. Pridno berejo tudi knjige
za bralno značko in o vsebini poročajo učiteljici preko ekrana. Tudi
učiteljica se je morala veliko naučiti, da lahko učencem posreduje
znanje po drugačnih poteh, brez zelene table in krede. V šoli na daljavo
smo imeli tudi športni dan, saj je zapadel sneg, ki ga vendar nismo
mogli gledati samo skozi okno! Poglejte si nekaj utrinkov.
Arheopeskovnik
in rimska Emona

Učiteljica Helena Šivec
Avtorji fotografij: Helena Šivec in starši učencev

Lan na športnem dnevu

Kje se skriva Aleks?

Vozila iz odpadne embalaže

Novopečeni kolesarji
V 5. razredu devetletke učenci običajno
naredijo kolesarski izpit. Letos pa so zaradi
nastalih razmer opravili le teoretični del
izpita, praktični del pa je čakal na novo šolsko
leto.
Že prvi teden v septembru smo začeli s
praktično vožnjo. Omejitve zaradi covida-19

so nam to dopuščale, saj smo imeli na kolesu
dovolj veliko varnostno razdaljo. Pripravljali
smo se z vso vnemo. V praksi smo ponovili in
uporabili teoretično znanje. Velik poudarek
smo namenili upoštevanju desnega pravila,
pravilu srečanja in pravilnemu vključevanju v

promet. Vozili smo po vseh vpadnicah, ki
vodijo do naše šole.
Po šestih tednih so učenci pokazali svoje
znanje pred komisijo in vsi opravili kolesarske
izpite. Kljub prisotni tremi ni bilo večjih
napak. Opravili so tudi tehnični pregled koles.
Nekatera so imela določene pomanjkljivosti,
ki so jih v tem času že odpravili. Le tehnično
brezhibno kolo je varno kolo.
Vsem novim kolesarjem čestitam in želim
varno in prijetno vožnjo po lepi Bloški
planoti. Upoštevajmo vsa pravila. Zavedajmo
se, da cesta ne dovoljuje napak.
Občini Bloke se tudi tokrat zahvaljujem za
čelade, ki so jih dobili vsi učenci za opravljeni
izpit. Učenci obljubljajo, da jih bodo nosili in s
tem zaščitili svoje glave.
Pavla Ponikvar, mentorica
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Tehniški dan
Komunikacija
Šolarji imamo v pouk na daljavo vključene
tudi dejavnosti, ki so z izvajanjem te oblike
pouka vsebinsko in uporabno povezane.
Po podaljšanih jesenskih počitnicah
smo imeli za vse razrede predmetne
stopnje odprto prav posebno interaktivno
učilnico na spletu, ki je imela na ˝vratih˝
napis Teh. dan KOMUNIKACIJA.

Foto: Jan Zgonc, 9. r.

Foto: Miha Knavs, 6. r.

Načrte, ki jih imajo države Evropske unije za prihodnost, na
področju komunikacije:

UČENCI SO SPOZNALI:
Delovanje mobitelov:

Vir: https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/themes/ict/

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=1JZG9x_VOwA

Delovanje interneta:

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=x3c1ih2NJEg

Razvoj telefonov skozi zgodovino
Doma so poiskali in fotografirali stare telefone. Velika zbirka
fotografij je nastala, le nekaj jih objavljamo tukaj:

ŠE NEKAJ MNENJ NAŠIH UČENCEV
Aljaž Pakiž, 6. r.:
Na tehniškem dnevu smo si ogledali zanimive posnetke, preko katerih
smo spoznavali komunikacĳsko tehnologĳo v sodobnem času. Naučili
smo se, kako so delovali telefoni v preteklosti in kako delujejo danes,
kako je zgrajen mobitel ter kako potuje signal. Predstavljeno nam je
bilo tudi delovanje interneta in potovanje signala preko optičnih
kablov. Seznanili smo se, kaj nas v prihodnje čaka na področju digitalne tehnologĳe.
Juš Kostajnšek, 9. r.:
Naučili smo se veliko novega, npr. kako se je spremenila tehnologija v
samo nekaj desetletjih, kako deluje prenos informacij preko satelitov
in še veliko več.
Izadora Bajželj, 7. r.:
Dobili smo navodila, naj si ogledamo nekaj videoposnetkov. Ti so
govorili o sestavi računalnika, o tem, kakšni so bili telefoni nekoč in
kakšni so danes, kako delujejo mobiteli in kako deluje
internet. Spoznali smo razvoj komunikacijskih tehnologij v EU.
Na koncu smo imeli videoklic z razredom in učiteljico, na
katerem smo se pogovarjali o tem, kaj smo se naučili in kaj se nam je
zdelo zanimivo.
Marijana Marolt, 7. r.:
Na tehniškem dnevu Komunikacija sem se naučila, kako se z drugim
povežemo po klicu, kako gledamo videe na youtubu, kako
komuniciramo danes in kako so včasih. Izvedeli smo, da lahko igraš
igrice z mislimi, s pomočjo posebne kape. Videli smo, kakšni so bili v
preteklosti telefoni ter kakšni so danes mobiteli. Meni je bilo zelo
zanimivo, ko sem gledala posnetke in slišala veliko novega.
Ema Premerl, 6. r.:
Naučila sem se veliko o tehnologiji.
Adam Hiti, 8. r.:
Ugotovil sem, kako signal potuje od nas in se povezuje z različnimi
strežniki, da se lahko pogovarjamo s prijatelji.
Lena Lah Majkić, 7. r.:
Meni je bilo zanimivo, ko smo spoznali, kakšni so bili telefoni včasih.
Avtorica prispevka Anica Zabukovec

Foto: Zala Kranjc, 7. r.

Foto: Martin Širaj, 6. r.
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Jubilejni 10. tradicionalni slovenski zajtrk
20. 11. 2020 – Kos kruha, na njem pa maslo in
bloški med, zraven skodelica domačega mleka
z bližnje kmetije, za zdravo sladkanje pa
slovensko jabolko. To so zadnjih deset let na
tretji petek v novembru v šoli in vrtcu
zajtrkovali bloški otroci. Letošnja epidemija je
onemogočila tradicionalen slovenski zajtrk v
šolah, a ravno v teh časih je še kako
pomembno,
da
podpremo
slovenske
pridelovalce in predelovalce hrane in da
posežemo po lokalno pridelani hrani.
Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk s
sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« se ni
izvedel po šolah in vrtcih kot v preteklih letih,
temveč je bila s strani Ministrstva za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana
pobuda, da tisti dan pri pouku na daljavo v
okviru učnega procesa del šolske ure
namenimo dnevu slovenske hrane in pomenu
rednega zajtrkovanja ter pomenu uživanja
lokalnih živil.
Učence smo poskušali spomniti, zakaj je
hrana iz bližine (naj)boljša izbira, kakšno
vlogo imajo v celotni prehranski verigi čebele
ter drugi opraševalci in zakaj je pomembno
redno zajtrkovanje. S sodelovanjem v kvizu in
kančkom sreče so si trije izžrebanci prislužili
nagrado ‒ med.
Učence smo povabili, naj si tudi doma
pripravijo zajtrk, ki naj vključuje živila,

značilna za »klasičen« tradicionalni slovenski
zajtrk, in sicer kruh, maslo, med, mleko in
jabolko.

Foto: Taras Fortuna, 3. r.

Foto: Adam Hiti, 8. r.

Foto: Aljaž Pakiž, 6. r.

REDNO ZAJTRKOVANJE
»Prazna vreča ne stoji pokonci.«
»Po jutru se dan pozna, po zajtrku pa jutro.«
»Zajtrkuj kot kralj, kosi kot meščan in večerjaj
kot berač.«
Kar nekaj pregovorov je znanih na temo
zajtrka, kar kaže, da gre za enega res zelo
pomembnih obrokov. Redno zajtrkovanje je
del zdrave prehrane in je pomemben dejavnik
zdravega življenjskega sloga. Z zajtrkom že
zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije za

Martin Krpan je med bloškimi učenci priljubljen junak
V sedmem razredu v celoti beremo besedilo Martin Krpan. Kar nekaj ur
se mu posvetimo, se o njem pogovarjamo, poskusimo dramatizirati, si
ogledamo posnetke, poiščemo vse knjige v šolski knjižnici in doma ter
natančneje spoznamo avtorja Frana Levstika.

Urška Anzeljc

Tokrat sem se odločila, da ga učenci narišejo za domačo nalogo.
Nastale so zanimive risbe.
Učiteljica: Martina Kočevar

Marcel Korenjak

Hana Lotriè
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učinkovito delo in igro ter učinkovito
razmišljanje.

VLOGA ČEBEL IN DRUGIH
OPRAŠEVALCEV
Najpomembnejše poslanstvo čebeljega
rodu je opraševanje različnih rastlin.
S prenašanjem peloda s cveta na cvet
čebele, metulji, ptice, netopirji in drugi
opraševalci omogočajo in izboljšujejo
pridelavo hrane in torej prispevajo k
zanesljivi preskrbi z njo. Opraševanje ima tudi
pozitiven vpliv na okolje nasploh, saj pomaga
ohranjati biotsko raznovrstnost in živahne
ekosisteme, od katerih je odvisno kmetijstvo.
Že Einstein je napisal:
Ko bo izginila čebela z obličja Zemlje, bo človek
preživel le še štiri leta; ko ni več čebel, ni več
opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več
ljudi ...« (Albert Einstein)
Zato varujmo čebele.
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Svetovni dan hrane
16. oktobra 2020 smo v šoli obeležili svetovni
dan hrane.
Svetovna organizacija za hrano in
kmetijstvo FAO vsako leto določi temo
svetovnega dneva hrane. Letošnja tema je
bila »Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.«
Globalna zdravstvena kriza covid-19 je bila
čas za razmislek o stvareh, ki jih resnično
cenimo, in o naših najbolj osnovnih potrebah.
Zaradi teh negotovih časov smo mnogi znova
cenili nekaj, kar nekateri jemljemo kot nekaj
samoumevnega, mnogi pa so brez nje – hrane.

Na ta dan smo z učenkami izbirnega
predmeta Sodobna priprava hrane pripravile
krajšo predstavitev o tem dnevu in
eksotičnem sadju, ki smo ga pripravile za
degustacijo. Letos smo pripravile: pasijonko,
pomelo, pitajo, granatno jabolko, kokosov
oreh, ananas in mango.
Učenci so predstavitev in degustacijo
sprejeli z velikim zanimanjem.
Jana Benčina,
organizatorka šolske prehrane

LOKALNA HRANA
Tradicionalna živila so se v lokalnem
okolju razvila iz potreb in danih možnosti,
torej podnebja, zemlje in drugih dejavnikov,
zato je ravno lokalna hrana najprimernejša za
posamezno okolje. Njene ključne prednosti
so, da živila najhitreje in po najkrajši poti
pridejo do potrošnikov, manj obremenjujejo
okolje ter imajo višjo biološko vrednost, saj so
pobrana ob svoji optimalni zrelosti.

Foto: Jana Benčina

Jana Benčina,
organizatorka šolske prehrane
Foto: Jana Benčina

Praznično
voščilo MDI
Ko se prižgejo praznične luči, sredi bele mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani in želja vzpne se iz srca višine.
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi,
vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Vse, kar je lepo, naj raste in cveti!
Naj v miru sreča nežno vas objame.
Obilo zdravja, miru in sreče
želi vsem članom v prihajajočem letu 2021
Medobčinsko društvo invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke,
predsednica društva Olga Otoničar
Rok Škulj

Foto: Ester Palinkaš
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Vedno pripravljeni na vse
Ker smo jeseni kar hitro ugotovili, da se bomo to zimo dalj časa učili v
»domačih« učilnicah, smo se pri neobveznem izbirnem predmetu
tehnika že takoj začeli pripravljati na to. Najprej so učenke in učenci
izdelali knjižna kazala, s katerimi si lahko označijo, kje imajo domačo
nalogo, do kje so prebrali svojo najljubšo knjigo ... Nato smo pomislili
na urejenost svojih pisalnih miz in sob. Z origami tehniko zgibanja so
učenci ustvarili čudovite lončke za shranjevanje pribora. Delo je teklo
gladko, kot bi šlo po maslu. In ravno sredi najlepšega smo morali ostati
doma. Da bi bile njihove delovne sobe še bolje urejene, so si doma iz
starih plastenk izdelali koše za smeti. Potem pa nas je narava kar na
lepem razveselila z belimi puhastimi snežinkami in z njimi prekrila
travnike, polja in vse drobno seme za bloške ptice, ki je še ležalo na

Foto: Mark 6.r.

Foto: 4.r.

Foto: Živa 4.r.

mrzlih tleh. Hitro so izdelali
ptičje krmilnice in poskrbeli za
polne želodčke prezeblih ptic.
Njihovi izdelki so vredni vse
pohvale. Žal nam je le, da jih
zaradi razmer, v katerih smo se
znašli, nismo mogli razstaviti in
pokazati ostalim učencem. Pa nič
zato, bomo pa sedaj nekatere
pokazali celemu svetu.
mentorica in avtorica
članka Anica Sterle;
avtorji fotografij učenci
in starši

Foto: 5.r.

Lonèek za pribor

Foto: Žan 4.r.

Lonèek za pribor

Foto: Matej 4.r.

Knjižno kazalo

Ptièja krmilnica

Foto: Andraž 6.r.

Foto: Taj 6.r.

Koš

Koš

Foto: Žan 4.r.

Foto: Rebeka 4.r.

Foto: Matevž 5.r.
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Ptički, dobrodošli!
Zunaj je sneg. Pod nogami škripa, lomi in se tre. Oster
vonj zime se zareže v nosnice. Zebe. Zaviti smo v
bunde, šale in kape. Obuti v tople nogavice in škornje.
Ko je nos rdeč, roke pa premražene, se odpravimo
domov. Domov med svoje bližnje. Med tiste, ki jih
imamo radi. V tople hiše, v tople objeme, v tople
postelje.
Kaj pa ptice? Ptice ne najdejo tako hitro svoje
hrane, tiste, ki jih ogreje in poživi. Vse je zasneženo,
zaledenelo in trdo. Kje naj dobijo kakšno zrnje, črvička
ali muho?
No, na to smo mislili mi, otroci v drugem razredu.
Že oktobra, preden so za dolgooo zaprli šole, smo
izdelali lesene ptičje krmilnice. Pri nabavi materiala
nismo imeli težav. Prijazno nam je na pomoč priskočil
Jakobov oči Tomaž Primožič. Z družino so pripravili
različne kose lesa – narezane in zbrušene. In ne boste
verjeli, že samo sestavljanje hišice, brez lepljenja, nam
je bilo v užitek. Bilo je kot nekakšna sestavljanka. Ko
smo kose med seboj zlepili, pa je bilo veselje še večje.
V mislih smo prav videli veselo prerivanje malih
vrabčkov v krmilnicah. Hišice smo takoj odnesli
domov. Doma pa so dobile še vsaka svojo barvo,
vzorec in otroški pečat. Danes smo vanje nasuli zrnja.
Dobrodošli na pojedini, ptički.

Kje naj ptice dobijo kakšno zrnje, èrvièka ali muho? – No, na to smo mislili mi,
otroci v drugem razredu. Že oktobra, preden so za dolgooo zaprli šole,
smo izdelali lesene ptièje krmilnice.

Učiteljica Petja Ilejšič z drugarji

Letošnja tekaška sezona je drugačna
Letošnja zimska tekmovalna sezona je bila za
tekače Tekaško smučarskega društva Olimpija
BLOKE zelo kratka, saj se je zaključila že
februarja. Tekači so se po daljšem premoru na

skupnih treningih spet zbrali v maju. V
pomladno-poletnih mesecih so treningi
potekali v obliki daljši tekov, imitacije teka na
smučeh s palicami in teka na rolkah. Nekaj

Foto: Janez Milavec

Start starejših deklic na tekmi v Podcerkvi

treningov je bilo namenjenih tudi
pridobivanju moči, kar se je ob slabem
vremenu izvajalo v telovadnici. Uspešnost
poletnih treningov so tekmovalci zgodaj
jeseni preizkusili z udeležbo na treh od šestih
tekem Poletnega pokala ALPINA 2020-2021.
Na tekmah v Ložu, Logatcu in Cerknici so naše
tekmovalke dosegale uvrstitve okrog 10.
mesta. Ob zaključku pokala sta si v skupnem
seštevku Neža Milavec in Lena Lah Majkič
delili 12. mesto med 34 tekmovalkami v
kategoriji Mlajših deklic, Anja Milavec pa je
bila 13. med 19 tekmovalkami v kategoriji
Starejših deklic. Kmalu po zaključku
Poletnega pokala smo morali prekiniti
izvajanje skupnih treningov za vse
tekmovalce, zato tekači trenutno trenirajo
individualno po navodilih, ki jih dobijo od
trenerja. Taki treningi so za mlade tekače
manj privlačni, še posebej, če ne potekajo na
snegu. Zato smo se vsi zelo razveselili prve
prave, čeprav kratkotrajne, pošiljke snega, ki
smo jo takoj izkoristili za pripravo proge za
naše tekmovalce in vse ostale tekače na
Blokah.
Mojca Milavec
TSD Olimpija Bloke
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Društvo upokojencev in VGC Bloke
sta pripravila dogodek
ob dnevu prijaznosti – 13. novembru
Za leto 2020 je imelo naše društvo
bogat plan aktivnosti, a nam je
korona preprečila, da bi ga lahko
izvajali. V času omejitev smo
poskušali obdržati stike med
člani
preko
telefona
in
elektronske pošte. Na ta način
smo si med seboj pomagali
premagati
strah,
stiske,
osamljenost … Prav to je bil tudi
razlog, da smo se skupaj z VGC
Bloke odločili za obeleženje
dneva
prijaznosti
‒
13.
novembra. Čeprav smo na ta dan
želeli razdeliti starejšim majhna
darilca, so nam zaostreni ukrepi
to preprečili. Na koncu smo prišli
do zaključka, da tudi pozitivne
misli
lahko
premagajo
osamljenost, krepijo zdravje,
usmerjajo v optimizem …
Na ta dan lahko izkoristimo
tudi družbena omrežja, da
pokličemo babice, dedke, brate,
sestre, prijatelje … ter jim
izrečemo nekaj prijaznih besed,
ki jih vsi še kako potrebujemo v
teh časih.
Prijaznost nas ne stane nič,
lahko pa ima velik vpliv na ljudi
okoli nas.
Majhne
stvari
naredijo
življenje lepše. Še posebej v teh
časih, ko ni več prijaznosti. Ko te
ljudje, če si prijazen do njih, samo
čudno
pogledajo,
ker
so
prepričani, da je nekaj narobe –
da jim želiš nekaj slabega ali pa da
je kaj narobe s teboj. Pa tako
preprosto je biti prijazen, le da
tega nismo več navajeni v svetu, v
katerem živimo sedaj.
Če ne gre drugače, pa se zgolj
nasmejte in ljudje bodo to opazili
in bodo presenečeni. In majhne
stvari delajo naša življenja lepša
…
“Prijaznost je kot bumerang, ko jo
sprožimo, se vrača nazaj k nam.”
“Prijazna dejanja lahko vidijo tudi
slepi in slišijo gluhi.”

Nekaj
prijaznih
besed,
pozitivnih
misli
oziroma
nasvetov smo zbrali v društvu
upokojencev in jih po elektronski
pošti poslali tistim upokojencem,
ki jo znajo uporabljati, nekateri
pa so lepe misli dobili po navadni
pošti. Veseli smo bili njihovih
pozitivnih odzivov. Menimo, da v
tem času lepa misel vsakemu
prav pride, zato jih nekaj lahko
preberete v nadaljevanju.
Bodi prijazen. Vsak človek, ki ga
srečaš, bije težek boj.
(Watson)
Prijazne besede so lahko kratke in
lahkotne,
a njihov odmev je neskončen.
(mati Tereza)
Prijaznost je pomembnejša od
modrosti
in to spoznanje je začetek modrosti.
(Theodore Isaac Rubin)
Ni vse prepovedano …
LJUBEZEN je dovoljena;
SMEH je dovoljen;
SOČUTJE je dovoljeno;
PRIJAZNOST je dovoljena;
POGOVORI so dovoljeni;
USTVARJALNOST je dovoljena;
DOMIŠLJIJA je dovoljena;
POGUM je dovoljen;
UPANJE je dovoljeno!
Življenje je kot semafor – za vsako
rdečo lučjo se prižge zelena, da greš
naprej.
Smisel življenja ni, da kompliciramo,
se bojimo, odmikamo, rušimo.
Smisel življenja je, da smo radostni,
da se odpremo, da zaupamo, da si
dovolimo živeti in da tudi kaj
tvegamo.
Tvoj čas je omejen, zato ga ne
zapravljaj s tem, da živiš življenje
nekoga drugega. (Steve Jobs)

Bodi srečen za ljudi, ki te osrečujejo,
navdihujejo, te premikajo, ti stojijo
ob strani. Če imaš tako srečo, moraš
vsrkati vsak trenutek z njimi in jih
ne zapuščaj iz življenja. Takšni ljudje
so blagoslov.
Nasmehni se v ogledalo vsako jutro
in začel boš opažati velike razlike v
svojem življenju. (Yoko Ono)
Če hočeš živeti srečno življenje, ga
poveži s ciljem, ne z ljudmi ali
stvarmi. (Albert Einstein)
Kdo si, da lahko obsojaš moje
življenje? Vem, da nisem popoln (niti
nočem biti), ampak preden začneš
kazati s prstom, poskrbi, da bodo
tvoje roke čiste. (Bob Marely)
Življenje je zelo enostavno, ampak
mi si ga vztrajno otežujemo.
(Konfucij)
Bodi to, kar si, vse drugo je že
zasedeno. (Oskar Wilde)
Ne kliči tistih, ki te ne kličejo, in ne
čakaj na tiste, ki te ne čakajo.

Življenje je zabavno, življenje je
sreča, življenje je veselje, življenje je,
da ljubiš, življenje je, da pomagaš,
življenje je nežnost, življenje je smeh.
Ej, življenje je čudovito.
Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o
prihodnosti, osredotoči se na
sedanjost. (Buda)
Na koncu niso leta življenja, ki
štejejo, ampak dejstvo, koliko
življenja je bilo v teh letih. (Abraham
Lincon)
Kaj si ljudje mislijo, ni tvoja stvar,
naj ti bo v čast, da imajo več časa
zate kot pa zase.
Najlepša med lepimi stvarmi, ki jih
imamo vsi, je življenje. In čeprav ni
vedno popolno, so trenutki življenja
tisti, ki so lepi.
Ne pozabite, vsaka misel, ki se
je dotaknila vašega srca, je morda
za vedno nekaj spremenila v vas,
čeprav se morda tega ne
zavedate.

ŠE NEKAJ INFORMACIJ ZA
LETO 2021:

Dogodke iz leta 2020, ki jih
zaradi omejitev nismo izvedli,
bomo dali ponovno v plan za leto
2021.
Za dopustovanje v Hotelu
Delfin v Izoli imamo rezervirane
termine od 16. 4. do 21. 4. 2021 in
od 15. 10. do 20. 10. 2021. Za vsak
termin imamo rezerviranih 18
sob. Tajnica prijave že zbira.
Nekaj sob je še prostih, zato
pohitite s prijavo.
V sodelovanju z Občino Bloke
smo letos pripravili darila za vse
občane Blok, ki so stari več kot 80
let. Darila bodo poverjenice ali
prostovoljke postavile pred vrata
stanovanja zaradi izogibanja
osebnim stikom.
Bodite zdravi!
Silva Perčič
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Skupina za ročne
spretnosti dela doma
Pred nami je skoraj konec leta (saj
je že december), leta, ki je bilo
tako nenavadno, v katerem so se
naši stiki in druženja prekinila,
vse v skrbi za naše zdravje …
Skupina za ročna dela se ob
torkovih popoldnevih ni več
dobivala v večnamenski dvorani,
ampak je vse naše predvideno
delo potekalo kar doma. Kljub
nedruženju
smo
marsikaj
postorili in tako uresničili svoj
načrt.
Volne smo imeli veliko in
napletli in nakvačkali smo polno

knjižnice omejene z obiskom in si
razstavljenih izdelkov ne bo
možno podrobneje ogledati …
Za zaščito učencev v šoli je
poskrbela ravnateljica, me smo ji
priskočile na pomoč toliko, da
smo za učence šivale obrazne
maske iz blaga.
V sodelovanju z VGC-jem in
gospo Sanjo Ivić smo se
pridružili dobrodelni akciji
Rokavčki pomagavčki. To je
dobrodelna akcija za zbiranje
rokavčkov, ki pri osebah z
demenco
–
Alzheimerjevo

lepih, toplih stvari tako za
najmlajše kot starejše prebivalce
naše občine. V mesecu decembru
jih bomo obdarili s toplimi
volnenimi dodatki, saj smo tudi v
času pletenja veliko mislili nanje.
Razveselili se bodo tudi vizitke, ki
so jo naredile spretne roke.
Med letom je nastalo kar
precej zanimivih izdelkov (na
torkovih in četrtkovih srečanjih),
kar je trenutno na ogled v vitrini
knjižnice Cerknica, v decembru
in januarju tudi v Novi vasi.
Škoda je le, da so v tem obdobju

boleznijo, zmanjšujejo stres,
stimulirajo,
izboljšajo
zaznavanje
in
sproščajo.
Nastajajo lepi in zanimivi
rokavčki. Volna, pletilke ali
kvačke so seveda nepogrešljiv
pripomoček pri delu. Rokavčke
popestrimo z našitki drobnih
stvari – gumbi, cofki, trakci,
perlice …
Bodite in ostanite zdravi, da
se v naslednjem letu, končno,
večkrat srečamo. Pa srečno!!
Ivica Šega
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Jubilejnih 90 let
PGD Velike Bloke
V letošnjem letu smo gasilci iz
PGD Velike Bloke imeli visok
jubilej ‒ to je 90 let aktivnega in
požrtvovalnega dela v gasilstvu.
To niti ni majhna številka, če
samo malo po spominu pobrskaš
in se ti vrnejo trenutki, kaj so in
kaj smo že vse počeli gasilci.
Kot je znano, nas je letos
presenetila epidemija bolezni
covid-19, zato nismo imeli
možnosti pripraviti proslave,
parade in veselice z ansamblom
Toneta
Rusa.
Imeli
smo
pripravljeno vse, kar se mora

obisk naših ostarelih in bolnih
članov nad 80 let po bolnišnicah
in domovih ne bo mogoč, saj se
moramo izogibati stikom z
ljudmi. To so tudi navodila iz
Gasilske zveze Slovenije. Naj
povem, da operativa našega
društva ni zanemarila svojega
poslanstva in vedno izvozi na
poziv za pomoč. Pohvaliti
moram tudi plodno sodelovanje
z Občino Bloke in županom
Doles Jožetom. Upam, da bomo
tudi
v
prihodnje
tako
sodelovali.

Foto: Matjaž Modic

imeti ob tako velikem prazniku.
Podelili bi tudi visoka državna
odlikovanja, ki smo jih dobili po
zelo zahtevnih kriterijih na
republiški ravni. Ta odlikovanja
bomo podelili na občnem zboru,
če se bo situacija z virusom
umirila in bodo spet možnosti
za druženje. Situacija je bila
tako stroga, da nismo mogli
organizirati niti piknika za naše
člane in simpatizerje. Naj
povem, da tudi koledarjev za
leto 2021 ne bo mogoče razdeliti
po običajnih obiskih na domu.
Po našem požarnem območju
jih bomo razdelili po poštnih
nabiralnikih na domovih in
pustili tudi položnico za
prostovoljne prispevke. Tudi

Zahvaliti se moram vsem, ki so
kakorkoli prispevali in po svojih
močeh pomagali, da je naše
društvo uspešno in se razvija s
svojimi smernicami ‒ predvsem
pomaga ljudem. Ta zahvala velja
tudi našim predhodnikom, ki so
delovali v društvu.
Ob koncu še enkrat čestitam
vsem našim članicam in članom
ob visokem jubileju ter vsem
bralkam in bralcem Bloškega
koraka želim vesele božične
praznike ter obilo uspehov v
novem letu 2021.
Na pomoč!
Predsednik PGD Velike Bloke
Matjaž Modic
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V novo desetletje s časovnim pregledom
Leto 2020 se počasi poslavlja.
Leto, ko bi moralo biti za Dive še
posebno praznično in veselo, je
minilo v čisto drugačnem
vzdušju. Želje in ideje o koncertu
ob desetletju sestava so dolgo
tlele in še niso dobile možnosti,
da bi zagorele. Velikokrat smo na
vajah ali med vožnjo na katero
izmed
številnih
gostovanj
govorile: »To bomo naredile za
našo obletnico ali te goste bi
lahko povabile.« V mislih smo že
sestavljale koreografijo, da ne
bomo na odru samo stale, ampak
se preizkusimo še v prestopanju
iz ene noge na drugo, v obratu in
mogoče v preprostih plesnih
gibih, da vmes ne pozabimo na
besedilo. Instrumentalistom smo
posredovale vse svoje zahteve,
predvsem za tiste dele pesmi,
kjer naj bi zapele malo hitreje in
bolj dinamično, da prenesemo
energijo še na poslušalce.

Glasbeni gostje so bili seznanjeni
z dnevom in uro našega koncert
in že skoraj se je točilo vino ter
peklo piškote za slavnostno
pogostitev. Pa vendar bo vse
moralo počakati na prihajajoče
leto 2021, v upanju, da takrat pa
le uspe.
Vokalna skupina Diva je imela
ustanovne vaje 15. oktobra leta
2010. Takrat, še na željo bivših
osnovnošolk,
dijakinj
in
študentk, je zaživel dekliški
sestav. Prvo pevsko sezono smo
večinoma preživele zaprte med
štirimi stenami. Glasovi so se
morali med seboj uskladiti in
notno gradivo se je začelo hitro
kopičiti.
Na
začetku
s
preprostimi
melodijami
in
napevi, ki so jim sledile vedno
težje skladbe. V drugi pevski
sezoni smo postale sekcija
Kulturnega društva Bloke in s
tem je skupina lažje zadihala, saj

imamo od takrat na razpolago
nekaj sredstev, pridobile pa smo
tudi potrditev, da delujemo v
pravo smer. Sledil je naš prvi
uraden nastop jeseni leta 2011 in
od takrat naprej smo stalno
prisotne na večini prireditev v
organizaciji občine Bloke in
Kulturnega društva Bloke. Le
malokateri občinski praznik,
prireditve ob državnih praznikih
in revije odraslih pevskih zborov
so
minile
brez
našega
udejstvovanja. Tretjo pevsko
sezono smo začrtale kot
predstavitveno. Najprej smo
kratek program predstavile v
župnijski cerkvi v Cerknici, nato
še pri Fari in Sv. Trojici. Dober
glas seže v deveto vas in lahko
trdim, da se nam je v letu 2013
začelo tisto pravo dogajanje, ko
smo prejele povabila na številna
gostovanja in konec sezone
organizirale
prvi
zaključni

koncert v sodelovanju dveh
dekliških zborov.
Le kdo bi si mislil, da smo
sodelovale
na
štirih
predstavitvah knjig, zapele na
številnih porokah bivših in
sedanjih
članic,
pripravile
številne samostojne koncerte
bodisi v božičnem času bodisi ob
koncu pevske sezone. V desetih
letih se je nabralo tudi veliko
število gostov, ki smo jih gostile,
in seveda številna gostovanja,
kamor smo se vedno odpravile z
velikim veseljem. Med drugim
lahko omenim sodelovanje na
prireditvah »Žive jaslice v
Postojnski jami« in »Razstava
jaslic v skritih kotičkih Gradeža«,
sodelovanje
na
koncertu
Benjamina in Mance Izmajlove
ter samostojni božično-novoletni
koncert v Bohinjski Bistrici.
Zelo rade sodelujemo z
različnimi pevskimi zasedbami in

Trenutna zasedba Div ob desetletnici

Virtualno praznovanje obletnice

Sozvoèenja v Trbovljah leta 2018

Potepanje po bohinjski dolini leta 2017
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Glasba in korona

glasbeniki, da je vsak dogodek v
nečem edinstven. Skozi desetletje
smo večkrat zamenjale zunanjo
podobo, če ne drugega smo
spremenile barvo dodatkov in
barvo las. Poleg oblek se je
spreminjal tudi naš sestav. V
desetih letih se je skupina
preoblikovala v ženski sestav, kjer
ne prevladujejo več dijakinje in
študentke. Ustanovne članice so
skupino zapustile in nadomestili
so jih novi glasovi. Dive smo že od
začetka odprte za nove članice in
z veseljem sprejmemo vsako, ki je
pripravljena pokazati voljo in
energijo za petje v našem zboru.
Vokalna skupina Diva je do sedaj
premagala vse ovire, ki so nam
prišle na ustvarjalno pot, in z
lahkoto trdim, da je zbor v desetih
letih zelo napredoval. Seveda ni
pomembno samo glasbeno in
ustvarjalno področje. Pevke smo
se med seboj povezale in pevske
vaje nam predstavljajo pravi
manjši pobeg iz resničnega sveta
v svet glasbe. Priznamo, da se med

seboj pogrešamo in ob sobotah
zvečer razmišljamo o vajah ter si
večkrat kaj lepega napišemo ali se
slišimo preko sodobnih načinom
komuniciranja.
No, pohvaliti se moramo s
številnimi
priznanji
in
pozitivnimi komentarji, ki jih
vedno prejmemo na območni
reviji odraslih pevskih zborov. Že
nekaj leta zapovrstjo nas
ocenjevalci uvrščajo v regijski
nivo, zato se udeležimo tudi
regijskih tekmovanj. Leta 2017
smo na regijskem tekmovanju
odraslih pevskih zasedb v Zagorju
ob Savi prejele srebrno priznanje
in leto kasneje priznanje za
najboljše sestavljen program na
Sozvočenju v Trbovljah.
V novem desetletju si želimo,
da čim prej začnemo z rednimi
pevskimi vajami in nadaljujemo z
ustvarjanjem,
da
ponovno
stopimo na oder in poslušalcem
pričaramo čaroben večer.
Kaja Granič

Koncert ob 5. obletnici zbora

V začetku letošnje epidemije je
med glasbeniki hitro zaokrožila
šala, da bo »ta korona trajala,
dokler bo to hotel dirigent«.
Seveda si to lahko razloži vsak po
svoje, a naj najprej pojasnim
glasbeni vidik. Eden izmed
glasbenih simbolov se namreč
imenuje korona. To je majhen
lok, v katerem je pika. Korona, ki
je zapisana nad določenim tonom
oz. akordom, pove, da ga držimo
poljubno dolgo, vse dokler
dirigent skladbe ne nadaljuje.
Morda se neglasbenikom
dozdeva, da je glasba nekaj
neoprijemljivega, stvar talenta,
čustev in srca. Nekaj, čemur
težko določiš lastnosti. A glede
glasbenih simbolov to ne drži.
Višino, dolžino, jakost in barvo
tona natančno določimo in
zapišemo z glasbenimi simboli. V
evropski glasbi so se postopoma
uveljavili že od srednjega veka
dalje. Prvi, ki je z notami določil
višino, jih razporedil takrat med
štiri črte, je bil italijanski
glasbenik in menih Guido iz
Arezza. Njegova poimenovanja
do, re, mi, fa, sol, la in si so nam še
vedno
poznana.
Danes
razporedimo tone v petčrtno
notno črtovje in jim, skupaj z
znaki za zvišanje ali znižanje,
določimo višino do pol tona
natančno. Z obliko note povemo
dolžino
tona
do
štiriinšestdesetinke natančno. V
času glasbene romantike je
Johann
Nepomuk
Mälzel
patentiral glasbeno uro oz.
metronom. Skladatelji lahko z
njim točno navedejo tudi tempo,
hitrost glasbe. Za dinamiko,
glasnost glasbe, imamo celo
paleto določenih možnosti, od
ppp (zelo, zelo tiho) do
orkestrskega fff (zelo, zelo
glasno). Najbolj neoprijemljiva
lastnost tona se zdi zvočna barva.
Ta je v glasbi postala izrazno
pomembna
predvsem
v
impresionizmu. A celo barvo
lahko
skladatelj
natančno
opredeli z določitvijo glasbenih
izvajalcev. Tudi izraznost in
karakter glasbe nista popolnoma
prepuščena izvajalcem, zanju
poznamo
mnogo
oznak,

večinoma
italijanskih,
npr.
appassionato
(strastno,
z
zanosom).
Glasbeni simbol korona tonom
torej podaljša trajanje, je
nekakšna dramatična zamrznitev
glasbe. To pa lahko primerjam z
današnjim časom. Trenutno tudi
sama kot glasbenica čutim
korono nad sabo. Moje ideje in
želje po glasbenem poustvarjanju
so prav tako zamrznjene. Vsi
načrti za učenje novih skladb in
končno za koncertiranje so se
ustavili. Glasbeniki tudi v tem
času še poskušamo izvajati
glasbo, a imamo občutek ujetosti
in nemoči. Mislim, da vsakemu
posamezniku
trenutni
čas
povzroča stiske. Hkrati pa se
bodo gotovo pokazale nove poti.
V tišini in umiritvi vsak lahko
premisli
o
vrednotah
in
razsežnostih svojega življenja in
najde svoje navdihe in korenine
notranjih moči. Glasba ostaja, kot
že nekoč, temeljni medij, ki
povezuje um, srce in duha ter
vzpostavlja
povezavo
med
čutenjem in razmišljanjem. To so
že nekdaj vedeli tudi duhovni
voditelji, šamani in vrači.
V glasbi se korona konča. Tudi
epidemija koronavirusa se bo
enkrat končala in glasbe ne bo
utišala. Zato imam v mislih vse, ki
so trenutno potrebni pomoči in
mi je žal za vse stiske, ki jih
doživljajo bolni in osamljeni.
Prav njim bi živa glasba zdaj
ogrela srce in duha. A glasbeniki
se bomo vrnili na odre in življenje
se bo, upam, prenovljeno in
izboljšano vrnilo v svoje tirnice.
Irena Cundrič Iskra
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Alpinist mora biti pripravljen na vse
Že spomladi me je Stane Jakopin poklical, če imam na zalogi kakšno turo, ki bi jo lahko opisal v
Bloškem koraku. Prav pomisliti sem moral, saj nas je "koronca" za nekaj časa prikovala stran od
takšnih podvigov. Čez poletje smo se lahko zopet kam spravili, jesen pa nas je ponovno omejila na
domačo občino in kaj bolj resnega v jesenskih mesecih kot nekaj tekov po pribl. 7 km nisem uspel
spraviti skupaj. Da pa ne bom opisoval nekih starih tur, za katere danes niti ne morem več šteti,
da sem jih kdaj opravil, oziroma da ne bo izgledalo, da smo le dobri, sem se odločil, da bo ta članek
namenjen tudi vzponom, ki so se končali nekoliko drugače oziroma sem ob njih postajal modrejši.

Kje začeti? A, seveda, prvi alpinistični vzpon
Severovzhodni raz ‒ Debela peč. Da pa ne
padem samo pod steno in začnem tolči klin, je
potrebno vedeti še malo ozadja.
Leta 2000 sem se vpisal v alpinistično šolo
AO Železničar, kjer so bili inštruktorji sami
prekaljeni mački, med njimi je še danes nekaj
živih. Alpinistična šola je vsebovala teoretična
znanja, ostalo pa praktični del; letno plezalno
tehniko, zimsko plezalno tehniko, reševanja
padlega soplezalca, turno smučanje, gibanje
po ledenikih, prva pomoč, plezanje
zaledenelih slapov. Kot letni vzpon se je štel
vzpon v vsaj 100-metrski smeri, kjer smer ni
opremljena, ampak si varovanje postavljaš
sam, moral si opraviti tudi pet vzponov v
smeri dolgi vsaj 500 m ter 5 zimskih vzponov,
od katerih se šteje turno smučanje, pristop
nad 3500 m (se mi zdi) ter plezanje po
zaledenelih slapovih.
Meseca junija, čez vikend, v Kamniški
Bistrici tako opravim izpit za starejšega
pripravnika in seveda v sredo pridem na
»ferajn«, kjer smo se zbirali, v upanju, da me
bo kdo od inštruktorjev vzel s seboj plezat v
gore. Po stari navadi so se vsi alpinistični
inštruktorji seveda zagrebli za pripravnice,
nas pripravnikov pa nihče ne bi peljal s seboj.
Razumem, tudi jaz bi se na njihovem mesto
tedaj odločil tako. Tako nas je ostalo samo
nekaj pripravnikov, ki smo se potem po svoje
poizkušali znajti. S sošolcem Matejem
Prezljem iz Nove Gorice sva se tako zmenila,

da greva plezat smer Medo v Ospu. Kaj hitro
naju inštruktorji prepričajo, da sva predobra,
da bi se igrala v športni smeri, bolje, da greva
nabirat izkušnje v prave smeri. Kam pa?
Predlagajo nama Severovzhodni raz ‒ Debela
peč, smer je »kao full" opremljena s starimi
klini, midva nisva videla nobenega, razen
tistih, ki sva jih zabijala midva.
S Pokljuke je na Debelo peč čisto prijeten
sprehod, iz Krme pa je to 500-metrski plezalni
vzpon. Ne bodi ga treba, sva v soboto ob 6-ih
zjutraj že nad Kovinarsko kočo v Krmi in se
zapodiva v smer. Čisto po šolsko se varujeva
že tam, kjer se niti ne bi bilo treba, oziroma
izgubljava čas v spodnjem delu, kjer ne vem,
če se sploh že šteje, da je to smer. S seboj sva
imela opis in skico smeri, vendar sva jo že
takoj nad kaminom nekje izgubila. Mislim, da
sva jo pozabila na enem od kamnov, kjer sva
gledala, kje naj bi smer šla. Plezava čisto po
občutku v veliko težjem delu, kot je bil po
spominu opisan, čas pa teče in teče. Ko prvič
pogledam na uro, je ta že 18.00. Za smer piše,
da je preplezljiva v 4 do 5 urah, midva pa sva
po 12 urah plezarije nekje nad sredino stene.
Plezava še dobre 3 ure, naredi se tema.
Svetilke nimava s seboj, vse, kar nama je še
ostalo v nahrbtniku, je en sendvič, 0,5 l vode,
ene limonine napolitanke v nekakšnem
zelenkastem ovitku, ena polivinil vrečka in wc
papir. »U super, to bo prvi nenapovedan
bivak.« Matej je vedno govoril: »Alpinist mora
biti pripravljen na vse.« Kaj kmalu, ko si

postaviva ‘štant’ na pribl. 1 m široki polički in
se dobro pričvrstiva, začne padati dež in nato
še sneg. Baterija na telefonu je skoraj prazna,
na moji mobi kartici še čisto malo denarja,
Matejev telefon je crknil že prej, na mobi
kartici pa tudi ni imel čisto nič. Za vsak slučaj
pokličeva GRS Mojstrana, da jih obvestiva, da
sva tu gor. Itak bova tu bivakirala do jutra, v
pajkicah in tankem termoflisu. Reševalci GRS
se odpravijo proti Krmi, zvečer si še enkrat
posvetimo, midva z mobitelom, oni z lučko, in
dogovorimo se, da se slišimo zjutraj ob 7-ih,
saj morava ugasniti telefon. Prosiva jih, če
lahko oni pokličejo naju, ker ni težava samo
baterija, temveč tudi nič denarja na mobi
kartici. Celo noč se premražena treseva na
tisti polički, stiskava se eden k drugemu,
preko glav, ki jih tiščiva skupaj, imava
poveznjeni čeladi, preko njih pa sva napol
raztrgala tisto polivinil vrečko, da imava
glave »kao« pod streho. Vsaki dve uri pojeva
vsak po eno napolitanko, vsak ugrizne po 1krat v sendvič, pijeva pa ne, ker če glavo samo
malce nagneš nazaj, ti voda iz čelade kar
direktno teče v usta. Sicer je mrzla kot "pes",
ampak za žejo se nama ni treba bati.
Ob sedmih zjutraj prižgeva telefon, ki je bil
k sreči suh, saj nahrbtnik ni prepuščal, ter
čakava na klic reševalcev. Ko opiševa, kje
točno sva, se čez kakšne 3 ure eden od
reševalcev spusti do naju z vrvjo. Ko gremo
gor, naju je čakalo praktično samo še pribl. 50
m lažje hoje po skrotju do vrha. V tistih
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okoliščinah, ko je po naju celo noč padal dež
in sneg, je bilo nemogoče, da bi sama izplezala
iz tega. Na vrhu Debele peči je bilo pribl. 3 cm
snega. Reševalci naju potegnejo ven, skupaj se
odpravimo do Blejske koče na Lipanci, kjer
spijemo čaj. S terencem naju odpeljejo v
Krmo, kjer sva imela avto. Ko odkleneva avto,
se oni odpeljejo, dež pa se usuje kot za stavo.
Samo skočiva v avto in na zadnje sedeže
vrževa nahrbtnik. V avtu se slečeva ter sediva
v gatah in brez majic ter se preko zadnjih
sedežev poizkušava priplaziti, da prideva do
suhih oblačil v prtljažniku.
Tu bi se moralo končati, vendar je bilo za
naju najhuje priti v sredo na »ferajn«, saj sva
bila v ponedeljek v vseh časopisih in telefoni
so kar naprej zvonili. V sredo sva se počakala
pred železniško postajo, saj smo AO
Železničar tedaj imeli svoje prostore še poleg
železniške postaje, in skupaj sva odšla v
društvo. Kaj sva jih slišala! Vsak od
inštruktorjev, ki je imel dve minuti, je bil
pameten ‒ seveda oni so pa s tečajnicami
plezali v plezalnih vrtcih.
Debela peč naju je kar namučila, to morava
popraviti. Naslednjo soboto greva nazaj.
Odločila sva se le, da greva plezat v drugo
smer, in sicer Jesih-Potočnik in jo pol
presolirava nenavezana. Po nekaj urah že
stojiva na vrhu.
Ostala pa nama je še prvotna zamisel ‒
smer Medo v Ospu. Smer Medo v Ospu je edini
"lažji vzpon" čez osapsko steno, dolžina je
malo čez 100 m, ocena tja do V+, čas plezanja
pribl. 2 uri.
V smer se z Matejem z vso vnemo zapodiva
na polno, za seboj imava seveda že dve
plezariji v Debeli peči, enkrat vmes naju je
Borut Kantušer, ravno tako pripravnik in
najin sošolec iz alpinistične šole, peljal plezat
v Kogel. Borut je bil od naju starejši pribl. 25
let in je plezal zares težke smeri. Z njim je
tedaj od naših lahko plezal samo še Tadej
Golob, vsi ostali so bili že malo zarjaveli. Borut
pa je še tisto leto takoj naredil izpit za
alpinista, ostali inštruktorji in alpinisti se
tedaj z nami pripravniki niso kaj dosti
ukvarjali. Tako se pač kališ.
Ko sva nekje nad polovico smeri, v tistem
raztežaju plezam naprej, noga mi spodrsne,
roke me ne morejo obdržati in odfrčim
navzdol. Padem direktno na vrh krošnje,
kolikor se spomnim edinega večjega drevesa v
tem delu stene. Iz krošnje se zapodi okrog
1000 ptičev v vse smeri. Malo me boli zadnjica,
malo rebra, malo sem popraskan. Iz smeri z
malo kobacanja izplezava do vrha. Ko se
spomnim, so vsi, ki so imeli polomljena rebra,
bolj jamrali, ko so se jim celila, kot ko so jih
polomili. Matej mi pravi: "Alpinist mora bit
pripravljen na vse!"
Erik Samida
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Poseben božič
V času letošnje velike noči, ko ni bilo
mogoče skupaj slovesno praznovati dogodek
Jezusovega vstajenja, mi je nekdo rekel, da bo
verjetno nekaj podobnega tudi okoli božiča.
Ko to pišem (po drugi adventni nedelji) je za
nami že nekaj tednov, ko se tudi v cerkvi ne
moremo normalno srečevati, in vse kaže, da
se bodo te napovedi uresničile.
Poleg bogoslužja in običajnega verouka so
v tem času odpadli nekateri ustaljeni
dogodki, kot sta npr. miklavževanje in
adventne delavnice za otroke. Ne vemo tudi,
kako bo s koledovanjem po božiču. Kljub
vsemu pa bomo po vseh župnijskih cerkvah
postavili jaslice. Mah je že nabran, cerkve pa
bodo v božičnem času odprte za molitev in
ogled jaslic.
Vsekakor pa vas spodbujam k pripravi na
praznovanje in na samo praznovanje
Jezusovega rojstva v družinskem krogu. Pri
tem pa imejmo v mislih tudi vse tiste, ki živijo
sami, ki nimajo nikogar, s katerim bi preživeli
svete večere in praznike. Za človeka je
namreč najhujša stiska prav samota,
osamljenost, ki pa prav na takšne svete,
praznične trenutke postane še bolj jedka. Naj
nam ne bo vseeno! Če drugega ne, pokličimo
svojega ostarelega sorodnika, prijatelja,
znanca, soseda. Naša pozornost ga bo gotovo
razvedrila.

Vsem, ki čutite breme samote, pa bi
svetoval, da ne čakate na druge, kdaj se bo kdo
spomnil na vas in vas poklical po telefonu ali
prišel k vam na obisk. Tudi vi lahko naredite
prvi korak in koga pokličete, mu pišete za
praznike ali pa, če morete, s potrebno
previdnostjo tudi obiščete. Saj prav to je tudi
sporočilo božiča. Bog sam je našel način, da je
prišel do človeka. Postal je eden izmed nas,
človek tako kot mi, da bi lahko bil z nami. Da
bi z nami delil vse tisto, kar se nam dogaja, kar
mi doživljamo. Nobena naša človeška situacija
mu ni tuja. Kadarkoli ga lahko povabimo v
svoje srce! Pri tem ni pomembno, ali sem
veren ali ne ali se trudim za pošteno, dobro
življenje ali pa sem zabredel na slaba pota. Za
Boga smo vsi enako dragoceni! In za vsakega
od nas je prišel na ta svet. Nobena tema zanj
ni pretemna, da ne bi hotel vstopiti vanjo in jo
razsvetliti z lučjo svojega rojstva. Da ga le mi
želimo sprejeti!
Vsem skupaj želim, da bi praznovanje
božiča letos ne bilo posebno samo zaradi tega,
ker morda ne bomo mogli biti skupaj pri
polnočnicah in drugih mašah, ampak da bi
bilo posebno tudi v pozitivnem smislu, da se
božič zgodi tudi v vaših srcih in potem tudi
navzven v vaših odnosih do ljudi okrog vas.
Tekst in foto: Simon Virant, župnik

Letošnji adventni venèek v župnijski cerkvi pri Fari
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Novo korito ob izviru V kraju
Na Polšečem naši predniki niso imeli velikih
težav z oskrbo z vodo.
Praktično vsaka hiša je imela v bližini
manjši izvir, ki je zadostoval za vsakodnevne
potrebe gospodinjstva. Vodo so prinašali na
glavah v škafih.
Za pranje perila in večje potrebe pa so vodo
pripeljali s sodom – bačo, ki je bila nameščena
na priročnem vozu, v katerega so vpregli vola.
Vodo so pripeljali od močnejšega vodnega
izvira »V kraju«, nahaja se v gozdu, oddaljen
500 metrov od vasi. Prav tako so tja gonili,
dvakrat dnevno, napajat živino. »Ne udo so
gnal'.«
Voda iz izvira, ki nikoli ne presahne, se je
stekala v veliko leseno korito, dolgo šest
metrov in široko preko 80 cm. Postavili so ga v
prvih desetletjih prejšnjega stoletja. V ta
namen so posekali velikansko smreko v
Opečniku, od koder jo je s težavo pripeljalo
nekaj parov volov.
Sosed je pri tem koritu napajal živino še v
70. letih prejšnjega stoletja. Korito je načel zob
časa, počasi je propadalo in puščalo vodo.

V vaškem odboru Ravnik smo že pred leti
sklenili, da uredimo vse izvire na našem
območju, ki so se opustili ob izgradnji »štirn«
za kapnico in pozneje vodovodnega omrežja.
Eno takih je tudi »V kraju« pod Polšečim.
Zelo dejavna pri tem je bila nekdanja
predsednica vaškega odbora Silva Perčič. V
Ščurkovcu je rasla primerna smreka, s
skrbnikom gozda se je dogovorila za posek.
Zaradi različnih dogodkov in zapletov je
smreka pridobila še nekaj letnic.
Letošnjo jesen pa nam je le uspelo.
S pomočjo mojstrov Petra in Mateja smo
vaščani uspeli posekati smreko, izdolbsti
korito in ga postaviti k izviru.
Po dolžini prekaša svojega predhodnika, pri
širini pa mu je zmanjkalo nekaj centimetrov.
Uredili smo tudi krožno pot do izvira. V
načrtu je še postavitev primerne oznake ob
glavni cesti. Tako se bodo pohodniki ali
mimoidoči lahko osvežili ob bistri studenčnici,
ki izvira neposredno izpod korenin jelke
častitljive starosti in velikosti. Že stoletje
dolgo mogočno in tiho bedi nad vodnim
zakladom in ga ohranja ter čuva za sedanjost
in bodočnost.
Marija Žgajnar

januar 2021
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Na Notranjskem dva risa
s telemetrično ovratnico
Projekt LIFE Lynx se je pričel leta 2017, njegov
glavni namen je reševanje dinarsko-JV alpske
populacije risa pred izumrtjem. V projektu
bomo našim risom pomagali z doselitvami iz
Romunije in Slovaške. Zaenkrat smo pripeljali
že sedem risov, štirje so bili izpuščeni v
slovenskem delu Dinaridov, trije pa v
hrvaškem delu. Vsak od izpuščenih risov je
opremljen s t. i. telemetrično ovratnico, ki
nam omogoča, da spremljamo njegovo
gibanje. Na ta način pridobljeni podatki so
ključnega pomena za razumevanje biologije te
vrste, poleg tega pa je iz njih jasno razvidna
pot, ki jo je posamezna žival opravila po
izpustu, in območje, kjer si je ustvarila svoj
teritorij.

območje Javornikov in Rakovega Škocjana. Iz
podatkov njegove telemetrične ovratnice
lahko sklepamo, da je večkrat poskušal
prečkati avtocesto na odseku med Postojno in
Uncem. V mesecu oktobru pa njegovo
prisotnost beležimo predvsem na območju
Menišije.
Tako kot Katalina in Maksa smo v tem delu
Slovenije do januarja 2020 spremljali tudi risa,
imenovanega Doru. Doru je prvi ris, ki smo ga
v okviru projekta LIFE Lynx izpustili v
Dinaridih, in sicer v Nacionalnem parku
Risnjak, meseca maja 2019. Po izpustu se je
odpravil proti severu in mesec kasneje je
vzpostavil svoj teritorij na območju
Javornikov tako kot kasneje ris Maks. Na

Ker se posamezni ris lahko pojavi na več
fotografijah, pri ocenjevanju številčnosti
izkoriščamo dejstvo, da je pikast vzorec
risjega kožuha edinstven za vsako posamezno
žival. Tako lahko na podlagi fotografij
pridobimo najmanjšo številčnost risov v
Sloveniji. V sezoni 2019/2020 je znašala 20
odraslih osebkov in dva mladiča. Na območju
občine Cerknica smo imeli v zadnji sezoni
spremljanja postavljenih 15 avtomatskih
kamer na 13 lokacijah, vendar na nobeni
izmed njih nismo ujeli risa.
Lokalne posvetovalne skupine
Za uspešno doselitev risov ter reševanje
njihove populacije pri nas je potrebno
sodelovanje z lokalnimi deležniki, kar pri

Foto: Gabriele Retez

Ris Katalin
Po naših podatkih se trenutno na širšem
območju Notranjske nahajata dva izmed
doseljenih risov. V prostranih gozdovih
Menišije si je svoj teritorij ustvaril ris,
imenovan Katalin. Katalin je bil v naravo
izpuščen letos spomladi na območju Snežnika.
Po izpustu se je najprej odpravil proti
jugovzhodu mimo Ilirske Bistrice do Brkinov,
od tam naprej pa je v dolgem ovinku prek
Gorskega kotarja, Goteniške gore in Blok
prišel na območje Menišije. Opisano pot,
dolgo približno 250 km, je opravil v 19 dneh.
Veliko krajšo pot je pri iskanju svojega
teritorija opravil ris, poimenovan Maks. Maks
prihaja s Slovaške in je bil letos poleti, tako
kot Katalin, izpuščen na območju Snežnika.
Prve tedne po izpustu je ostal v okolici
Snežnika, nato pa je svoj teritorij razširil še na

Foto: foto: Miha Krofel

Ris Maks
žalost od konca januarja letos njegova
ovratnica ne deluje več, prav tako ga od takrat
nismo zaznali na posnetkih avtomatskih
kamer, s pomočjo katerih spremljamo rise na
območju Dinaridov.
Koliko je risov v Sloveniji?
Poleg doselitev risov v okviru projekta LIFE
Lynx potekajo še številne druge dejavnosti,
med njimi tudi spremljanje risov s pomočjo
avtomatskih kamer. Tovrstno spremljanje je
namenjeno ocenjevanju številčnosti risov.
Avtomatske kamere postavimo na območjih z
že zabeleženo prisotnostjo risa. Ker trenutno
postavljamo kamere na 185 različnih
lokacijah, so nam pri tem v veliko pomoč člani
lokalnih lovskih družin. Na koncu sezone
spremljanja pregledamo posnete fotografije
in izberemo tiste, na katerih so se posneli risi.

projektu LIFE Lynx izvajamo preko t. i.
lokalnih posvetovalnih skupin. Lokalna
posvetovalna skupina Cerknica deluje v
okviru projektnega sveta LIFE Stržen, kjer se
srečujemo predstavniki obeh projektov,
župan Cerknice, predstavniki agrarnih
skupnosti, lovskih družin, turističnih
deležnikov, političnih strank ter druga
zainteresirana javnost. To zagotavlja menjavo
informacij in mnenj med deležniki ter
izvajalci projektov.
Za več informacij o risu in projektu LIFE
Lynx lahko obiščete našo spletno stran
www.lifelynx.eu, najdete pa nas tudi na
Facebooku in Instagramu.
Gregor Simčič, Manca Velkavrh,
Maja Sever
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Birma na Blokah
Birma je bila letos iz znanih razlogov s
prvotno načrtovanega datuma v maju
prestavljena na jesen, natančneje na soboto
26. septembra. Birmoval je ljubljanski
pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je imel ta
dan kar tri slovesnosti zapovrstjo, najprej
pri Sv. Trojici, kjer so bili trije birmanci,
nato pri Fari, kjer je bilo 11 birmancev, in
nazadnje še pri Sv. Vidu.
Nekaj dni pred birmo smo imeli
birmanci, starši, botri in člani župnijskega
pastoralnega sveta s škofom sproščeno
srečanje in skupno mašo. Uvodoma nam je
povedal, da ima izjemno lepe spomine na
čas, ko je kot mlad študent večkrat prišel na
Bloke k tedanjemu župniku Jožetu
Kastelicu, ki je bil prej kaplan v njihovi
župniji in sta bila dobra prijatelja.
Na dan birme je bilo bolj kislo in za
september precej hladno vreme, kar pa ni
nič vplivalo na pomen zakramenta svete
birme, potrditve birmancev in birmank v
veri, ter podelitve darov Svetega Duha, ki
usposabljajo za življenje po Jezusovem
nauku. Škof je v pridigi izpostavil predvsem
eno misel, naj imamo radi ljudi in naj
imamo radi Boga. V besedah na koncu maše
je pohvalil vse, ki na tak ali drugačen način
pomagajo v župniji, in vse, ki so sodelovali

pri zunanjih in notranjih pripravah na
birmo. Najbolj impresioniran pa je bil nad
mladinskim pevskim zborom, ki ga
sestavljajo dekleta in fantje iz obeh bloških
župnij, kakršnega po njegovih besedah ne
premorejo niti v marsikateri večji in bolj

imenitni fari. Vse prisotne je vzpodbudil,
naj še naprej lepo sodelujemo v domačem
kraju in lokalni skupnosti ter da naj vedno
»držimo skupaj«.
Patrik in Rok Korenjak

Foto: Foto Žnidaršič

Birmanci, botri, škof in župnik pri Sv. Trojici

Foto: Foto Žnidaršič

Birmanci, botri, škof in župnik pri Fari
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Slika
z naslovnice

Zborovodski seminar
Šolski pevski zbori so prekinili delovanje že v

omogočila

prvem valu epidemije koronavirusa. Tudi v

Udeležile smo se ga zborovodkinje Tina

septembru, ko smo bili še v šoli, smo se

Milavec (OŠ Rakek), Vida Truden (OŠ Stari

zborovodkinje znašle pred mnogimi izzivi.

trg), Irena Cundrič Iskra (OŠ Nova vas), Marija

Vsaka šola je kljub enotnim priporočilom v

Obreza (podružnična OŠ Grahovo) in Urška

skladu s svojimi možnostmi in specifikami

Vrbovšek

reševala problem izvajanja šolske zborovske

Zborovodkinja in skladateljica Katja Gruber

dejavnosti na svoj način. Zborovodkinje smo

nas je s svojimi bogatimi izkušnjami navdušila

že v prvem valu epidemije preselile svoje

in opogumila za nadaljnje delovanje. Na dveh

delovanje na računalnik. Vendar glasbeni

triurnih srečanjih, 20. in 26. 11. 2020, nam je

pedagogi in profesionalni glasbeniki vemo, da

svetovala glede naših izbranih programov.

računalniška tehnologija prenaša zvok z

Omogočila nam je odprt in iskren pogovor o

zamikom, kar onemogoča sočasno izvajanje

naših trenutnih skrbeh in tudi o načrtih za

glasbe. Onemogočeno je torej prav skupno

prihodnje. Tretje srečanje bo potekalo v

delovanje pevskih zborov, orkestrov in

pomladnem času. Vse močno upamo, da v

komornih skupin. Posnetke se lahko snema in

živo.

se jih združuje naknadno, njihova montaža pa
zahteva
Foto: Toni Kljun

Na bližnjem hribu za vasjo so se Evelin,
Nac in Loti veselili prvih zimskih radosti
na snegu. Pred prvim spustom v dolino
so se tako postavili pred objektiv z vso
pripadajoèo opremo.

specifična

tehnična

znanja

in

zmogljivo programsko opremo.

cerkniška

izpostava

(podružnična

OŠ

JSKD.

Begunje).

Zahvaljujemo se ge. Jožici Mlinar, ki nam je
seminar omogočila. Za vsebinsko izjemno
bogat

in

hkrati

prijeten

seminar

se

V času, ko smo ponovno začeli delovati na

zahvaljujemo tudi ge. Katji Gruber, ki si je

daljavo, smo zborovodkinje šolskih zborov

kljub številnim obveznostim in dodatnim

dobile ponudbo za spletni seminar s priznano

obremenitvam vzela čas za nas.

glasbenico Katjo Gruber.

Seminar nam je

Irena Cundrič Iskra

Združeni šolski zbori iz OŠ Nova vas in OŠ Loški Potok, Nova vas, 18. 5. 2018
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Izgubljanje dodane vrednosti
lokalne živinoreje
V Sloveniji je delež območij z
omejenimi
možnostmi
za
kmetijsko dejavnost okoli 75 %
(kmetijska zemljišča v rabi). Gre
predvsem za hribovita in gorska
območja, ki jim grozi vse večje
opuščanje rabe površin in
posledično zaraščanje, ki sta med
najbolj perečimi razvojnimi
vprašanji Slovenije. To je
povezano s praznjenjem prostora
in
siromašenjem
kulturne
krajine, ki se je oblikovala skozi
stoletja in je neprecenljivo
narodno bogastvo. Z rejo
prežvekovalcev se na takšnih
območjih učinkovito preprečuje
zaraščanje ter zagotavlja prireja
mesa posebne kakovosti. V
Sloveniji so za to dani vsi pogoji,
a koliko slovenskega mesa

mesu in krompirju. Obratna je
zgodba pri mleku, perutnini in
govejem mesu, kjer smo
samooskrbni 127 %, 110 %
oziroma 103 %. A če izpostavimo
govedorejo, ki je bila na Blokah
vedno pomembna živinorejska
panoga, situacija v Sloveniji ni
tako vzpodbudna, kot kažejo
številke. Mesa je količinsko res
dovolj, a vsebinsko nam to nič ne
pove. Govedo za meso redi okoli
33 000 slovenskih kmetijskih
gospodarstev, rejci vzredijo več
goveda, kot pojemo govejega
mesa, a zaradi velikega izvoza
živih živali in uvoza mesa iz
drugih držav je že več kot 30 %
govejega mesa, ki ga pojemo,
uvoženega. Slednje prihaja iz
držav, ki imajo pri reji živali

»kolač« še živilskopredelovalna
industrija in trgovina, a med
členi te verige je velika razlika v
moči in posledično tudi v
prejetem končnem znesku. Med
vsemi deležniki v verigi prejme
slovenski kmet za bika s 400
kilogrami mesa (znesek vključuje
pitanje bika skoraj dve leti,
krmljenje in oskrbo živali …) 2,5krat manj kot drugi v omenjeni
verigi oziroma 40 % od končne
prodajne
cene.
Posledice
takšnega načina plačila so lahko
katastrofalne. Kmetje že sedaj
vhlevljajo vedno manj bikov,
klavnice in trgovine kupujejo
poceni meso v tujini, slovenski
kmetje pa prodajajo žive živali v
Avstrijo, Italijo in druge države.
Rejci imajo problem tudi pri

Kakšna bi bila lahko rešitev? V
prvi vrsti slovenskega kmeta
postavljati na prvo mesto.
Ozaveščanje javnosti o kakovostni
in na slovenskih tleh prirejeni
hrani. Da bi kupci posegali po
domači hrani ter se ustrezno
pozanimali o izvoru izdelkov na
trgovskih policah. Žal je tudi izraz
»domače« že vse prevečkrat
izrabljen in zato pogosto izgublja
na pomenu. Potrebna je podpora
kmetijam, še posebej manjšim, ki
jih je iz dneva v dan manj. Sigurno
pa se v tem obdobju, bolj kot
kadarkoli
prej,
potrošniki
zavedajo pomena lokalne, doma
pridelane hrane in vedno več je
takšnih, ki so za te izdelke
pripravljeni plačati tudi malce
več, saj tako investirajo v svoje

Foto: Stane Jakopin

Ponudba lokalnih izdelkov na Blokah
prirejenega
na
slovenskih
pašnikih dejansko konča v
slovenskih
trgovinah
za
slovenskega potrošnika, je že
drugo vprašanje.
V Sloveniji ni težav z oskrbo s
hrano v količinskem smislu, je pa
ta zagotovljena na globalni način,
saj jo precej odkupimo od drugod.
Samooskrba
s
sadjem
in
zelenjavo je pod polovico naših
potreb, prav tako je nizka stopnja
samooskrbe tudi pri svinjskem

precej večjo porabo antibiotikov,
kot je v Sloveniji, ki sodi med
države z najmanjšo porabo.
Cena govejega mesa v
slovenski trgovini je vse višja in
višja. Ob tem človek pomisli, da
kmetje s prirejenim mesom
precej dobro zaslužijo in prav bi
tako bilo. A dejstvo je, da
slovenski kmetje za svoje delo, ki
se kaže v njihovih pridelkih in
izdelkih, ne dobijo primernega
plačila. Poleg kmeta sestavljata

prodaji svojih živali v klavnico, ki
jim znižujejo odkupne cene
mladega pitanega goveda in krav,
ki gredo v predelavo. Popolnoma
nerazumljivo je, da kljub
zadostni samooskrbi z govejim
mesom, uvažamo to meso (precej
verjetno slabše kakovosti) iz
tujine. In na ta način se zelo hitro
izgublja dodana vrednost lokalne
živinoreje, ki se v staležu
populacije
že
drastično
zmanjšuje.

zdravje. Seveda je vse to povezano
tudi s kupno močjo, a kupovanje
izdelkov neposredno na kmetijah
je povezano s precej nižjo ceno v
primerjavi s ceno v trgovini. Tudi
na Blokah je kar nekaj ponudnikov
raznovrstnih domačih izdelkov.
Podprimo jih na lokalnem nivoju,
to pa je potem lahko pot k njihovi
prepoznavnosti tudi v širšem
okolišu.
dr. Metka Žan

januar 2021

pa še to

31

PLAN ODVOZOV KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2021
LINĲA B1

Benete, Runarsko, Studenec, Ravne,
Topol, Hudi Vrh, Metulje, Fara, Nova
vas, Nemška vas, Veliki Vrh in pravne
osebe.

LINĲA B2

Glina, Studeno, Radlek, Velike Bloke,
Ulaka, Sleme, Hribarjevo, Rožanče, Sv.
Trojica, Jeršanovo, Lovranovo, Ograda,
Bočkovo, Zales, Malni, Hiteno,
Mramorovo pri Pajkovem, Andrejčje,
Gradiško, Ravnik, Štorovo, Ravnice,
Zavrh, Polšeče, Lepi Vrh, Škufče,
Lahovo, Sv. Duh, Škrabče, Zakraj,
Strmca, Mramorovo pri Lužarjih,
Godičevo, Kramplje, Volčje in pravne
osebe.

PRAZNIKI
Linĳa B1:
Namesto petek 1. 1. 2021 preostali
odpadki ››› ponedeljek, 4. 1. 2021
Linĳa B2:
Namesto petek 25. 6. 2021 embalaža
››› ponedeljek, 28. 6. 2021

Preostali odpadki
Embalaža
Praznik
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PISMA BRALCEV
ENA BLOŠKA
Lansko leto, ko še nismo poznali
koronavirusa, je kmet iz Nove
vasi že proti koncu poletja na
svoji njivi okopaval repo.
Mimo je prišla gruča turistov –
pohodnikov, tam nekje od
Ljubljane. Ustavili so se tudi pri
na motiko oprtem kmetu in
beseda je dala besedo.
»Ja, pri vas na Bloški planoti je
zares lepo: gozdovi, travniki,
njive in predvsem čist svež
zrak,« so v sončnem popoldnevu
vsi navdušeni hvalili lepote naše
pokrajine.
»Ja, ja,« je rekel kmet. »Kar
oglejte si našo lepo naravo in
uživajte na čistem zraku. Pa
poglejte še mene, kako postaven
in čeden sem. Ko so me pripeljali

na Bloke, nisem mogel hoditi, bil
sem brez zob, brez las.«
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo
večno ostal.

»Ojoj, od kod pa so vas
pripeljali?«
»Iz postojnske porodnišnice.«

Zahvala

(Povedal M. M.)

V pomladanskem času letos, ko
smo zaradi covida-19 obtičali v
zaprtih prostorih, vsi vemo, kako
in kaj je bilo.
Žena, že do kraja naveličana
moža, mu je »svetovala«, naj za
božjo voljo le gre malo ven,
magari tudi v kakšno drugo
občino. Bo rade volje ona plačala
kazen za prekršek.
Jožica Škrlj

Svojo življenjsko pot je sklenila

Marija Intihar
Pouščenova mama iz Zavrha
21. 2. 1931–22. 10. 2020
Ob nenadni boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem za
izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala vsem,
ki ste nam kakorkoli pomagali. Hvala g. župniku za opravljen
obred. Najlepša hvala Barbari in Tonetu za vso pomoč ob tem
bolečem trenutku.
Vsi njeni

Praznični utrinek

ZAHVALA
Ob naravni nesreči, ki nas je prizadela konec julija 2020 (udar
strele), se zahvaljujem:
Najprej vsem gasilcem, ki so s svojo požrtvovalnostjo pogasili
požar na gospodarskem poslopju in preprečili njegovo širjenje
na stanovanjsko hišo.
Zahvaljujem se sorodnikom, prijateljem in vaščanom, ki so
pomagali pri čiščenju pogorišča in izgradnji novega
gospodarskega objekta.
Zahvaljujem se vsem podjetnikom, obrtnikom, občanom občine
Bloke in občanom sosednjih občin, ki ste nam pomagali po
svojih močeh; nekateri z delom, drugi s finančnimi prispevki,
materialom, lesom, krmo za živino, orodjem za gradnjo,
izkopom
temeljev,
betoniranjem,
odvozom-dovozom
gradbenega materiala, postavitvijo ostrešja ...
Zahvaljujem se Občini Bloke za finančno pomoč.
Zahvaljujem se lovcem LD Martin Krpan.
V svojem imenu in imenu družine hvala in srečno v novem letu 2021.

Foto: Matic Jakopin

Èudovito okrašena smreka v središèu Nove vasi

Marjan Cimprič

SEZNAM DOGODKOV
Vse organizacije, vaške skupnosti, klube, društva in posameznike prosimo, da nam posredujejo podatke o dogodkih, ki jih nameravajo izvesti
na področju občine Bloke, in sicer na elektronski naslov bloski.korak@bloke.si Z napovednikom dogodkov bomo obveščeni vsi občani in
širša javnost, na ogled pa bo tudi na spletni strani občine Bloke. www.bloke.si
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Historije
Ko so se včasih začeli o kaki pomembni temi
pojavljati vici, je veljalo, da gre počasi na bolje.
Upajmo, da to velja tudi v današnjem času.
• Po časopisih beremo, gledamo na TV, ljudje
prenašajo od ust do ust, oziroma danes po
spletu.
• Pred leti je veljalo, da je kitajsko blago
poden od podna, poceni in ne za dolgo.
Povsod pa gre čas in razvoj naprej. Poglejmo
samo virus, kako so ga Kitajci zbolhali. Kapo
dol pred temi mojstri, cel svet se trudi že eno
leto, da bi ga pogruntali, pa, žal, ni še nič
konkretnega.

Tomaž Zlobko

Zimski sentiment
Sneg pada v tiho noč, srebrno se iskri ….
smo zbrani skupaj tu doma,
v domači hišici.
Dobra nam mati je spekla potico nocoj,
je oče nam vinca nalil,
še čas se je ustavil vsaj malo …,
da ni`kdar bi ne minil.
• Tako kot vsak dan zjutraj je možakar tudi
letos pred zimo pohitel v klet in nagnil
zelenko z dobrim domačim razkužilom. Kar
vrglo ga je nazaj! Nič ne voham, nič ne okušam
– korona je v hiši! Z grozo je še enkrat
pogledal steklenico in se oddahnil. Hvala bogu
sem se zmotil, vodo sem popil.
• Sedaj se moramo vrteti samo v svojem
mehurčku in imamo veliko časa za časopis in
vsa radijska in TV poročila. A kaj, ko povsod
vrtijo isto pesem:
Gospodarstvo – komaj diha na škrge.
Šolstvo – vsak dan drugače, skoraj kaos.
Prevozi – ne delajo.
Zdravstvo – na robu zloma.
• Samo ena vedno pozitivna: kriminal –
organiziran (!?).
Pomagajmo si!
Iz javnih občil izbral Lojze Mazij

Ta lep božični čas prav vsakemu od nas
spomin budi na tiste dni,
ko otroci smo bili.
Hitro ta čas odšel je brez nas,
otroštva nazaj ne bo.
Od vekomaj tako je kot zdaj,
pa vendar nam je lepo.
Sneg pada v tiho noč, srebrno se iskri …
spomin budi na tiste dni,
ko skupaj smo bili.
***************************
Spomin budi na tiste dni …
ko srečni smo bili.
Pripis uredništva: Ta pesem je nastala pred leti v Velikih Blokah ob božiènem èasu.
Avtor Tomaž Zlobko jo je uglasbil in jo s svojim ansamblom tudi posnel.
Posnetek si lahko zavrtite na povezavi https://youtu.be/YMN1XKeORhg

— glasilo občine Bloke
Glavni in odgovorni urednik: Stane Jakopin | Uredniški odbor: Milena Mišič, Jerneja Kovšca, Katja Lah Majkić, Matej Pakiž | Lektoriranje: Jerneja Kovšca
Oblikovanje in prelom: Hiša oblikovanja Korenjak | Tisk: Schwarz Ljubljana | Izdaja: Občina Bloke | Naklada: 1300 izvodov
Glasilo je brezplačno za vsa gospodinjstva v obèini; za naroènike v domovini je predlagan letni prostovoljni prispevek 8 €, za naroènike v tujini 16 €. Prispevek
za glasilo nakažete na račun Občine Bloke: 01350-0100002737 | Naslov uredništva: Občina Bloke, Bloški korak, Nova vas 4a, 1385 Nova vas; bloski.korak@bloke.si
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ODKUP IN PRODAJA LESA
ZAMET d.o.o. | NOVA VAS 11 | 1385 NOVA VAS | T: 041 654 550
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez med nami,
da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
(Tone Pavček)

Vsem poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje,

ki ste nam ga izkazali v minulem letu.
Tudi v letu 2021 se veselimo sodelovanja z vami.

Trenutki sreče, lepe misli in doživetja
naj vas v novem letu pripeljejo
do osebnega zadovoljstva in uspehov.
Vesel božič in srečno 2021!

