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s NA BLOKAH SO KARIESU
»ŠTETI DNEVI«

ROMAN PAVČIČ – KROVEC
IN KLEPAR Z DUŠO IN S SRCEM

ODPRTJE UČNEGA
ČEBELNJAKA

Pogled na Bloke z Lisca 13. decembra 2021

Spoštovane
Bločanke in
Bločani!

Za nami je leto številnih težav in
nepredvidenih dogodkov, pred nami pa novo
leto, čas številnih priložnosti in pričakovanj.
Ob vstopu v novo leto vam zato želim, da bi ga
preživeli uspešno, umirjeno ter s čim
manjšimi težavami.

Vsem Bločankam in Bločanom ter tudi
vsem ostalim, ki v teh prazničnih dneh
prebirate Bloški korak, pa želim miren in
blagoslovljen božič ter srečno, veselo in
uspehov polno novo leto 2022. Ostanite še
naprej zdravi s polno mero življenjske
vedrine.

Župan, Jože Doles
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Obnovljen stanovanjski objekt v Velikih Blokah

Za uspešen spopad z epidemijo so
farmacevtska podjetja razvila in izdelala
cepiva. Za obvladovanje epidemije bi bilo
dobro, da bi se s temi cepivi cepilo čim večje
število prebivalcev. Pri tej odločitvi pa imamo
v naši državi kar nekaj težav. Kljub velikemu
angažiranju Vlade RS, strokovne javnosti ter
delavcev civilne zaščite, ki delujejo pod
okriljem občin, smo v naši državi dosegli
okrog 50-odstotno precepljenost. To pa je za
uspešno zajezitev epidemije očitno premalo.

Tudi v občini Bloke situacija ni veliko
boljša. Po zadnjih podatkih o precepljenosti,
ki jo spremljajo v ZD Cerknica, se je v naši
občini cepilo dobrih 52 odstotkov občanov.
Vsem prebivalcem občine Bloke, ki se proti
virusu covid-19 še niso cepili, ob tej
priložnosti predlagam, da to storijo čim prej.
Le na ta način bomo lahko v najkrajšem
možnem času zopet vzpostavili normalne
razmere v družbi ter zaustavili nadaljnjo
širitev okužb.

AKTIVNOSTI OBČINE BLOKE V LETU

2021
Kljub v uvodu navedenim težavam vse
aktivnosti potekajo relativno normalno.
Skoraj v celoti smo zaključili tudi vse letos
načrtovane investicije.

Že v prejšnji izdaji Bloškega koraka smo
poročali o dveh projektih, ki smo jih realizirali
že med letom. Dokončali smo večnamenski
objekt pri Sveti Trojici. Gradnja je obsegala
celotno ureditev objekta in njegove okolice
skupaj z ureditvijo funkcionalnega zemljišča.
Objekt je tudi ustrezno opremljen in že služi
svojemu namenu.

Več pomembnih investicij je bilo narejenih
tudi na področju okoljske infrastrukture.
Izboljšave in razširitve so bile izvedene na
vodovodnem in kanalizacijskem omrežju v
naseljih Nova vas in pri Sveti Trojici. Na ta
način smo te pomembne infrastrukturne
priključke zagotovili tam živečim
prebivalcem, v naselju Nova vas pa je

infrastruktura namenjena novograditeljem,
ki na tem območju načrtujejo oziroma že
gradijo nove stanovanjske objekte.

Do uspešnega konca smo pripeljali tudi
našo letos največjo investicijo. Ravno v teh
dneh se namreč zaključuje gradnja oziroma
obnova stanovanjskega objekta v naselju
Velike Bloke. Dokončali smo gradbena in
obrtniška dela znotraj objekta ter izvedli tudi
ureditev dostopne ceste, zunanjih parkirnih
in zelenih površin. Tako smo za potrebe
neprofitnega najema pridobili pet novih
stanovanj. Vsakemu stanovanju pripada tudi
klet ter po dve parkirni mesti, ki sta locirani
na severni strani stanovanjskega objekta. Kot
rečeno, je gradnja v tem trenutku zaključena,
čaka nas le še pridobitev uporabnega
dovoljenja, kar pa je predpogoj za začetek
postopka oddaje stanovanj v najem.
Pričakujemo, da bomo prve razpise za oddajo
stanovanj v najem izvedli v prvi polovici
naslednjega leta.

Kljub izrednim razmeram je poslovanje
občine Bloke v letu 2021 potekalo

razmeroma normalno
V letu 2021 je covid-19, ki svet obremenjuje že drugo leto zaporedoma, močno zaznamoval in usmerjal
naš način življenja. V naši občini smo se na te razmere ustrezno odzvali oziroma se jim prilagodili.
Nošenje mask, razkuževanje rok in spremembe pri načinu druženja so postale naš način življenja.

Verjetno se bodo nekatere od teh navad ohranile tudi v prihodnjem obdobju.
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Nova asfaltna prevleka cestnih površin na Radleku

Sodobno opremljena nova zobna ambulanta v Novi vasi

Vesel sem, da nam je v zelo kratkem času
uspelo realizirati tudi razširitev prostorov v
Zdravstveni postaji Nova vas, in sicer za
potrebe nove zobozdravstvene ambulante. Že
v prejšnji izdaji Bloškega koraka smo poročali,
da smo za ta namen namenili del nezasedenih
prostorov, ki so do nedavnega spadali v okvir
prostorov vrtca. V sklopu te investicije so bila
opravljena gradbeno-obrtniška dela v
notranjih prostorih, pa tudi obnovitveni
posegi na fasadi in okolici, ki so bili posledica
sprememb okenskih odprtin in dostopa do teh
prostorov. Dela so v celoti zaključena. Z
realizacijo te investicije smo uspeli pridobili
novo, dovolj veliko zobozdravstveno
ambulanto, ločeno čakalnico za paciente z
zunanjim dostopom in sanitarnimi prostori.
Nova zobna ambulanta je v notranjosti
povezana z dosedanjimi prostori zdravstvene
postaje. V te prostore smo namestili tudi novo
pohištvo ter nov zobozdravstveni stol.
Preuredili in na novo opremili smo tudi
manjšo čajno kuhinjo in jedilnico za potrebe
zaposlenih ter preuredili prostor dosedanje
zobozdravstvene ambulante, ki bo namenjen

laboratoriju in patronažni službi. Vrednost te
investicije je bila okrog 80 tisoč evrov,
sredstva za prenovo pa smo zagotovili iz
lastnih virov proračuna občine Bloke. Uredili
smo ustrezne delovne pogoje tako za potrebe
zobozdravstvenih storitev kakor tudi za
potrebe patronažne službe, ki na Blokah od
letošnje pomladi delujeta vse dni v tednu.

Po vzoru iz preteklih let smo tudi letos
izvedli obsežna obnovitvena dela na
prometni infrastrukturi. Posodobili smo več
kot 4 kilometre občinskih cest, in sicer na
cestah v naseljih Radlek, Benete, Rožanče,
Hribarjevo, Nova vas in Velike Bloke ter na
cestnih odsekih Hribarjevo – občinska meja in
Veliki Vrh – Hudi Vrh. Na vseh navedenih
cestah je bila izvedena preplastitev z novo
asfaltno prevleko, urejene bankine in
odvodnjavanje. Sledili smo svojim
prizadevanjem in ciljem, da celotno cestno
omrežje v občini Bloke ohranjamo v dobrem
stanju.

Pozno jeseni smo začeli še z realizacijo
projekta izgradnje okoljske infrastrukture v
naselju Ulaka. Še pred poslabšanjem

vremena je bilo zgrajeno vodovodno in
kanalizacijsko omrežje od naselja Ulaka do
naselja Velike Bloke, kjer se omenjeni
komunalni vodi priključujejo na obstoječe
komunalno omrežje. Zaradi poslabšanja
vremenskih pogojev in nizkih temperatur se
je izvedba projekta znotraj naselja Ulaka
prestavila na kasnejše obdobje, ko bodo
vremenski pogoji to dopuščali.

Poleg navedenih projektov smo letos
uresničili še več manjših projektov. Naj
omenim le še dva. Uspešno smo obnovili
centralni vodohran Gradiško, od koder se
vsa bloška naselja oskrbujejo s kvalitetno
pitno vodo. V prvi fazi so bila opravljena
sanacijska dela notranjih prostorov
vodohrana, na zunanjih površinah pa je bila
nameščena ustrezna hidro in toplotna
izolacija. Na ta način smo objekt ustrezno
zavarovali pred morebitnim propadanjem. V
naslednjem letu pa bomo s prenovo
nadaljevali, in sicer bomo izvedli še zaščito
oziroma premaz obeh bazenov za skladiščenje
pitne vode.

Pomembna obnovitvena dela so bila tudi v
prostorih osnovne šole. Med krompirjevimi
počitnicami smo namreč zamenjali talne
obloge v skupnih prostorih šole v pritličju.
Nove talne obloge so bile položene v jedilnici,
obeh garderobah ter v celotnem hodniku
pritličja.

Iz predstavitve investicij lahko ugotovimo,
da so dela kljub izrednim razmeram zaradi
covida-19 potekala nemoteno in brez
posebnosti. V teh dneh pripravljamo tudi
osnutek proračuna za naslednje leto, ki vam
ga bomo predstavili v naslednji izdaji
Bloškega koraka. Že sedaj pa lahko povem, da
je tudi plan investicij za leto 2022 izredno
obširen in razgiban.

Ob koncu tega prispevka vam zaželim vse
dobro, predvsem pa veliko zdravja in
zadovoljstva. Bodimo strpni ter upoštevajmo
priporočila in navodila stroke. Na ta način
bomo omejili nadaljnje širjenje virusa
covid-19. Vsi si namreč želimo, da bi se
življenje v naši ožji in širši domovini čim prej
spet normaliziralo ter prišlo v običajne
tirnice.

Zaključek koledarskega leta in obdobje
številnih praznikov se nezadržno bliža. V
prednovoletnem času se spominjamo tudi
dogodkov, ko smo se odločali o tem, ali želimo
živeti v samostojni in neodvisni državi. Na ta
dan praznujemo državni praznik, dan
samostojnosti in enotnosti. Vsem občanom
občine Bloke ob tem prazniku iskreno
čestitam in vam želim vse dobro.

Vsem, ki v teh dneh prebirate Bloški korak,
pa želim miren in blagoslovljen božič ter
srečno in zdravja polno novo leto 2022.

Župan, Jože Doles
Foto: Matic Jakopin



januar 20224 naša obèina

Napotki pri
bolezni COVID-19

Občinski štab civilne zaščite občine Bloke svojim
občanom v nadaljevanju podaja nekaj informacij

in napotkov v zvezi z epidemijo covid-19.

Predstavljamo informacije o precepljenosti prebivalstva v občini
Bloke, možnosti testiranja in terminih brezplačnega cepljenja proti
covid-19 v ZD Cerknica.

PODATKI O PRECEPLJENOSTI V OBČINI BLOKE

NA DAN 2. 12. 2021
Poroča CEPILNI CENTER ZD Cerknica: Doslej smo s cepivom proti covid-
19 cepili 778 oseb, od tega je 731 oseb precepljenih, revakciniranih je
bilo 236 oseb.

TESTIRANJE NA VIRUS SARS-COV-2
S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI

V ZD Cerknica opravljamo testiranje na virus SARS-Cov-2 s hitrimi
antigenskimi testi:
• ponedeljek med 7.00 in 9.45,
• torek med 7.00 in 9.00,
• sredo med 7.00 in 9.45 in med 13.00 in 15.00,
• četrtek med 7.00 in 9.00,
• petek med 7.00 in 9.45.

Potrdila o testiranju izdajamo pol ure po končanem testiranju!

Občina Cerknica in Občinski štab Civilne zaščite Cerknica sta se
odzvala na prošnjo ministra za zdravje Janeza Poklukarja po vnovični
pomoči lokalnih skupnosti pri zajezitvi epidemije in organizirala novo
točko za brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAGT).
Testiranje bo potekalo v Športnem parku Cerknica (Koleno), pri
klubskih prostorih Nogometnega kluba Cerknica, na naslovu
Notranjska cesta 67, Cerknica. Testiranje na tej lokaciji je do
nadaljnjega mogoče od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00 ter ob
nedeljah od 15.00 do 19.00, tudi za občane občine Bloke.

TERMINI BREZPLAČNIH CEPLJENJ PROTI COVID-19
V Zdravstvenem domu Cerknica so termini množičnega brezplačnega
cepljenja ob:
• sredah, med 7.00 in 18.00 (cepivo Pfizer),
• petkih, med 7.00 in 13.30 (cepivo Pfizer).
Za zaključek lahko predstavniki civilne zaščite občine Bloke vsem

občanom sporočamo, da epidemija te zahrbtne bolezni še zdaleč ni
končana in da je virus še vedno med nami.

Prav je, da se v celoti držimo zaščitno-varnostnih ukrepov, ki nam
jih priporoča stroka, to je, da pri druženjih držimo primerno razdaljo,
nosimo zaščitne maske, se cepimo, ali pa se raznih druženj nasploh
izogibamo. Še posebna previdnost velja sedaj v božično-novoletnih
praznikih.

Ostanite zdravi in srečno!

Vir: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica in OŠ CZ Cerknica.

Pripravil: Stane Jakopin, poveljnik OŠ CZ občine Bloke

Zaželimo si
optimizma

Ko smo že mislili, da se epidemija počasi poslavlja in da bo čez zimo
izzvenela, se je nedavno pojavila nova različica koronavirusa, ki nam
daje slutiti, da bo epidemija še nekaj časa krojila naš vsakdan. In čeprav
smo po 20 mesecih ukrepov, omejitev ali pa samo previdnosti pred
okužbo z novim koronavirusom vsi že pošteno utrujeni, smo lahko tudi
veseli in ponosni, da smo s svojim odgovornim obnašanjem in s
cepljenjem preprečili najhujše. Da smo naše skupnosti ohranili žive, da
se nismo popolnoma zaprli za štiri zidove in da smo v naših vaseh in
mestih še vedno del velike družine.

Da je temu tako, se moramo zahvaliti vsem vam, dragi občani naših
desetih primorsko-notranjskih občin, ki upoštevate ukrepe, ki ste
previdni in skrbite zase ter za ljudi, ki vas obkrožajo.

Velike zasluge za to imajo v naših občinah tudi obe županji in osem
županov, pripadniki vseh desetih občinskih štabov civilne zaščite,
pripadniki regijskega štaba civilne zaščite, številni prostovoljci in vsi
ljudje dobre volje in polni optimizma.

Predvsem pa moramo biti vsi hvaležni zdravstvenim delavcem.
Njim gre zahvala, da se epidemija tudi v naši regiji počasi, a vztrajno
umirja.

Pred dvema letoma smo zadnjič na običajen način pričakovali
božično-novoletne praznike. Lanski so potekali pod strogimi pogoji,
letošnji bodo podobni, upajmo, da vsaj malo bolj sproščeni. Čeprav se
nam zdi, da razmere niso v naših rokah, pa lahko k njihovemu
izboljšanju pripomoremo vsi: z nošnjo zaščitne maske, z
razkuževanjem in umivanjem rok, z izogibanjem gneči v zaprtih
prostorih in seveda s cepljenjem. Zahvaljujemo se vsem, ki ste tudi
doslej to počeli in našo družbo ohranili v relativno dobrem
epidemiološkem stanju.

V krogu družine, prijateljev, ob kuhanem vinu, pri maši ali na
mestnem trgu vam želimo, da preživite bližajoče praznike previdno,
vendar vseeno veseli in polni optimizma.

Člani štaba civilne zaščite za Notranjsko-Primorsko vam želimo prijetne
božične praznike, v novem letu pa, da bi končno preživeli vse mutacije novega
virusa, odvrgli maske in se decembra spet vrnili v običajno pričakovanje
praznikov, kot smo ga nazadnje doživeli pred dvema letoma.

Sandi Curk
Poveljnik CZ za Notranjsko



januar 2022 5naša obèina

Odprtje učnega
čebelnjaka

Konec oktobra je potekalo slavnostno odprtje učnega čebelnjaka v
Novi vasi, ki ga je postavila Občina Bloke v sklopu Leader projekta S
čebelami do znanja. Prireditev se je začela s slovensko himno, ki so jo
zapeli pevci Lovskega pevskega zbora Martin Krpan Bloke. Predsednik
čebelarskega društva Rajko Anzeljc je povedal nekaj besed o večletnih

prizadevanjih čebelarjev na Blokah za postavitev učnega čebelnjaka in
se zahvalil vsem, ki so pri tem projektu sodelovali. Učenci osnovne šole
Toneta Šraja Aljoše so pripravili točko, s katero so ponazorili življenje
čebel, Ajda Milavec pa je na harmoniki zaigrala Slakovo pesem Čebelar.
Župan Jože Doles je poudaril pomen čebelnjaka, v katerem se že izvaja
čebelarski krožek, za nadaljnji razvoj čebelarstva na Blokah in omenil
možnost dodatne turistične ponudbe, saj bodo lahko turisti videli in
spoznali življenje čebel ter seveda tudi kupili izdelke, ki jih iz čebeljih
produktov izdelujejo čebelarji na Blokah.

Predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč je najprej poudaril, da
kranjska čebela ni takšne barve kot čebelica Maja, temveč je siva, saj se
imenuje kranjska sivka, nato pa je povedal, da je navdušen nad vsakim
odprtjem novega čebelnjaka, ker s tem krepimo znanje o čebelarstvu
in ga prenašamo na mlade. Povedal je tudi, da smo Slovenci rekorderji
po številu čebelarjev in da so njegovi sogovorniki vedno presenečeni,
da v Sloveniji potekajo čebelarski krožki, kjer se mladi učijo o čebelah
in čebelarjenju, saj imajo po svetu podjetja, ki pridelujejo velike
količine medu, v Sloveniji pa je ogromno malih čebelarjev, ki med in
ostale izdelke proizvajajo večinoma za lastne potrebe.

Zapisal: Matej Pakiž

Foto: Stane Jakopin

Po rezanju traku so pevci zapeli še dve pesmi, župan Jože Doles in
predsednik èebelarskega društva Rajko Anzeljc pa sta podpisala
dogovor o upravljanju uènega èebelnjaka. Za konec je sledila še
manjša pogostitev, na kateri so vsi prisotni prijetno poklepetali.

Foto: Ljubo Vukelič

Zbirna posoda za olje

Zbiraj olje,
varuj okolje!

Občina Bloke je v letošnjem letu skupaj s partnerji občino Cerknica, OŠ
heroja Janeza Hribarja Stari trg in vodilnim partnerjem JP Komunalo
Cerknica pristopila k skupnemu projektu ločenega zbiranja odpadnih
jedilnih olj s prijavo na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje

ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska, ki se bodo
financirale iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta je vzpostavitev oz. omogočanje sistemskega
zbiranja odpadnega jedilnega olja v posameznem gospodinjstvu, kako
in kje ga zbiramo, kam ga oddamo z zavedanjem, da s tem
pripomoremo pri varovanju okolja ter ohranjanju narave.

Jedilno olje ali maščobe so živila, s katerimi se običajno srečujemo
skoraj vsakodnevno in so neka stalnica v vsakem gospodinjstvu. Pri
uporabi olj in masti nastaja veliko odpadnega jedilnega olja, ki
uporabniku nemalokrat postavlja vprašanje, kam z njim.

Občina Bloke je kot partner pri zgoraj omenjenem projektu v ta
namen kupila dve ulični zbirni posodi 200 L in zadostno število
manjših posodic s priloženo zloženko o pomenu projekta. To so prejela
vsa gospodinjstva na Blokah. Zbrano olje se oddaja v Zbirnem centru
Hudi Vrh v zato namenjene zbirne posode. Možnost oddaje je vedno v
času obratovanja ZC.

Glavni namen zbiranja odpadnega jedilnega olja je zmanjšanje
obremenitve okolja, pitne vode, kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav.

Pričakujemo, da boste z veseljem sodelovali pri zbiranju odpadnega
jedilnega olja in s tem sebi in zanamcem omogočili bolj čisto in zdravo
življenjsko okolje.

Režijski Obrat Občine Bloke
David Hiti
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Sanacija prostorov lekarne, pošte in
knjižnice zaradi sevanja radona

Osrednja občinska stavba se skupaj z osnovno šolo nahaja na območju z izrazito koncentracijo
prehajanja radona iz zemlje na površje. Že pred leti smo se soočili s težavami zaradi visoke

koncentracije radona v prostorih OŠ in jih v sodelovanju s pristojnimi institucijami uspešno sanirali.

V letošnjem letu je Lekarna Ljubljana izvajala
meritve koncentracije radona tudi v
podružnični lekarni v omenjeni stavbi in
odkrita je bila povišana koncentracija tudi v
severozahodnem kraku stavbe (prostori
knjižnice, lekarne in pošte).

KAJ JE RADON?
Radon (222Rn) je radioaktivni žlahtni plin, ki
nastaja ob razpadu urana, ki je naravno
prisoten povsod v zemeljski skorji. Je brez
barve, vonja in okusa. Zaradi relativno
dolgega razpolovnega časa (3,82 dni) je z
zdravstvenega vidika najbolj pomemben
radonov izotop. Ta čas je dovolj dolg, da lahko
del radona, ki nastane v zemeljski skorji,
doseže atmosfero, kjer se hitro razredči.

VPLIV NA ZDRAVJE
Sam radon kot tudi njegov razpad nista
nevarna zdravju, kar pa ne velja za njegove
kratkožive razpadne produkte in sevanja. Kot
rezultat alfa-preobrazbe radona nastajajo
nanometrski aerosoli radonovih kratkoživih
razpadnih produktov; polonij (Po), svinec (Pb)
in bizmut (Bi), končno pa nastane stabilni
atom svinca. Ti se v zraku vežejo na prašne
delce in aerosole ter preko dihanja pridejo v
pljuča, kjer se del delcev odloži na
občutljivem tkivu. Tako je pri razpadanju
delcev tkivo podvrženo ionizirajočemu

sevanju, ki nas obseva od znotraj in povečuje
tveganje za nastanek pljučnega raka. Obolenje
pride počasi in se lahko pokaže čez nekaj
desetletij. S podaljševanjem pričakovane
življenjske dobe se tako povečuje tudi
izpostavljenost prebivalstva radonu.

MEJNE VREDNOSTI
Koncentracijo radona izražamo v Bq/m3, kar
nam pove število radioaktivnih razpadov v
sekundi v kubičnem metru zraka. Povprečne
dolgotrajne koncentracije radona v zraku po
Sloveniji so med 10 in 25 Bq/m3. Kadar pa
radon na svoji poti zaide v zgradbo, se v njej
lahko začne kopičiti, tako da koncentracije
dosežejo nekaj sto ali celo nekaj tisoč Bq/m3.

V Sloveniji je od marca 2018 v veljavi nova
direktiva, ki mejne vrednosti za bivalna in
delovna okolja postavlja na 300 Bq/m3. Če so
te vrednosti presežene, je priporočljivo
izvesti ustrezno sanacijo objekta.

PREHAJANJE RADONA V STAVBO
Radon v zgradbe vstopa skozi razpoke v talni
plošči in stenah, skozi slabo zatesnjene
odprtine ob sanitarnih, vodovodnih in
električnih instalacijah. Vzrok za vstop
radona v zgradbe je rahlo znižan tlak v
notranjosti, kar je posledica toplejšega zraka v
zgradbah. Iz navedenega sledi, da je tlačna
razlika med notranjim in zunanjim zrakom

višja v hladnejšem delu leta. Dodatno je v
hladnem obdobju zmanjšano tudi zračenje
prostorov. Posledično so zimske
koncentracije radona v povprečju 2‒3-krat
višje kot poletne. Ker so novejše hiše bolj
zrakotesne, nastaja vedno večji podtlak, ki
lahko privede do povečane koncentracije
radona v stavbi.

Potek preprečevanja prehoda radona v
občinski objekt in prezračevanje temeljnih tal
stavbe

Na Občini Bloke smo po ugotovljeni
povišani koncentraciji radona v lekarni
nemudoma pristopili k iskanju rešitve in pri
pooblaščenem izvajalcu naročili meritve
koncentracije radona v prostorih celotnega
severozahodnega kraka stavbe.

Vir: dr. Damijan Škrk, Uprava RS za varstvo pred sevanji

Povpreèna vrednost radona na obmoèjih v Sloveniji Tesnjenje cevi

Vir: EPA

Vstopna mesta radona
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

K ot se za ta čas spodobi, se je zima
razbohotila in s seboj prinesla bele
radosti, ki so se jih najbrž najbolj

razveselili najmlajši. Žal pa je zima prinesla tudi
nevšečnosti, zlasti v prometu. Roko na srce, v
času okrog božiča in novega leta se že spodobi,
da je nekaj tistega čarobnega zimskega vzdušja.
Najbrž se boste strinjali z mano, da se je lepo
stiskati v dobri družbi okrog tople peči, srebati
vroč čaj in opazovati naravo, odeto v nežno
snežno belino.

Kljub temu pa se ne moremo izogniti
vsakdanjim skrbem, kako bo v šoli, službi, bomo
doma uspeli obdržati zadovoljivo zdravje, še
zlasti sedaj, ko nas že drugo leto zapored stiska
obroč epidemije, ki nikakor ne popušča. Iz
razpoložljivih podatkov lahko sklepam, da se nas
je že večina Bločanov na tak ali drugačen način
srečala s tem virusom. Upamo lahko, da se bomo
te nadloge v doglednem času znebili, čeprav
bodo nekatere spremenjene navade, kot je npr.
nošenje zaščitnih mask, še dolgo naša stalnica.
Res pa zgleda, kot navaja stroka, da brez
cepljenja večine prebivalstva ne bo zmage.

Na splošno bi lahko ocenili, da je leto, ki se
poslavlja, minilo dokaj mirno brez večjih
pretresov, če odštejemo prej omenjeno
epidemijo. Iz gospodarstva ne poročajo o
kakšnih večjih zastojih, ki bi ovirali proizvodne
procese, tudi v šoli zaenkrat poteka pouk po
zastavljenem urniku, le tu pa tam občasno
prihaja do izostanka od pouka zaradi karantene.

Sedaj imamo ob dolgih zimskih večerih vsaj
na deželi več časa za spremljanje javnih občil,
medijev, družbenih omrežij in podobno. V zvezi
s tem pa vsaj mene v zadnjem času vse bolj
navdaja občutek, da živimo v obdobju
negativizma. Velika večina medijev, pa tudi
družbena omrežja, kar tekmujejo med seboj, kdo
bo objavil čim bolj negativno novico, medtem ko
se pozitivne novice omenjajo bolj mimogrede, v
ozadju. Saj vem, z dobrimi novicami se slabo
zasluži. Sam sem pa še vedno prepričan v
pozitivno naravnanost večine ljudi, ki
negativizmu ne nasedajo in najbrž bodo to slej
ko prej morali spoznati tudi tisti, ki se ukvarjajo
z obveščanjem javnosti. No, v Bloškem koraku se
trudimo obveščati svoje bralce predvsem s
pozitivnimi vsebinami in temu načelu sledimo
tudi v tej izdaji.

Kljub temu da zaradi epidemije ni kakšnih
večjih druženj in prireditev, smo vseeno zbrali
kar precej poročil iz našega vsakdana, za katere
sem prepričan, da jih boste prebrali »na mah«.

Župan v svojem prispevku med drugim
poroča, da občinski projekti potekajo po
zastavljenem planu. Pravi, da so podobno kot
vsako leto tudi letos poleg ostalih investicij
posodobili preko 4 km občinskih cest, kar
predstavlja dobrih 5 % celotnega cestnega
omrežja občine Bloke. Ta podatek sicer samo
bežno preberemo in ga že v naslednjem trenutku
pozabimo. Pred kratkim sem v občinskem glasilu
ene večjih slovenskih občin prebral, da so v
enakem časovnem obdobju uspeli posodobiti
cestni odsek, ki ne predstavlja niti promila
njihovega celotnega cestnega omrežja. Če
primerjamo ta dva podatka, pa si lahko
ustvarimo sliko, da so lahko manjše občine ob
dobrem gospodarjenju in obvladovanju stroškov
še kako učinkovite. Seveda pa občina Bloke ni
uspešna le pri posodabljanju cest, uspešna je tudi
na drugih področjih svojega delovanja, kar je
moč opaziti na vsakem koraku, opazijo pa tudi
tisti, ki od drugod zaidejo na Bloke. Občini Bloke
želim še naprej tako uspešno delo, saj je to
osnovni pogoj, da bodo na tem prostoru mladi z
veseljem ostajali doma, kjer bodo živeli novi in
novi rodovi.

Ker smo v božično-novoletnem času, pišemo
o obisku prvega dobrega moža, ki je naše
najmlajše obiskal že v začetku meseca, seveda
tiste, ki so bili pridni. V teh dneh pa pričakujemo
obisk še preostalih dveh dobrih mož, tako da še
ni vse izgubljeno, še lahko pridemo na vrsto.

Poleg naštetega pa si lahko preberete tudi
nekaj o naši preteklosti, o uspešnih podjetnikih,
o šoli, kaj hudomušnega – za vsakega bo nekaj.

December je čas, ko se ozremo nazaj na
prehojeno celoletno pot, delamo načrte za
prihodnost in tudi praznujemo.

V tem decembrskem času ne smemo pozabiti
na pomemben državni praznik, ki ga
obeležujemo 26. decembra, to je dan
samostojnosti in enotnosti. Tega dne je bil pred
31 leti razglašen izid plebiscita in takrat se je
začela osamosvojitvena pot samostojne
Slovenije. Ob tem prazniku vam, spoštovane
bralke in bralci, iskreno čestitam.

Želim vam mirne in doživete božične
praznike ter da bi v teh dneh in v prihodnje našli
srečo tam, kjer jo iščete in najbolj potrebujete.

Še malo, pa bomo vstopili v novo leto, ki bo
pred nami kakor nepopisan list papirja. Želim
vam, da ga popišete z uspehi in osebnimi dosežki
ter ga obarvate z zdravjem in ljubeznijo.

Ostanite zdravi in nasvidenje!

Na podlagi izvedenih meritev
in izdelanega poročila smo
ugotovili povečano koncentracijo
radona na celotnem kraku
stavbe.

V sodelovanju s podjetjem
Radon rešitve radonova smo
preučili obstoječe konstrukcijske
elemente stavbe in izdelali
projekt rešitev za preprečevanje
povečevanja koncentracije
radona v prostorih.

Skladno s projektom je
podjetje Radon rešitve radonova
izvedlo neprekinjeno
prezračevanje temeljnih tal
stavbe med temelji in AB talno
ploščo, ki s pomočjo ventilatorja
ustvarja podtlak in izsesa pline,
preden skozi stike
konstrukcijskih elementov
prehajajo v prostore.
Koncentracija radona je v vseh
prostorih že naslednji dan
upadla, vendar ne pod
priporočljivo mejno vrednost. Z
nadaljevanjem meritev nam je
uspelo izslediti še žarišče v
telekomunikacijskem prostoru,
torej v kineti, do katere vodijo
cevi iz zunanjih
telekomunikacijskih zemeljskih
jaškov. Omenjene cevi smo
najprej ustrezno zatesnili s čepi,
nato pa stike premazali s trajno
elastično maso in preprečili
prehajanje plinov preko cevi v
prostore.

Koncentracija radona je bila
po izvedenem prezračevanju
temeljnih tal in tesnjenju cevi v
vseh prostorih severozahodnega
kraka nižja od priporočene mejne
vrednosti.

Zapisal: Matic Jakopin

Foto: Matic Jakopin
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Na Blokah so kariesu »šteti dnevi«
Sredi decembra so v Novi vasi zaživeli posodobljeni in modernejši zobozdravstveni prostori.
Dosedanji so bili dotrajani in premajhni za vsakodnevno uporabo. Delo je bilo oteženo in

potrebno je bilo nekaj spremeniti. ZD Cerknica je predlagal, da se zobozdravstvena
ambulanta razširi, občinski svet je idejo podprl, dela so stekla.

Zobozdravstveno ordinacijo so preselili v
prostore nekdanjega vrtca in jo povezali s
prostori sedanje zdravstvene enote. Poleg
ordinacije in sanitarnega prostora so ustvarili
še prostor za kuhinjo in manjšo jedilnico. V
njih bodo zaposleni lahko preživeli časmalice.
V nekdanjih prostorih zobozdravstvene
ordinacije bodo uredili laboratorij in prostor
za patronažno službo, ki ima na voljo tudi
osebno vozilo. Poleg ločenega vhoda v
zdravstveno enoto Nova vas pa sta ločeni tudi
čakalnici. Pacientom je tako na voljo
popolnoma nova čakalnica, ki je sodobno in
lično urejena.

Zobozdravnica Anja Jurček Vidrih je ob
vselitvi v nove prostore dejala: »Z asistentko
Urško sva izjemno veseli novih prostorov, saj
so bili prostori stare ambulante absolutno
premajhni, dotrajani in nefunkcionalni za
izvajanje zobozdravstvene ambulante vseh
pet dni v tednu.

V novi ambulanti smo poleg večjega
prostora pridobili tudi nov zobozdravniški
stol in pripadajočo dodatno opremo, tako da
sedaj lahko našim pacientom nudimo bolj
kakovostno in prijetno zobozdravniško
obravnavo.«

Na odprtju so bili prisotni župan občine
Bloke Jože Doles, župan občine Cerknica
Marko Rupar, podžupan občine Loška dolina
Lojze Škulj, direktorica ZD Cerknica Olga
Doles, ravnateljica OŠ Nova vas Milena Mišič
in občinsko ter zdravstveno osebje. Program
sta povezovala Marta in Domen Primožič, za
glasbeno točko pa je poskrbela Gaja Čelebič z
violino. Med govorci je prva spregovorila
direktorica ZD Cerknica Olga Doles, ki je na
kratko povzela, kako se je porodila ideja in
kako se je kasneje udejanjila. Povedala je tudi,
česa si lahko nadejamo od novih prostorov in
kaj to pomeni za občino Bloke. Kasneje je
spregovoril še župan občine Bloke Jože Doles,
ki pa se je projekta dotaknil bolj s tehničnega
vidika in nam zaupal, kako je prišlo do
realizacije, ter se zahvalil vsem vključenim v
izvedbo. Na koncu so župan Jože Doles,
direktorica Olga Doles in sedanja
zobozdravnica Anja Jurček Vidrih še
slavnostno prerezali trak in povabili
obiskovalce na ogled prostorov ter na manjšo
pogostitev.

Rok Kraševec

Foto: Ljubo Vukelič

Zbrane je nagovoril župan Jože Doles.

Foto: Rok Kraševec

Zobozdravstvena ambulanta je sedaj tudi uradno odprta.
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Rok za oddajo člankov za naslednjo številko
Bloškega koraka je ponedeljek, 28. marec 2022.

Ustvariti Slovenijo kot
deželo priložnosti in
gospodarskega uspeha

N Si je programsko močna stranka. Pripravili smo natančen in
realen vladni program za naslednja štiri leta. Po naslednjih
volitvah bomo partnerjem v podpis ponudili koalicijsko

pogodbo. Naša ključna zahteva bo ustvariti Slovenijo kot deželo
priložnosti in gospodarskega uspeha. Delo se mora splačati. Kdor dela,
ne sme biti reven. Zaradi visokih davkov v Sloveniji izginja srednji sloj,
zato napovedujemo postopen dvig splošne dohodninske olajšave na
7.500 EUR. To pomeni višje NETO plače za vse. Slovenijo zapuščajo
najboljši mladi talenti, zato je
po zgledu Avstrije in drugih
evropskih držav nujna uvedba
razvojne kapice na višini 4.600
EUR neto.

Javno zdravstvo na papirju
ni dovolj. V Novi Sloveniji
bomo naredili vsem dostopno
javno zdravstvo. V središče
bomo postavili pacienta –
njegovo hitro, kvalitetno
obravnavo.

Pomemben mejnik bo
zagotovo prinesel zakon o
dolgotrajni oskrbi, ki bo
ljudem, še posebno na
podeželju, omogočal, da bodo
ostajali doma in bodo imeli
polno oskrbo. To je izjemen napredek te vlade v zagotavljanju
človekovega dostojanstva.

Prihodnost bo zelena, zato podpiramo izgradnjo drugega bloka
jedrske elektrarne Krško. Slovenija lahko postane neto izvoznica
električne energije, ker bo elektrika zlato prihodnosti. Uvajanje
obnovljivih virov energije pomeni varovanje okolja. V sosednji Avstriji,
Nemčiji in Švici dokazujejo, da hidroelektrarne, vetrne in sončne
elektrarne lahko sonaravno umestimo v prostor. Spremenili bomo
prostorsko zakonodajo, da bo to mogoče tudi v Sloveniji.

Želimo ustvariti Slovenijo, ki bo prijazna mladim in družinam, zato
napovedujemo ambiciozen program za pomladitev Slovenije. Par, ki se
odloči za družino, ne more biti v slabšem finančnem položaju kot par,
ki nima otrok.

V Novi Sloveniji namesto revanšizma napovedujemo dialog,
namesto izključevanja sodelovanje in namesto kulturnega boja vizijo
razvite, zelene in sproščene Slovenije.

Želim vam lepe in doživete praznike, vesel božič in ponosno
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti.

SREČNO

Iva Dimic
Poslanka NSi – krščanski demokrati

Drage občanke
in dragi občani!

V letu, ko Slovenija praznuje 30 let samostojnosti, drugič
predsedujemo Svetu Evropske unije. Ob dosežkih, ki jih
slovensko predsedstvo dosega na evropski ravni, razmišljam,

kako daleč nas je pripeljala želja po neodvisnosti in suverenosti.
Pogum, odločnost in enotnost ljudstva so bile tiste vrednote, zaradi
katerih smo stopili na pot demokracije.

Del slovenske osamosvojitve je tudi gospodarska suverenost.
Potencial gospodarske aktivnosti smo povečali z vstopom v Evropsko
unijo. Sprejeli smo evropska načela sodelovanja med državami. V
območje evra smo vstopili na začetku leta 2007 in s tem sprejeli skupno
valuto, evro.

Kot predsedujoči Svetu za ekonomske in finančne zadeve vidim, da
smo se na evropski ravni na epidemijo odzvali skupaj in solidarno.
Potrdili smo že večino nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost,
ki zagotavljajo sredstva za krepitev okrevanja po pandemiji. Sredstva
bodo spodbujala tudi investicije v zeleni in digitalni prehod.

Vlada Republike Slovenije je na krizo reagirala hitro in učinkovito.
Z interventnimi ukrepi smo pomagali prebivalstvu in gospodarstvu,
kar je vidno v dobri gospodarski rasti in nizki brezposelnosti. Tudi v
prihodnje bomo nadaljevali z investicijami. Na področju zdravstva
bomo zagotovili 4-krat več denarja kot v letu 2021. Več denarja
namenjamo za znanost, promet in prometno infrastrukturo,
dolgotrajno oskrbo in okolje.

Zavedamo se tudi pomena lokalnega okolja za dobrobit občank in
občanov, zato smo povprečnino dvignili na 645 evrov v letu 2022 in na
647 evrov v letu 2023. Za primerjavo: v letu 2019 je povprečnina znašala
573,5 evra.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti vam čestitam z željo, da vas
napolnita optimizem in odločnost, ki sta nas prežemala v času
osamosvajanja.

Želim vam vesele božične praznike in vse dobro v letu 2022.

mag. Andrej Šircelj, minister za finance
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Tudi mladi so
inovativni in podjetni

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva po celi regiji izvaja
aktivnosti za šole, usmerjene v spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti
in inovativnosti mladih. S finančno podporo Javne agencije SPIRIT
Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter našo
vsebinsko podporo smo v jesenskem obdobju izvedli uspešne
podjetniške start up vikende na OŠ Košana (za učence OŠ Pivka in OŠ
Košana), OŠ Knežak, OŠ Rakek ter v Šolskem centru Postojna (za dijake
in študente ter osnovnošolce iz OŠ Antona Globočnika, Miroslava
Vilharja, Prestranek). Sodelovali smo s 121 učenci in 28 dijaki. Vse
zmagovalne ekipe se bodo udeležile regijskega tekmovanja. Prav vsi pa
imajo možnost razvijati svoje ideje naprej preko različnih programov,
ki jih ponuja naš Podjetniški inkubator Perspektiva. Veseli nas
navdušenje, ki ga za področje podjetništva izkazujejo šolarji, obenem
pa gre velika pohvala predvsem učiteljem ter vodstvom šol, ki
zaznavajo vsebine kot uporabne in smiselne, pri tem aktivno
sodelujejo ter se odzivajo na skupne priložnosti, ki jih na področju
podjetništva lahko namenimo mladim.

»Na ravni inkubatorja smo pozitivno presenečeni nad izjemnim odzivom
osnovnošolcev, še bolj pa presenečajo ideje, ki so jih na start up vikendu in v
okviru ZUIP aktivnosti razvijali. Sodeč po idejah, pripravljenosti za nadaljnje
delo in raziskovanje imamo tudi na ravni regije velik potencial razvoja
podjetništva med prihodnjimi generacijami, na nas pa je, da mladim
pomagamo vstopiti na pot podjetništva čim bolj suvereno, ciljno in odločno. S
strani inkubatorja se zelo trudimo, da vključujemo različne mentorje v
začetne aktivnosti razvoja idej (start up in ZUIP), v nadaljevanju razvoja idej
pa jih bomo aktivno podprli tudi z mentorstvom. Izpostaviti moramo, da so
zelo zaslužni za vključitev mladih tudi učitelji in vodstva šol, ki so učence in
dijake aktivno spodbudili k vključitvi.« Dolores Keš, vodja programov za
mlade, Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva

Obvestilo
Občanke in občane občine Bloke obveščamo, da zaključujemo
gradnjo oziroma obnovo stanovanjskega objekta Velike Bloke
3c. Dokončali smo gradbena in obrtniška dela znotraj objekta
ter izvedli tudi ureditev zunanjih površin, dostopne ceste in
parkirnih površin.

Čaka nas le še pridobitev uporabnega dovoljenja.
Pred pričetkom postopka oddaje stanovanj v najem z

razpisom, ki bo predvidoma v prvi polovici naslednjega leta, pa
informativno preverjamo interes za najem, zato vse
zainteresirane mlade družine prosimo, da na e-pošto:
obcina.bloke@bloke.si pošljete informacije o najemniku in s
tem izkažete interes.

INFORMACIJE O STANOVANJIH
Navoljo bopet stanovanj z neto tlorisnopovršino 70m2, k vsakemu
stanovanju pripada klet v velikosti 8 m2 in dve parkirni mesti.

Matic Jakopin

Tlorisi etaž objekta s stanovanji



januar 2022 11januar 2022 11gospodarstvo

Pridružite se podjetniškemu programu,
usmerjenemu v turizem

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, ki
si s svojimi aktivnostmi in podpornimi
storitvami ter povezovanjem močno
prizadeva za razvoj novih podjetij in
podjetniških priložnosti tako v regiji kot tudi
širše, objavlja poziv v podjetniški program
Start-Tourism-Up, ki je bil prvič uspešno
izveden v lanskem letu.

Strokovno zasnovan podjetniški program,
namenjen spodbujanju podjetniških
kompetenc tistih, ki delujejo na področju
turizma, je ciljno usmerjen k razvoju
inovativnih turističnih proizvodov,
nadgradnji obstoječih turističnih produktov
in ponudbe ter k ustanavljanju novih podjetij
na področju turizma.

Udeleženci bodo v okviru tedenskih online
delavnic, v obdobju od 26. januarja do 10.
marca 2022, pridobili ključna strokovna in
praktična znanja na področju podjetništva, ob
tem pa se bodo ciljno seznanili s prilagojenimi
vsebinami, ki so za turizem še posebej
relevantne.
»Letošnji Start-Tourism-Up je naravnan po
konceptu priprave novih turističnih produktov/
storitev, ki bodo skladne z novimi smernicami,
strategijami in trendi. Želimo si, da bi skozi
program udeleženci odšli opolnomočeni z znanjem
podjetništva, ki bi ga lahko s pridom uporabili pri
svojem delu v turizmu.« (Ana Širca, vodja
programa)

Pomembna znanja in izkušnje v okviru
podjetniškega programa so pridobili pretekli
udeleženci, ki pogosto izpostavijo program
kot izjemno pomemben korak na svoji
podjetniški poti.

»V program sem vstopila z mislijo, da bom samo
izpilila svojo idejo in se z njo lansirala na trg. Na
koncu sem ugotovila, da imam še polno dela pred
tem. Zadovoljna sem, da sem se vključila v
program, saj sem poleg znanj dobila še polno
novih poznanstev, s katerimi se še naprej
povezujem in sodelujem.« (Janja Urbiha)

»Ko sem se vključila v Start-Tourism-up, sem
imela čisto drugo idejo. Skozi predavanja in
aktivno delo z mentorji sem spoznala, da bo to
potrebno vsaj malo predrugačiti. In vesela sem, da
sem to naredila. Danes imam potujočo trgovino z
lokalnimi produkti, kjer sem se povezala z
lokalnimi pridelovalci hrane. In na ta način
promoviramo našo regijo tudi po drugih krajih po
Sloveniji. Hvaležna sem za to izkušnjo in znanja, ki
sem jih dobila v programu, in za podporo
Inkubatorja.« (Anita Urbančič)

»V program sem vstopila z idejo izgradnje
prostora doživetij in z mislijo, da potrebujem le
par napotkov in to je to. Skozi program sem videla,
da to, kar vem in znam, ni dovolj. Naučila sem se
zelo veliko, ker je bilo zelo veliko konkretnih
napotkov. Od vsakega predavanja sem odnesla
nekaj uporabnega. Program ti da toliko, kolikor si
sam pripravljen vložiti. Če si pripravljen, lahko
zelo dosti dobiš. Kar se mi zdi super pri
Inkubatorju, je to, da te spremljajo od začetka in
ti ne »pustijo spati«. Vedno te sprašujejo,
spremljajo, opominjajo.« (Mateja Peček)

Prijave v program Start-Tourism-Up z
opisom poslovne ideje potekajo do 10.
januarja 2022. Udeleženci programa bodo
upravičeni do vključitve v inkubator in
nadaljnje strokovne podpore pri vstopu na trg
in pridobivanju potencialnih virov
financiranja.

Vse informacije o programu dobite na
www.inkubator-perspektiva.si,
info@inkubator-perspektiva.si,
031/257 222.
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Roman Pavčič –
krovec in klepar z dušo in s srcem

Za Bloški korak se pogovarjamo z različnimi podjetnimi Bločani. Tokrat smo se pogovarjali
z Romanom Pavčičem – Gudnovim Romanom, ki je uspešen podjetnik. Ukvarja se s krovstvom

in tesarstvom ter ima podjetje Stavbno kleparstvo in krovstvo Roman Pavčič s. p.

Kdaj ste odprli svoje podjetje?
Svoje podjetje sem odprl konec leta 2019,
kmalu po smrti svojega prejšnjega delodajalca
Darka Haliča. Njegovo podjetje je imelo nekaj
velikih naročil, tako da je njegova mati
postala prokuristka podjetja in ko smo te
projekte končali, mi je predlagala, da odprem
svoje podjetje in prevzamemnjihove posle. Po
kratkem premisleku sem se odločil, da bo to
najboljša rešitev. Zaposlil sem še pet
sodelavcev iz prejšnjega podjetja in hitro smo
začeli z delom.
Ali ste od nekdaj želeli biti tesar in krovec?
Po osnovni šoli sem se vpisal v šolo za
avtomehanika, vendar mi to delo ni bilo
najbolj po volji, zato sem opustil šolanje in se
zaposlil na Novolitu. Po približno letu in pol

dela na Novolitu sem srečal bivšega sodelavca,
ki ga nisem videl nekaj mesecev. Povedal mi
je, da dela pri podjetju Tesarstvo Smrtnik, kjer
postavljajo ostrešja, in da ima večjo plačo kot
na Novolitu. Predlagal mi je, da grem z njim
na delo in če mi bo ustrezalo, bi me njegov
delodajalec mogoče zaposlil. Po nekaj dneh
dela sem že dobil pogodbo, čeprav nisem imel
skoraj nobenega znanja s tega področja.
Ugotovil sem, da mi je to delo pisano na kožo,
zato sem se še bolj zavzeto učil in v nekaj letih
opravil vse izpite, ki so potrebni za to delo; od
tečajev za varno delo z motorno žago do
vozniškega izpita za tovornjak. Pri njem sem
bil zaposlen skoraj pet let.
Kako, da ste zamenjali delodajalca?
Že takrat sem v prostem času postavljal
različne nadstreške in enostavne objekte, kar
mi je prinašalo dodaten zaslužek. Tako sem
dobil naročilo za postavitev nadstreška v
Ljubljani, kjer mi je stranka rekla, da ne
potrebujem delavcev, saj bodo pomagali
njegovi prijatelji. Po končanem delu mi je
Darko Halič, ki ga do takrat seveda nisem
poznal, predlagal, da se zaposlim v njegovem
podjetju, saj je potreboval tesarja. Do takrat se
je ukvarjal le s prekrivanjem streh. Malo sem
bil v dilemi, ali bi sprejel njegovo ponudbo,
vendar mi je obljubil veliko večjo plačo. Ko
sem mu omenil, da bi za takšno delo
potreboval kamion s teleskopskim dvigalom,
mi je tudi obljubil, da bo priskrbel kamion do
dnevamojega prihoda. Takoj sem dal odpoved
pri Tesarstvu Smrtnik in po končanem
odpovednem roku začel z delom pri Darku
Haliču z novim kamionom.

Kako ste se ujeli z novim delodajalcem in
sodelavci?
Takoj smo se dobro ujeli in Darkomi je zaupal
delo delovodje. Imel sem svojo skupino
delavcev, s katerimi smo skupaj delali na
najbolj zahtevnih objektih v Sloveniji. Tudi z
njim sem bil v izjemno dobrih odnosih, zaupal
mi je. Kadar sem potreboval orodje ali delavce
za svoje projekte, sem lahko uporabljal
njegovo opremo in moji sodelavci so mi
pomagali. Dovolil mi je, da sem v prostem
času delal za svoj račun in pri tem mi je tudi
zagotovil potrebno opremo. Postala sva tudi
zelo dobra prijatelja.
Ko sva se pred časom pogovarjala, ste
omenili, da ste prekrivali Cankarjev dom.
To je bil eden od večjih projektov, ki se jih
skorajda nihče ni hotel lotiti. Z Darkom pa sva
videla veliko priložnost inmožnost pridobitve
dodatnih referenc. Poleg tega smo tudi
obnavljali hotel Union, ki je deloma pogorel,
ter Ptujski grad. Vsa ta dela so bila zelo
zahtevna, saj je na ulicah zelo malo prostora,
poleg tega pa so vsi ti objekti zelo visoki, kar
otežuje transport materialov na streho.
Darkova nenadna smrt vas je močno
presenetila.
Tisti dan sem se zjutraj z njim še pogovarjal po
telefonu, enkrat dopoldan pa me je poklical
naš dobavitelj in rekel, da je nekaj narobe, ker
se mu ne oglasi, dobil pa je tudi informacijo,
da se je ponesrečil motorist, ki je bil Darkovih
let. Seveda me je zelo prizadelo, saj sva bila
dobra prijatelja in do takrat mi ni prišlo na
misel, da bi odprl svoje podjetje. Kot sem

Podjetnik Roman Pavèiè
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povedal že na začetku, mi je njegova mati
predlagala prav to, saj je vedela, da nima
naslednika za vodenje posla, ker je nekaj
mesecev prej umrl tudi njegov brat.
Kako pa ste pridobili prve posle?
Večina strank me je poznala že prej, saj sva se
za veliko poslov dogovarjala skupaj z Darkom.
Poznali so najin način dela ter da mi je

popolnoma zaupal. Zato sem hitro podpisal
pogodbe z upravljavci objektov v Ljubljani in
Celju, kar mi je omogočilo takojšnje delo.
Seveda sem moral najprej nabaviti potrebne
stroje in opremo, kar je bil kar velik finančni
zalogaj. Ugotovil sem tudi, da strojev in
opreme ne morem imeti doma, saj bi morali
moji delavci, ki večinoma živijo v Ljubljani,
hoditi na Bloke in od tu nadaljevati pot na
delovišče. Na Igu se v najem zato vzel
zemljišče, na katerem je šotor, kjer je naše
izhodišče. To je pomembno tudi zaradi
vremenskih razmer, saj glede na to, da veliko
delamo v Ljubljani, nimamo težav s snegom in
zastoji na cestah.
Kakšni pa so vaši načrti za v prihodnje?
Vseskozi obnavljamo opremo in vlagamo v
razvoj. Letos sem kupil nov tovornjak ter
manjši kamion z dvižno košaro, ki nam olajša
delo na določenih objektih. V prihodnosti pa
si želim kupiti zemljišče v bližini Ljubljane, na
katerem bi postavil delavnico in skladišče, da

ne bi imel stroškov z najemom, imel bi tudi
boljše pogoje kot pod šotorom.
Vas vaša družina podpira pri vašem
podjetniškem udejstvovanju?
Družina me podpira pri mojem delu, vendar
nimam skoraj nič prostega časa, ki bi ga
preživljali skupaj. Starejša hčerka je zelo
navdušena nad konji, zato sem ji kupil konja,
s katerim dosega lepe uspehe na tekmovanjih,
mlajša sinova pa se mi rada pridružita, ko
imam delo v skladišču ali pa pri selitvah
mehanizacije, vendar sta še premajhna, da bi
lahko sodelovala pri delu.

V imenu Bloškega koraka se vam
zahvaljujem za pogovor in upam, da bo vaša
podjetniška pot še naprej tako uspešna. Želim
vam tudi, da boste imeli več prostega časa, ki
ga boste preživljali s svojo družino.

Pogovarjal in vse skupaj zapisal
je Matej Pakiž
Foto: osebni arhiv Romana Pavčiča
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Zobozdravstvo na Blokah
December je čas obloženih miz in obdarovanj z najrazličnejšimi sladkarijami. Z njimi

pa lahko pride tudi zelo znana in neprijetna bolečina v ustni votlini, ki je znak za

obisk stomatologa, po domače zobarja.

Zobozdravniki niso med nami od nekdaj, temveč so nadomestili kovače, brivce, ljudi,

ki so skrbeli za zdravljenje domačih živali in druge obrtnike. Omenjeni so večinoma

poskrbeli za bolečino tako, da so zob izruli. V prispevku bom na kratko opisal pot

zobozdravstva in kako se je ta veja medicine znašla na Blokah.

Hiter razvoj medicine je pogojeval napredek znanosti
v 17. stoletju, kar je sprožilo industrijsko revolucijo v
18. stoletju. Vse to pa je pripomoglo, da se je v 19.
stoletju izoblikovala podoba sodobnega sveta. V
začetku 19. stoletja se zobozdravstvo loči od splošnega
zdravstva in postane avtonomna veja medicine. V tem
obdobju prihaja do odkritja mnogih zdravil za
zdravljenje bolezni zob in ust ter različnih tehničnih
pripomočkov.

Na sedanje slovensko ozemlje so v tem času začeli
prihajati tuji zobozdravniki. Ti potujoči zobozdravniki
so se le kratek čas zadržali v mestih. Prvi
zobozdravnik, ki je občasno opravljal svoj poklic na
Kranjskem, je bil verjetno prof. Markus (Marko)
Padovani. O njem govori njegov oglas v časopisu
Laibacher Zeitung z dne 19. november 1814, s katerim
naznanja svoj prihod in začasno bivanje v Ljubljani in
urnik ordiniranja. Za njim so vse pogosteje prihajali
mnogi drugi nemški zobozdravniki, največ iz bližnjega
Gradca. Vsi gostujoči zobozdravniki so ob prihodu
oglašali v dnevnem časopisju mesto in delovni čas ter
nudili zobnim bolnikom različna »prvovrstna«
sredstva lastnega izuma proti zobobolu in izdelave po

dokaj nizki ceni. Ko pa so v nekaj dneh izčrpali
možnost večjega zaslužka, so se podali na pot v druge
kraje.

Tuji, med njimi pa tudi prvi domači zobozdravniki, so
se na slovenskem ozemlju začeli stalno naseljevati šele
proti koncu 19. stoletja. Ves ta čas se je zobozdravstvo
pri nas razvijalo v okviru tuje, predvsem avstrijske,
nemške in češke, tedaj že dokaj razvite stomatološke
šole, vzor pa je močno vplival tako v strokovnem
pogledu kakor tudi glede opremljanja ordinacij z
zobozdravstvenimi potrebščinami.

Na območju takratne občine Cerknica je v letih pred
drugo svetovno vojno zobozdravniški poklic opravljal
zdravnik socialnega zavarovanja v Cerknici. Zasledil pa
sem tudi, da je Franc Baraga po opravljenem tečaju iz
zobozdravstva imel poleg splošne tudi zobozdravniško
prakso na Rakeku.

V Cerknici je bil leta 1954 ustanovljen zdravstveni
dom. Štiri leta je tu delovala občasna, od leta 1959 pa
stalna zobozdravstvena služba. Slednjo leta 1962 dobi
tudi Stari trg, malo pred tem pa je zobozdravstveno
ambulanto dobila Nova vas na Blokah, kamor so
nekajkrat na teden prihajali zobozdravstveni delavci iz
Cerknice. Značilno za zdravstveno službo na
cerkniškem območju je, da so jo organizirali v glavnem
zdravniki – domačini. Časopis Notranjski glas poroča,
da imajo občani občine Cerknica na voljo dva
zobozdravnika, kar je občutno premalo, in izrazi
pobudo, da se to spremeni.
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Do leta 1968 je bil zdravstveni dom Cerknica
samostojen. Potem pa je skrb za zdravstveno varstvo
prebivalcev takratne občine Cerknica prevzel
Notranjski zdravstveni dom Vrhnika. Tako je bilo vse
do leta 1990, ko ZD Cerknica ponovno postane
samostojen. V tem času so Bločani imeli na voljo štiri
zobozdravnike v Cerknici oziroma na Blokah in dva v
Starem trgu. Prostori zobozdravstvene ambulante na
Blokah se leta 1977 zaradi gradnje šole in novega
zdravstvenega doma selijo v Velike Bloke, natančneje
v enega izmed vojaških stanovanjskih blokov. Štiri leta
pozneje so bili Bločani deležni novih zobozdravstvenih
prostorov v današnji zgradbi. Pod okriljem občine
Bloke so leta 2006 prostori zdravstvene enote Nova vas
z renovacijo vstopili v novo tisočletje.

V vseh teh letih se je na Blokah zvrstilo več generacij
zobozdravnikov. Slednji so bili oziroma so še vedno:
Franc Urbas, Gordana Lukač, Krsto Klarič, Irena
Vengust, Darko Novak, Adželko Vlah, Marija
Georgijeva, Jadranka Ror, Aleksander Lipovec, Vid
Gorjan, Alenka Novšak in Anja Jurček Vidrih.

Po šestdesetih letih delovanja zobozdravstvenih
storitev na Blokah smo letos deležni korenite prenove
in posodobitve zobozdravstvene ordinacije. Tako
bomo tudi Bločani imeli na razpolago najsodobnejšo
zobozdravstveno opremo in storitev.

Rok Kraševec

LITERATURA IN VIRI:
Čeplak, Ralf. Občina
Cerknica, Ljubljana:
Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete, 1989.
Mišič, Miha. »Nov in boljši
zdravstveni dom«, Bloški
korak, junij 2006.
N.N. »Moderen dom
Partizana v Novi vasi«, Glas
Notranjske, junij 1964.
N.N. »Zdravstveno varstvo
v občini«, Glas Notranjske,
december 1963.
Pavlič, A. »Slovesnost na
Blokah«, Brestov obzornik,
30. 10. 1981.
Spletna stran ZD Cerknica,
https://zd-cerknica.si/
predstavitev (4. 12. 2021).
Vulikić, Velimir.
Zobozdravstvo na
Slovenskem do leta 1940,
Domžale, 1991.
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Velike Bloke – Dedek Mraz in
Rdeča kapica pred letom 1960

Čarobni december,

božično-novoletni čas, čas

treh dobrih mož, čas

zaobljub, obdarovanja in

upanja. Vse te izraze, pa

še mnogo drugih, so si

izmislili ljudje za

december in tja do treh

kraljev. Z vse bolj

poudarjenim

potrošništvom pa je to

zlasti čas norih nakupov

potrebnih in nepotrebnih

reči ter obremenjevanja

želodcev in mehurjev. Še

ne tako dolgo nazaj pa je

bilo zelo drugače.

Dobri mož je bi le eden – Miklavž, svetnik, ki je prihajal
iz nebes v škofovskih oblačilih in s škofovsko palico.
Spremljali so ga angeli in parklji. Dobre in pridne
otroke je ponoči iz 5. na 6. december obdaroval,
porednim pa je prinesel šibo in jih strašil s peklom, če
se ne bodo poboljšali. Otroci ga nismo nikoli videli,
čeprav so nekateri pripovedovali, da se vozi s sanmi in
konji. Doma smo mu ob oknu nastavljali peharje s
priloženimi pisemci, v katerih so bile obljube o
pridnosti in prošnje za darila. Zvečer smo se v strahu
pred parklji hitro odpravili spat. Začuda je Miklavž
vedno prinesel ravno take piškote, kot jih je v dneh
pred tem večerom pekla mama in tudi nogavice in
kape so bile na las podobne tistim, ki jih je pletla
mama. Kdo bi vedel, kje jih je dobil Miklavž? Jaz sem
mu kar nekajkrat napisal, naj mi prinese žepni nož. Na
žalost jih je vsako leto menda že prej oddal v drugih
vaseh. No, bo pa drugo leto, so me tolažili domači.
Tako je bilo tja do osmega leta starosti, ko so nam
starejši otroci izdali skrivnost resničnega Miklavža.
Potem je pod novo Jugoslavijo Miklavž nekako skrenil
s prave poti in naš rojak Maksim Gaspari je narisal
podobo novega dobrega moža v okrašenem krznenem
ovčjem plašču, z gosto belo brado in polhovko na glavi.

Prihajal je izpod Triglava na saneh, spremljale so ga
snežinke, dobre vile, palčki in živali. Ker je v osnovi
izviral iz mrzle Rusije, mu je bilo ime Dedek Mraz. Ni
delal razlik med otroki. Posebej rad je obiskoval šole,
boljše delovne kolektive in prireditve po vaseh in
mestih. Otroci smo se hitro navadili pesmice, kot je
“Siva kučma, bela brada …” in bili veseli, da se je
skrivnostnemu Miklavžu po dobrih treh tednih
pridružil Dedek Mraz.

V novejšem času pa je iz Amerike, čez severni tečaj, na
saneh, ki jih vlečejo severni jeleni, prišel še Božiček.
Tako kot vsi prazniki in navade, ki jih dobimo iz
Amerike (valentinovo, noč čarovnic, črni petek …), ga
spremljajo filmi, glasba, grmade daril in obvezna Coca-
Cola. Danes je zaščitni znak mega trgovskih centrov in
prednovoletne nakupovalne evforije.

Otroci iz Velikih Blok smo se za novo leto, pred letom
1960, naučili igrice Rdeča kapica. V t. i. zgornji vili
(Dom pod Liscem) so nas igrico, poleg Ulčarjeve Mime,
naučile žene oficirjev JLA, ki so tam stanovale. Takrat
je bilo med oficirji še veliko Slovencev. Spomnim se
priimkov Knap, Fabris, Kocmur, Batistič, Česen,
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SLOVARČEK:

škrnicelj: papirnata
vrečka

VIRI:
Marinka Lazić, roj. Mulc
– Korenova

Kraj: Velike Bloke
Datum: pred novim letom 1960
Avtor: neznan
Zbirka: Marinka Lazić
Skenirano: 27. 11. 2015
Oblika: fotografija
Zapis s slikami je bil objavljen na https://stareslike.cerknica.org/

Ozimek, Andolšek, Mandič … Ženske so napekle
piškotov, priložile kakšno karamelo ali celo
pomarančo in tako je lahko Dedek Mraz po predstavi
obdaril vaško otročad do 4. razreda OŠ. Pri tem so mu
pomagale vile in palčki. Vsak je dobil škrnicelj z
darilom, še prej pa je moral Dedku Mrazu odgovoriti
na kakšno vprašanje ali zapeti kakšno pesmico, če se ni
zaradi treme in od strahu pred gosto brado že prej
razjokal ali celo ušel. Po uspešni predstavi in obdaritvi
v Domu JLA smo se slikali na betonskem plesišču pred
kegljiščem – kuglano. Videti je, da tisto leto pred
novim letom še ni bilo snega.

Od leve proti desni stojijo nastopajoče:
• Gordana Pugelj,
• Ljubica Pirc – Mazejeva,
• Francka Hiti – Zogarjeva,
• Marinka Mulc – Korenova (Rdeča kapica),
• Anica Vučenovič – Tončetova,
• Olga Mazi – Lojzetova.

Na tej sliki smo spoznali manjši del nastopajočih.
Spodaj čepijo:
• Jože Mazij – Matevžev,
• Tone Mazij – Matevžev (lovec),
• Lojze Mazij – Lojzetov.

V drugi vrsti so zadnje tri na desni deklice:
• Marija Dobravec – Klančarjeva,
• Vladimira Anzeljc – Petronova,
• Dragica Šiftar – Škajževa – z zvezdico v laseh.

V Dedka Mraza je odpravljena Marija Mandič
• levo od Dedka Mraza: Milica Pugelj,
• čisto na desni z očali: Fani Bavčar,
• deklica pred Dedkom Mrazom: Anica Mandič,
• poleg nje s širokim klobukom Radomir Mandič, njen
brat,

• bela vila, visoka deklica desno Julka Sernel, Srnelova
iz Velikih Blok.

Babice in volka iz igrice ter ostalih palčkov, škratov,
vil, snežink, Dedka Mraza in drugih otrok z mamicami
nismo prepoznali. Verjetno so iz oficirskih družin.
Otroci držimo v rokah darilne škrniceljne in najbrž
komaj čakamo, da jih bomo lahko odprli.

Zapisal: Lojze Mazij
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Kvačkanje s pomočjo
prstov naših rok

Za kvačkanje običajno potrebujemo kvačko in prejo, kvačkamo pa
lahko tudi brez kvačke. Ne verjamete? Povprašajte naše učence, saj so
spoznali, da lahko kvačkamo tudi s pomočjo prstov rok.

Učencem sem pokazala, kako pravilno nastaviti prejo na prste in
nato postopek kvačkanja.

Nastali so trakovi. Vsak je potreboval dva trakova. Kvačkane
trakove smo nato oblikovali v metuljčke.

Mlajši učenci so na začetku potrebovali kar nekaj moje pomoči, ko
pa so ugotovili postopek, so bili nad kvačkanjem navdušeni.

Damjana Ožbolt

Izdelovanje
makrameja

Tretješolce je na začetku jeseni obiskala gospa Nataša Kaplan in jim
predstavila izdelovanje makrameja. To je tehnika izdelovanja
tekstilnih izdelkov, zlasti okrasnih, z oblikovanjem vozlov.

Vsak učenec je dobil eno daljšo in več krajših vrvic. Gospa Nataša jim
je natančno razložila in pokazala postopek oblikovanja vozlov. Ko so
učenci vrvice navezali, so višek razpletli s pomočjo vilic ali glavnika.
Razpletene vrvice so nato obrezali v obliki listov in jih obesili na vejice.

Kljub temu da je v razredu kar 13 dečkov in le 4 deklice, so učenci v
izdelovanju zelo uživali. Pri delu so bili natančni in vztrajni. Nastali so
čudoviti izdelki.

Damjana Ožbolt

Še zadnji popravki

Uspelo nama je!

Èigav trak je daljši?Jesensko listje
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Prvošolci v
podaljšanem bivanju

Ko končamo s poukom, že komaj čakamo, da gremo na igrala ali v
telovadnico. Tam se lovimo, skačemo in uživamo, saj nam ni potrebno
cel čas sedeti, brati in pisati. Končno se lahko razgibano in pretegnemo
svoje roke in noge. Najraje smo zunaj. Kadar pa nam dež tega ne dovoli,
odhitimo v telovadnico in se imamo lepo. Ko nam ostane kaj časa, se
spravimo k ustvarjanju. Poglejte si naše grozdje. Ali ni lepo? Smo
mislili, da bomo šli kam na martinovanje, a ni bilo letos nič od tega.
Sicer pa smo za vino še kar premladi, a grozdje jemo vseeno hudoooo
radi. To smo mi, prvošolci, ki radi skačemo in ustvarjamo.

mentorica in avtorica članka ter fotografij Anica Sterle

Praznične
priprave

Prihajajo prazniki. Vsi smo polni navdušenja, pričakovanja in priprav.
Čeprav smo tekanje po trgovinah malo opustili, si vseeno želimo
kakšno praznično presenečenje ali malenkost, ki nam polepša
prihajajoče dni.

Mi smo se odločili, da pri tehniki zavihamo rokave in si spletemo
košarice. Ker smo še začetniki, nam je pletenje delalo kar nekaj težav,
a se nismo dali. Večkrat smo morali kaj podreti in začeti znova. Sedaj
pa vam s ponosom pokažemo, da se lahko kosamo s pravimi izdelovalci
košaric.

Vse, kar našim košaricam šemanjka, je, da nam jih decembrski dobri
možje napolnijo s sladkimi dobrotami. Pa naj kakšno prinesejo tudi
vam!

mentorica in avtorica članka ter fotografij Anica Sterle
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Gospa Jesen
na obisku

V mesecu oktobru smo pri Medvedkih spoznavali sadje in zelenjavo.
Obiskala nas je skrivnostna gospa Jesen, ki nam je prinesla pravi
jesenski pridelek ter posula jesensko listje po celotnem vrtcu.

Z otroki večkrat hodimo v gozd, opazujemo, kako odpada listje in
vemo, da je gospa Jesen nekje v bližini …

Kmalu bo odpadel še zadnji listek in mi se že veselimo, da nas obišče
babica Zima.

Zapisala: Lara Marković

Rdeče jabolko
Sredi jeseni smo se odpravili na krajši pohod. Skušali smo osvojiti
vrh in smo ga – osvojili smo Veliki Vrh. Med potjo smo prepevali in
klepetali, na Velikem Vrhu se igrali in lovili, potem pa se veseli
vrnili v šolo.

V šoli smo pojedli
jabolko, kasneje pa
izrekali izštevanko:
RDEČE JABOLKO VISI,
TAM NA DROBNI VEJICI,
1, 2, 3,
NESEL BI GA MAMICI.

Naša lička so bila
rdeča, pljuča polna kisika,
možgani prekrvljeni,
želodčki prijetno polni,
zato smo z veseljem
izdelali trganko – rdeče
jabolko. Tako smo
razgibali še prstke in
šolski dan je bil popoln.

Učiteljica Petja Ilejšič

Vsem bralcem Bloškega koraka želimo
vesele praznike!

Prvošolci z uèiteljico Petjo in
vzgojiteljico Matejo
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Teden otroka

»Razigran uživaj dan!«
(Obdobje od 4. 10. do 8. 10. 2021)

Čudovita tema, ki je dala res zanimive dejavnosti in se razvila v
ustvarjalno dogajanje, ki otroke v polnosti zaposli, navduši in pritegne.
V ponedeljek smo se igrali, kar je kdo želel. Tudi strokovni delavci smo
se ta dan usedli med otroke in se z njimi igrali. Rahlo nas je presenetila
izjava deklice: »Kako je danes fajn v vrtcu, ko se lahko igramo.« Vsak
dan se igramo, a imamo tudi skupne dejavnosti, pri katerih vsi
sodelujejo.

V torek smo izkoristili zadnji topel in kolikor toliko suh dan za
gibalne aktivnosti na travnatem igrišču. Med zajtrkom smo
vzgojiteljice pripravile poligon: avtomobilske gume za prestopanje,
velike kroge pritrjene na stojala za prestopanje, vreče za skakanje do
ovire in nazaj, žoge za zadevanje gola z nogo, konjičke in žoge za
skakanje, avtomobilske gume za kotaljenje mimo stožca, poganjalce in
avtomobilčke za vožnjo okoli ovire in nazaj. Dejavnosti so bile
zanimive za vse otroke – tako mlajše kot starejše.

V sredo smo izkoristili prostor nad knjižnico in po skupinah odšli na
ples v ta prostor. Plesali smo na različne načine: rajanje ob petju, ples

na otroške pesmi ter balet ob instrumentalnih skladbah. »Bilo je lepo!«
so navdušeno rekli otroci.

V četrtek in petek pa smo se igrali – igrali brez igrač. Včasih niti
odrasli ne vemo, kako ustvarjalna je lahko igra brez igrač. V večini so
se otroci znašli med koščki lesa, med tulci različnih velikosti, koščki
kartonastih oblik – odpadki, in embalažo iz kartona. Za petek je bil
načrtovan kros, ki smo ga zaradi dežjamorali prestaviti. Ker je bila igra
z nestrukturiranim materialom tako izvirna in ustvarjalna, smo se
odločili, da jo ponudimo tudi v petek in še v naslednjem tednu.

Pravo doživetje je tradicionalni Cicikros, pri katerem smo
zmagovalci vsi, ki pretečemo progo. Vsi tudi prejmemo zasluženo
medaljo, ki jo ponosno nesemo domov.

Kljub omejitvam zaradi korona ukrepov smo uživali. Močno je
manjkalo le druženje med skupinami, ki je tako pomembna sestavina v
tednu otroka in v življenju vseh nas.

Strokovne delavke vrtca
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Tradicionalni slovenski zajtrk 2021
Kot vsako leto smo tudi letos na tretji petek v novembru, 19. 11. 2021, obeležili Dan

slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Slogan letošnjega
Tradicionalnega slovenskega zajtrka je bil »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

V petkovem jutru smo vsak v svojem razredu preko videopovezave
spremljali kratek program. Vid Modic iz 6. razreda nam je povedal,
kakšen je namen tradicionalnega zajtrka in nekaj zanimivosti o njem.
Glavni namen projekta je, da že najmlajši spoznajo pomen kmetijstva,
živilske industrije, čebelarstva in varovanja okolja. Eden izmed ciljev je
tudi poudarjanje pomena zajtrka za zdravo in uravnoteženo prehrano.
Nato nam je Ajda Milavec, tudi iz 6. r., na harmoniko zaigrala pesem
Čebelar. Po njenem igranju smo si ogledali še zanimiva izobraževalna
videoposnetka o tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Foto: Jana Benčina

Ajda Milavec igra Slakovega Èebelarja.

Seveda nismo ostali le pri besedah. Tradicionalni zajtrk smo tudi
zares zajtrkovali, letos vsak razred v svojem razredu. Na mizah se je
znašlo domače kravje mleko s kmetije Premrov z Gline, črni kruh iz
pekarne Mlinotest, domače maslo iz ekološke kmetije Jernuclevi iz
Pivke, med z Bloške planote ter slovensko jabolko. Za letošnji zajtrk so
med darovali čebelarji Rajko Anzeljc, Jože Matko iz Nove vasi in Bojan
Žnideršič z Volčjega. Vsak učenec je ob zajtrku dobil tudi medenjak.
Spekli so jih učenci 7. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna
priprava hrane.

Zaželeli smo si dober tek in uživali v zajtrku.

Foto: Jana Benčina

Tradicionalni slovenski zajtrk

Foto: Jana Benčina

Medenjaki

Foto: Jana Benčina

Sedmarji pri peki medenjakov

Foto: Jana Benčina

Nekaj dobrega bo …

šola
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Foto: Jana Benčina

Izdelava jabolènega èipsa

Učenci, ki so bili ta dan v karanteni, so si tak zajtrk pripravili doma.
Skozi petkovo dopoldne so si učenci 3., 5. in 6. razreda ogledali

čebelnjak, kjer nam je g. Rajko Anzeljc veliko povedal o čebelah, nam
predstavil čebelnjak in pripomočke v njem. Bilo je zelo zanimivo in
poučno.

Foto: Jana Benčina

Ogled èebelnjaka

Po šoli smo imeli kar nekaj razstav na temo tradicionalnega zajtrka:
1. razred je naredil lepljenko – jabolko, 6. razred je pri neobveznem
izbirnem predmetu tehnike izdelal košarice za jabolka, pri sodobni
pripravi hrane pa smo z učenci napisali nekaj pregovorov inmisli, ki so
povezane s hrano in čebelami.

Foto: Jana Benčina

Lepljenka, izdelana pod mentorstvom uèiteljice Petje Ilejšiè, in
košarice, izdelane pod mentorstvom uèiteljice Anice Sterle

Foto: Jana Benčina

Pregovori o hrani in èebelah

Naša šola se je letos pridružila tudi vseslovenski akciji priprave
tradicionalnega slovenskega kosila, zato smo imeli v torek za kosilo
joto in domače pecivo.

Tradicionalni slovenski zajtrk so jedli tudi otroci v vrtcu. Po zajtrku
je vsaka skupina poskrbela za dejavnosti, ki so bile povezane s tem
dnem:

SKUPINA MURNI
Izdelovali so medene lizike.

Foto: Lara Levstek

Priprava medenih lizik

šola
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SKUPINA MEDVEDKI
Obiskala nas je čebelica Pija. Prinesla nam je med in po okušanju smo
se tudi sami spremenili v čebelice.

Ob glasbi smo zaplesali in po igralnici iskali našega medvedka Jaka,
ki se nam je zvito skrival.

»Moj medvedek Jaka se za panj je skril,
da bi pri čebelah meda se napil.
Pa so razjezile se,
smrček mu popikale,
beži Jakec, beži Jakec kot te nesejo noge!«
(Mojca Robič)

(Zapisala: Lara Marković)

SKUPINA METULJČKI
Pri Metuljčkih smo se na ta dan pripravljali preko različnih dejavnosti.
Vzgojiteljici sva otrokom preko likovnih, glasbenih, plesnih in gibalnih
dejavnosti poskušali približati predvsem pomen čebel za naš vsakdan.
Spoznali smo pesmico Čebelica (Janez Bitenc) in se jo tudi naučili.
Plesali smo ob glasbi in uprizarjali letanje čebel. Na enem od sprehodov
nas je na sončen dan razveselila tudi čisto prava čebelica, ki smo si jo
pobliže ogledali. Odpravili smo se do novega učnega čebelnjaka pri
igrišču in si ogledali čudovite poslikave na njem. Ugotavljali smo, kje se
skrivajo čebele in kje nastaja med. Tudi sami smo se preizkusili v
umetniških vodah. Ustvarjali smo s tempera barvami in izdelali čisto
prave kranjske sivke, ki letajo od cveta do cveta.

Tradicionalni zajtrk je bil prav poseben. Mize smo okrasili s
pogrinjki in čebelicami, otroci pa so z veseljem pojedli kruh, maslo,
med, mleko in jabolko slovenskega porekla.

Mmmm, dobro je!
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Foto: Lara Levstek

Mletje pšenice

Foto: Martina Ivančič

Palaèinke bodo.

SKUPINA PIKAPOLONICE
Plesali so ob pesmih o čebelicah.

Pripravila: Jana Benčina, organizatorka šolske prehrane

SKUPINA ČEBELE
Naučili so se pesmico Čebelica skladatelja J. Bitenca. Ogledali so si
čebelnjak in plesali čebelji ples.

SKUPINA MRAVLJE
Iz pšenice so z mlinčkom zmleli moko, iz katere so spekli palačinke.
Pogovarjali so se o prehranski piramidi.

Likovno ustvarjanje

Razstava likovnih del: Kranjska sivka

Èebelji ples

(Zapisala: Urška Praznik)
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Svetovni dan
hrane 2021

Svetovni dan hrane, ki ga obeležujemo vsako leto 16. oktobra, poteka
pod okriljem Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo
(FAO). Letošnjo rdečo nit 41. svetovnega dneva hrane predstavlja
slogan »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše
življenje«, ki želi opomniti na odgovoren odnos do hrane ter na
različne vidike pridelave in predelave hrane. Obeležili smo ga pri
predmetu sodobne priprave hrane. Za vse učence smo pripravili
predstavitev eksotičnega sadja, ki so ga tudi poizkusili. Letos smo jim
ponudili: papajo, letalski ananas in letalski mango. Zakaj letalski? Da
sadež optimalno dozori na zraku in soncu ter je takoj po trganju
pripeljan z letalskim prevozom. Tako sadje je okusnejše in vsebuje več
vitaminov. Otroci radi poizkusijo kaj novega in tako širijo svoje znanje
o sadju.

Foto: Ester Palinkaš

Razstava ob svetovnem dnevu hrane

Foto: Jana Benčina

Sedmarji pripravljajo sadje.

Foto: Jana Benčina

Eksotièno sadje – ananas, papaja, mango

Foto: Jana Benčina

V kuhinji so sadje lepo zložili.

Pripravila: Jana Benčina, organizatorka šolske prehrane

Zahvala z voščilom
Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš, če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.
Ta svet je lep, če si človek do ljudi.
(Tone Pavček)

Spoštovani starši, občani in donatorji!
Zahvaljujemo se vam, spoštovani donatorji in starši, za
prostovoljne prispevke v Šolski sklad OŠ Toneta Šraja Aljoše z enoto
vrtec Nova vas.
Hvaležni smo vam za darežljivost, ki ste jo izrazili z obiskom naše
praznične stojnice z izdelki otrok vrtca in učencev šole. S prispevki
v Šolski sklad nesebično podpirate razvojno usmeritev vrtca in šole.
Veseli smo dobrega sodelovanja z vami, da delamo z roko v roki in se
skupaj trudimo ter skrbimo za povezanost in dobre stvari, za lepši in
boljši svet naših otrok in vseh nas.
Želimo vam, da v miru, zdravju in veselju preživite prihajajoči praznični
čas ter srečno v letu 2022.

Milena Mišič, ravnateljica OŠ Toneta Šraja Aljoše
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Tudi na Blokah
imamo državnega

prvaka

Martin Širaj je učenec 7. razreda osnovne šole v Novi vas. Od svojega 1.
razreda dvakrat tedensko obiskuje treninge karateja v Cerknici pod
vodstvom mojstra karateja Andreja Trontlja. Na treningih je zelo
prizadeven, kar se mu je obrestovalo na letošnjih tekmovanjih. S
klubom se je 2. oktobra udeležil državnega prvenstva Karate zveze
Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo 346 tekmovalcev iz 50 slovenskih
klubov. Martin je v svoji kategoriji borbe dečki do 40 kg osvojil 1. mesto
in s tem postal državni prvak. Ob njegovem uspehu mu čestitamo in
želimo še veliko uspeha na njegovi nadaljnji poti.

Avtor: Mateja Zgonc
Foto: Andrej Trontelj

Prvi nastop učencev
glasbene šole v novih
prostorih na Blokah

6. 12. 2021 so v novih prostorih, ki jih je Občina Bloke namenila
učencem oddelka Nova vas Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica,
nastopili učenci, ki tu vadijo klavir in klavirsko harmoniko pod
mentorstvom profesoric Slavice Marinković in Irene Cundrič Iskra.
Sedmim učencem oddelka sta se pridružila dva kitarska učenca prof.
Boštjana Šmalca in še ena učenka harmonike iz Cerknice. Po dveh letih
se nekateri učenci svojih glasbenih nastopov v živo skoraj ne
spominjajo, zato so novo pridobljene izkušnje še dragocenejše. Ob
številčni omejitvi in izpolnjevanju PCT pogojev so obiskovalci v
ponedeljek prisluhnili nadobudnim glasbenikom in njihovi lepo
pripravljeni in odigrani nastopi so pustili lepe vtise. Glasbeno življenje
se počasi, a vztrajno vrača v svoje tirnice. Ob sprostitvah omejitev
bomo v nove, čudovite prostore povabili še ostale učence z Blok, ki
vadijo svoje instrumente na drugih oddelkih Glasbene šole Frana
Gerbiča Cerknica.

Irena Cundrič Iskra

Državni prvak Martin Širaj
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Bloški plesalci kljub „korona krizi“ uspešni
pri uresničevanju zastavljenega programa

V Plesno-rekreacijskem društvu BLOŠKI
PLESALCI uspešno nadaljujemo z učenjem
plesnih veščin po zastavljenem programu;
seveda z upoštevanjem vladnih omejitev proti
širjenju koronavirusa. V okviru redne vadbe
stalno utrjujemo pridobljene veščine, h
katerim dodajamo nove slike in nove plese.
Torej smo čedalje boljši, kljub letom še vedno
zelo gibčni in kreativni! Naš trener Aleksej
Rubikov iz PK Jasmin iz Kočevja je navdušen
nad zagnanostjo plesalcev. Še posebej pa nad
vztrajnostjo, saj vsi pari nadaljujemo z vadbo
in tako skupaj napredujemo v znanju. Počasi
in spontano smo postali prijatelji, ki jih
čedalje bolj druži ekipni duh. Če se pokaže
prilika, tudi zaplešemo kak skupinski ples ...

Vsako leto imamo v programu poleg redne
vadbe tudi obisk kakšne kulturne prireditve,
družabnih srečanj ali strokovnih dogodkov za
širitev znanja. Pri snovanju programa nam
pomaga naš neutrudni član in sekretar Ivan
Korelc, čigar zasluga je začetek plesne vadbe
na Blokah.

Letos smo tako uspešno izvedli predavanje
na temo Ples med umetnostjo, športom in
rekreacijo. Udeležili smo se tradicionalnega
pohoda na Slivnico ob prvemmaju. Sodelovali
smo na plesni delavnici v Kočevju v
organizaciji PK Jasmin, 10. 11. 2021 pa smo se
podali na Štajersko, saj je prav, da si Bločani
malo širimo obzorje. Obiskali smo Roglo in se
sprehodili med krošnjami dreves po

tamkajšnji učni poti, ki je zgrajena 20 m nad
tlemi in dolga dober kilometer. Upali smo, da
nam bo razgledni stolp z višino 37 m nudil lep
razgled po pokrajini in tamkajšnjih športnih
objektih, a nas je snežni metež tako
presenetil, da smo imeli občutek, kot da smo
že doma na Blokah. No, v Celju je bilo pa že
malo bolje. Ogledali smo si znameniti Celjski
grad in si malo osvežili znanje zgodovine. V
grajski tiskarni smo se seznanili s
srednjeveškim postopkom tiska. Zagnani
tiskar je po želji izdelal spominske plakete z

originalnimi pečati po izbiri. Po ogledu
mučilnice v kleti gradu smo na grajskem
dvorišču zaplesali nekaj skupinskih plesov za
dvig razpoloženja in temperature, pa tudi za
popestritev ogleda drugim obiskovalcem. Za
ogled Tehnološkega parka pa nam je že
zmanjkalo časa. Čez dober teden smo se
udeležili plesnega večera v Ljudskem domu
Šentvid v Ljubljani. Presenečeni smo bili nad
domačnostjo in prijetnim vzdušjem v dvorani.
Starejša dvorana s klasičnim parketom, ki
lepo drsi, je pisana na kožo po srcu mladim
plesalcem ... Kmalu smo ugotovili, da ima
Marjan Bagri kot organizator in vodja plesa
veliko izkušenj, saj je bilo vse na svojemmestu
– tudi temperatura v dvorani, osvetlitev,
prijazen sprejem, predvsem pa skrbno
izbrana glasba. Celo posebne želje so bile
upoštevane! Za popestritev večera smo izvedli
nastop s skupinskimi plesi. Tako so tudi
Ljubljančani videli, s čim se ukvarjamo bloški
plesalci. Po aplavzu sodeč so bili kar
navdušeni. Ob povratku ni bilo med člani
nobenih pripomb. Vsi smo si bili enotni, da
smo preživeli lep plesni večer, ki ga velja
ponoviti. Torej se bomo na povabilo
organizatorja nedeljskih plesov v Šentvidu
gotovo še odzvali.

Naj zaključim s povabilom: Ljubitelji plesa,
pridružite se nam ob sobotah zvečer (19.00)
na plesni rekreaciji v Novi vasi. Kdor pa ima
željo po lepem plesnem doživetju vsako
nedeljo zvečer, je pravi naslov Ljudski dom
Šentvid, Prušnikova 99 Lj.

Zapisal: Bojan Kraševec

Zaplesali smo kar na grajskem dvorišèu.
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Tudi v času korone smo upokojenci aktivni
Leto 2021 nam, žal, ni naklonjeno. Koronavirus je dodobra spremenil naša življenja, z omejitvami je
posegel v naše delo in druženja. Ko smo v prvi polovici leta mislili, da smo ga premagali, pa je sedaj
udaril še z večjo močjo. Zopet se zapiramo v svoja stanovanja, družabno življenje je omejeno, saj je

zdravje vsakega posameznika na prvem mestu. Kljub temu pa v društvu ne mirujemo.

Bloški upokojenci so tudi za drugo polovico leta imeli v programu
številne aktivnosti, ki pa jih zaradi epidemioloških razmer in omejitev
niso uspeli v celoti izvesti.

Skupina pohodnikov se je vsako sredo odpravila na krajše pohode v
območju občine in je vztrajala vse do zadnjih sprejetih omejitev, ki so
veljale glede števila udeležencev oziroma tovrstnih druženj.

V mesecu juliju se je 18 udeležencev odpravilo na enodnevno
kopanje v Izolo, in sicer v bazene in morje pri hotelu Delfin. Zaradi kar
nekaj pogojev in omejitev pa v naslednjih mesecih ni bilo dovolj
interesa oziroma prijav za tovrstno kopanje.

Prvo soboto v mesecu avgustu smo zelo uspešno, ob upoštevanju
omejitev oziroma pogojev, izvedli piknik na športnem igrišču Studenec
na Blokah. Piknika se je udeležilo nekaj preko 120 udeležencev.

V sredini oktobra se je 26 udeležencev odpravilo na petdnevno
letovanje v hotel Delfin v Izolo. Udeleženci so bili kljub nekaterim
omejitvam, ki so veljale zaradi epidemioloških razmer, z letovanjem
zelo zadovoljni.

Skozi celo leto je skupina za ročna dela pripravljala darila in
novoletne voščilnice. Med njimi moramo posebej pohvaliti Ivico Šega.

V mesecu decembru pa so poverjenice razdelile darila in novoletne
voščilnice za vse upokojence in občane starejše od 80 let. Darila je
društvo pripravilo v sodelovanju z občino Bloke, ki je donirala sredstva
za nakup daril. Sekcija ročnih spretnosti je izdelala preostala darila,
vrečke za darila ter novoletne voščilnice.

Iščemo pa tudi možnosti, kako bi v tem težkem času lahko stopili v
stik z vami z novimi možnostmi in načini druženja. Covid-19 nas je
spodbudil k uporabi tehnologije na pozitiven in kreativen način. Mnogi
med vami nas že spremljate preko elektronske pošte

V želji, da bi kljub omejitvam ostali povezani, se trudimo pripraviti
izobraževanje o uporabi novih tehnologij, preko katerih bi se lahko
(čeprav na daljavo) družili, izmenjevali izkušnje ali pa preprosto samo
klepetali.

Vse, ki bi se želeli vključiti v tak način druženja, prosimo, da nam
zaupate naslednje:
• svojo elektronsko pošto
• ostop do interneta/da ali ne
• preko katere naprave dostopate (računalnik, prenosni računalnik,
tablica, pametni telefon).

Podatke nam posredujte na naš naslov dubloke@gmail.com, če pa
imate še kakšna dodatna vprašanja, nas lahko tudi pokličete na tel. 051
62 86 22.

Pričakujemo čimprejšnje odgovore, saj bomo le tako lahko kmalu
pričeli z realizacijo načrtovanih dejavnosti.

Za učenje nismo nikoli prestari, zato pogumno naprej!
V upanju, da se kmalu zopet srečamo in poveselimo v društvu, vas

lepo pozdravljamo. Ostanite zdravi in optimistični!

Vaše društvo

In na koncu še naša novoletna čestitka:
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Kdor želi modrost, naj opazuje
V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Bloke (VC) je mentorica študijskih krožkov (ŠK) Alenka

Veber iz Zavoda Rihtarjeva domačija že tretje leto vodila ŠK tudi za uporabnike VC Bloke.

Študijski krožek predstavlja organizirano
infrastrukturo za samostojno učenje odraslih,
za katero je tipičen proces prostovoljnega,
ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja
ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s socio-
kulturno animacijo in konča z akcijo.

Zaradi epidemije covida-19 in ukrepov je
ŠK Kdor želi modrost, naj opazuje potekal v
poletnih mesecih. Sredstva za neformalno
izobraževanje je Zavod Rihtarjeva domačija
pridobil na razpisu Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. V ŠK pa so se
vključili občani in občanke z Blok ter iz
sosednje občine Loški Potok.

V ŠK Kdor želi modrost, naj opazuje smo
podali roko mladosti in starosti, snovni in
nesnovni dediščini ter skušali izluščiti zrna
modrosti iz znanja, ki nas spremlja na vsakem
koraku.

Večino srečanj smo, tako kot v preteklem
letu, tudi letos izvedli na prostem. Pri
izbiranju ciljev je člane ŠK vodila mentorica,
pri čemer je upoštevala strukturo članov.

Prvo srečanje smo začeli z obiskom
Babnega Polja in 200-letne Rihtarjeve
domačije, kjer je tudi sedež zavoda. Ogledali
smo si vzhodni del kraja ter tako odkrivali del
manj znane zgodovine ob poti, ki nas je vodila
mimo nekdanjih kajž in bajtic. Obisk Babnega
Polja smo zaključili z obiskom spominskega
parka na Vražjem vrtcu v severovzhodnem
delu kraja.

Sledili so še vzpon na Križno goro nad
Ložem, sprehod po Planinskem polju in
odkrivanje krajinskega parka Rakov Škocjan
ter Vidovske planote. Ogledali smo si tudi tri
muzeje: Ekomuzej presihajočih jezer v
Slovenski vasi, Muzej Jezerski hram in Muzej
slovenskih filmskih igralcev v Divači. Ob

zaključku študijskega krožka pa smo se
spustili tudi v Križno jamo. Vsa naša srečanja
smo skrbno zabeležili tudi v fotografski
objektiv v upanju, da bomo naša spoznanja in
modrost pokazali tudi drugim.

Na vseh naših srečanjih nas je prevevala
misel na opazovanje; tako je nastal kolaž
modrosti, ki jo bomo lahko posredovali
naprej: našim bližnjim, prijateljem in
znancem. S ŠK Kdor želi modrost, naj opazuje
še zdaleč nismo prečesali domače Primorsko-
notranjske regije, ampak smo prišli le do
spoznanja, kako ponosni smo na vse, kar so
naši predniki ustvarili in ohranili za nas.

S ŠK bomo ob ugodnih epidemioloških
razmerah nadaljevali tudi v novem šolskem
letu 2021/2022 tako na prostem kot v dvorani
VC Bloke.

Alenka Veber

Foto: Alenka Veber

Èlani ŠK v krajinskem parku Rakov Škocjan
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Ustvarjalna delavnica
ročnih del

VMedobčinskem društvu invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke so v
ponedeljek, 27. septembra 2021, v prostorih društva v Cerknici
pripravili ustvarjalno delavnico ročnih del. Mentorica tokratne
delavnice, ga. Rajka Truden, je članice naučila osnove servietne
tehnike. Servietna tehnika je ena izmed ustvarjalnih tehnik, pri
kateri lahko s servietnimi lističi okrasimo številne predmete. Tokrat
so okrasili predmete iz stekla, potrebovali so le nekaj steklenih
kozarcev, prtičke in lepilo. Okraševanje predmetov z lepljenjem
motivov iz papirnatih serviet je zabavna in koristna tehnika, ki ne
zahteva risarskega in slikarskega znanja, saj motiv enostavno
nalepimo. Po končani delavnici so pripravili še razstavo ročnih del
svojih članic in članov.

Besedilo in foto: Mario Žnidaršič

Koncert Mladinskega
pevskega zbora Bloke

V soboto, 11. 12. 2021, se je za nas, pevce Mladinskega zbora Bloke,
zgodil nepozaben dogodek, na katerega smo dolgo čakali.

Ob 19.30 smo se polni navdušenja ter vznemirjenja postavili pred
publiko v cerkvi pri Fari, saj se je začel naš prvi koncert. Predstavitveni
koncert Mladinskega pevskega zbora Bloke, kot se je glasil naslov, smo
začeli z acapella verzijo pesmi Častite Ga. Ostale pesmi smo zapeli ob
spremljavi benda (klaviatura – Jakob Gajšek, kitara – Rok Pintar, bas
kitara – Martin Drobnič). Program, ki ga je vodila Nuša Kocjančič, je
opisoval razvoj in začetke zbora, ki segata v čas po oratoriju 2018. Tudi
zapete pesmi so bile tematsko povezane z razvojem. Tako smo poleg
oratorijske pesmi Pričeval ljubezen bom, avtoriceWyonne Judd, ki jo je

prevedla misijonska skupina Pridi, ter drugih zapeli tudi priredbo
pesmi Ameno, ki je bila naš korona projekt. Dogodek smo končali s
pesmijo Jeruzalem, avtorja Aleksandra Mežka, ki smo jo zapeli s
pomočjo publike.

Pevci Mladinskega zbora Bloke se zahvaljujemo vsem poslušalcem
ter podpornikom za spodbudne besede ter pohvale in se veselimo
vnovičnih nastopov.

Mladinski pevski zbor Bloke
Foto: Žiga Živulovič jr./Bobo

društvene strani
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Na Snežno noč v Ljubljani
»Snežinke padajo z neba, nežno, tiho, skoraj
skrivoma, luč v očeh je tisoče želja, v kaminu
plapola in radi smo doma. Utihne jok, utihne
smeh, za pogovor kot da ni besed, v
pričakovanju zopet je ves svet, le zvončki na
saneh pozabljen star napev.«

Pred nami je najlepši čas v letu. Božično-
novoletni prazniki, ko je vse odeto v
praznične luči in mir se naseli v naša srca.
Ljudje z veseljem sprejmemo december in z
radostjo pričakujemo, kaj nam bo prinesel ob
zaključku leta. Dive smo septembra začele z
rednimi vajami, upoštevajoč vsa pravila NIJZ-
ja in z negotovostjo zrle v prihodnost.
Nastopi, gostovanja so tista, ki nam dvigujejo
voljo za obiskovanje vaj, saj imamo tako pred
seboj cilj, ki se mu približujemo skozi vrstice
notnega gradiva in osvajanje novih melodij.
Pa sta posvetili dve lučki v temnem predoru.
Najprej smo sodelovale na občinski proslavi in
nekaj tednov kasneje gostovale v Postojni na
prireditvi Pozdrav jeseni gradimo mostove
prijateljstva 2021, promocija Novog Sada.

Epidemiološka situacija v državi se je
poslabšala in Dive smo se odločile, da za nekaj
časa prenehamo z vajami. Zdravje je le na
prvem mestu, prav tako skrb za sodržavljane.
Tako smo prepevale individualno in komaj
čakale na ponovno skupno srečanje. Nekega
večera v novembru zasveti zvonček na našem
elektronskem poštnem nabiralniku. Le zakaj
želi Roman Končar, da ga Dive pokličemo?

Dihajte Irena, Helena, Alenka in Marija.
Karmen, prenehaj skakati skoraj do stropa.
Diana in Nuša, zakaj se vama tresejo roke?
Urška, Anica in Vita, zakaj se tako igrivo

nasmihate? Ker nas je Roman povabil na
državno proslavo ob dnevu samostojnosti in
enotnosti. Gospod Roman Končar, režiser
proslave, je na spletni strani Vokalne skupina
Diva opazil posnetek pesmi Snežna noč in
tukaj se je začelo naše sodelovanje. Skupaj s
Potoškimi fanti in pari folklorne skupine KD
Bloke smo sodelovanje z navdušenjem
sprejele in ponosno odhajamo na oder
Cankarjevega doma. Udeležba na državni
proslavi je visoko dvignila motivacijo vseh
vpletenih za udejstvovanje v ljubiteljskih
dejavnostih, kar v napornih časih epidemije
nikakor ni samoumevno. Za tak nastop so
potrebne vaje, zato smo se Dive v decembru
dobivale v Medgeneracijski dvorani, striktno
upoštevale razdaljo in tudi med petjem nosile
maske. Kakšen je občutek, ko poješ na odru
Gallusove dvorane ob spremljavi orkestra in
stojiš pred kamerami ter neštetimi žarometi,
bomo sporočile v naslednji številki Bloškega
koraka.

Naj zaključim z napevom pesmi, s katero
sem začela ta sestavek in s katero smo Dive
prvič in upamo, da ne zadnjič, ponosno stopile
na oder Cankarjevega doma. Dive vsem
bralcem želimo blagoslovljen božič in srečno
novo leto 2022. Želimo si še veliko glasbenega
ustvarjanja in predvsem možnosti, da se
ponovno srečamo s poslušalci. »Na snežno
noč sem kot otrok, čakam kdo ve kaj, vse je
kot nekdaj. Na snežno noč želim si le, da bi bil
s teboj.« (Avtorja Jože Privšek in Elza Budau)

Kaja Granič

društvene strani

Ponovno na projekcije v regijski kino!
V Kulturnem domu Cerknica
skupaj s partnerji Zavodom
TV Oron, OŠ Toneta Šraja

Aljoše Nova vas in OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg

pri Ložu s koncem letošnjega
leta uspešno zaključujemo
projekt VZPOSTAVITEV

REGIJSKEGA KINA.

Z uspešno operacijo Regijski kino in v njej
posodobljeno opremo za predvajanje
digitalnih kinematografskih vsebin
prebivalcem celotne regije v Kulturnem
domu Cerknica omogočamo novo, tehnično
in programsko kakovostno storitev, ki je
nekdaj tu že živela. Filmoljubom v lokalnem
okolju na kvalitetne projekcije tako ne bo
več potrebno odhajati v kinodvorane izven
regije. Za projekt v skupni vrednosti nekaj
manj kot 100.000 €, ki ga podpira LAS
Notranjska, smo na razpisu pridobili
sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 70.000€.

V KD Cerknica poleg spremljanja
aktualnih filmskih vsebin ves čas sledimo
trendom tudi na področju razvoja
kinotehnologij. Dosedanji projektor, ki je bil
v uporabi vse od prenove Kulturnega doma
pred več kot desetimi leti, ni več omogočal
tehnično najbolj dovršenih projekcij. Zaradi
njegove zastarelosti in predvsem
nepodpiranja aktualnih filmskih formatov je
bil programski nabor vedno bolj omejen. Ker
želimo v KD Cerknica ponujati raznolik ter
kakovosten filmski program, smo se pred
dobrim letom srečali z izzivom posodobitve,
ki smo ga realizirali v okviru projekta
Regijski kino.

Največja investicija projekta je bil nakup
novega sodobnega projektorja DCP (digital
cinema projector) s pripadajočo tehnično
opremo. Pri montaži novega projektorja
smo dvorano nadgradili tudi z novimi
zvočniki in posodobljenim 5.1 kino zvokom.

V projektu Regijski kino smo poleg nove
opreme skupaj s partnerji izvedli tudi
izobraževanje, ozaveščanje in vzgojo
predvsem mlajših obiskovalcev preko
soustvarjanja filmskih vsebin in sodelovanju
na projekcijah filmov s spremnimi pogovori
strokovnjakov. Partner projekta je bila tudi
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
Skupaj z Zavodom TV Oron sta v prvem delu
projekta aktivno sodelovala pri filmskih
delavnicah v sklopu obšolskih dejavnosti.Foto: arhiv Dive

Arhivska slika še iz èasov brez mask
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Ponovno na projekcije v regijski kino!

Učenci iz Nove vasi so skupaj z mentorji sodelovali pri snemanju 3
kratkih filmov o bontonu v kinu in se tako preizkusili v različnih
vlogah pred in za kamero ter ustvarili simpatične filme, ki si jih
obiskovalci lahko ogledajo na velikem platnu pred kinoprojekcijami
v KD Cerknica. V drugem delu projekta pa so učenci obiskali Kulturni
dom Cerknica in si na velikem platnu poleg kratkih filmov o bontonu
ogledali tudi dve projekciji filmov z vodenimi pogovori. Na koncu
lanskega in v začetku tega šolskega leta so si ogledali čudovit film
Moj brat lovi dinozavre – o fantu, ki zaradi popularnosti zataji
svojega mlajšega bratca z Downovim sindromom, in simpatičen
nizozemski film Nenavaden teden s Tesso, ki govori o odraščanju in
prijateljstvu.

V projektu Regijski kino nismo pozabili niti na naše redne
obiskovalce. Septembra smo ponudili brezplačne projekcije osmih
filmov raznovrstnih žanrov za vse generacije, otroke in mladostnike
razveselili s tremi zanimivimi brezplačnimi filmskimi delavnicami,
oktobra pa smo v sodelovanju s Slovensko Kinoteko pripravili
razstavo Slovenski filmski plakat. Izvedbo projekta nam je sicer
krepko otežila epidemija, zaradi česar smo bili primorani projekt
nekoliko podaljšati, kljub temu pa ga s koncem tega leta uspešno
zaključujemo.

Regijski kino, ki je v zgradbi nekdanjega Sokolskega doma v
Cerknici deloval preko štirideset let, je tako ponovno vzpostavljen.
Naša želja in cilj je, da bi skupaj s partnerji vzpostavili dolgotrajna
partnerstva kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov v regiji z
namenom popularizacije kakovostnih filmskih vsebin in razvoja
trajnostne filmske kulture. Še najbolj pa bomo veseli, če vas z
raznolikim programom, sedaj tudi filmskim, privabimo, da nas
obiščete.

Vabljeni torej k obisku našega in vašega regijskega kina!

Ekipa Kulturnega doma Cerknica

Pletemo
in kvačkamo

Dnevi in meseci se vrstijo drug za drugim in kot bi pihnil, je leto
naokrog …

To je še eno leto, ki je odpihnilo tudi naša torkova srečanja ročnih
del. Načrt, da tudi letos pletemo izdelke za obdarovanje starejših
občanov, saj imamo v kleti kar precej volne, je počasi bledel. V upanju
in želji, da se bodo omejitve počasi sprostile, se ni v celoti uresničil.
Dobile smo se samo nekajkrat, seveda ob izpolnjevanju vseh pogojev,
ki jih je predpisovala zdravstvena stroka. Odločile smo se, da bomo s
pletenjem nadaljevale kar doma. Poskrbele smo za zalogo volne in
pletenje je ob večerih potekalo v domačem fotelju. Pridne in vztrajne
pletilje in kvačkarice so poskrbele, da nam tudi letos mraz ne more do
živega …

V vrečke bomo dali kozarček bloškega medu, brisačko ali pleten
izdelek (nogavice ali rokavice ali trak), manjkala ne bo niti
voščilnicami z lepimi željami za novo, prihajajoče leto. Vse to bomo z
veseljem in pozitivnimi mislimi odnesle v hiše naših starejših občanov
v zadnjem mesecu leta – v mesecu decembru.

Rada bi se zahvalila vsem, ki ste se potrudile in spletle veliko
čudovitih izdelkov.

Naj nas tudi v bodoče spremlja optimizem in dobra volja. Pa SREČNO
2022!

Ivica Šega
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V Sloveniji se širi mreža za oddajo
še delujočih aparatov

Global e-waste monitor 2020 je poročal, da je
bilo v letu 2019 proizvedenih 53,6 milijona ton
e-odpadkov. Letošnja gora odpadne
električne in elektronske opreme bo po
njihovih ocenah znašala 57,4 milijona ton. To
je več, kot je težek Kitajski zid, ki je najtežji
umetni predmet na Zemlji. Do leta 2030 pa
napovedujejo, da bo v letu nastalo že 74
milijonov ton e-odpadkov. Svetovno
nastajanje e-odpadkov se torej letno povečuje
za 2 milijona ton ali za približno 3–4 %, kar
pripisujejo predvsem višji stopnji porabe
elektronike, krajšemu življenjskemu ciklu
izdelkov in omejenim možnostim popravil.

KOPIČENJE IN (NE)USPEŠNO
RECIKLIRANJE E-ODPADKOV
V Evropi 11 od 72 e-naprav v povprečnem
gospodinjstvu ni več v uporabi ali je
pokvarjenih. Splošna javnost ocenjuje, da se
reciklira 40–50 % e-odpadkov, čeprav so
dejstva drugačna, in sicer leta 2019 je bila
ustrezno obdelana in reciklirana manj kot
polovica e-odpadkov, torej 17,4 %. Med
razlogi za slabo reciklažo predvsem izdelkov
informacijske tehnologije je med drugim tudi
varnost podatkov, vrednost izdelka, težko
dostopne točke za oddajo aparatov in
negotovost glede ustreznega recikliranja.

Ruediger Kuehr, direktor programa
SCYCLE in vodja urada UNITAR v Bonnu,
pravi, da je vrednost komponent električne in
elektronske opreme v t. i. "mestnih rudnikih"
ogromna: "Tona zavrženih mobilnih
telefonov je bogatejša z zlatom kot tona rude
zlata," in dodaja: "V milijon mobilnih
telefonov je na primer vgrajenih 24 kg zlata,
16.000 kg bakra, 350 kg srebra in 14 kg paladija
– viri, ki jih je mogoče pridobiti in vrniti v
proizvodni cikel. In če teh materialov ne
recikliramo, je treba izkopati nove zaloge, kar
škoduje okolju."

Poleg tega vsaka tona reciklirane odpadne
električne in elektronske opreme prepreči
približno 2 toni emisij CO2. Če vsi ravnamo
pravilno z našimi e-odpadki, pomagamo
zmanjšati škodljive emisije CO2.

MEDNARODNI DAN E-ODPADKOV 2021
Dogodek se je letošnjega 14. oktobra izvajal v
organizaciji WEEE forum-a že četrtič, njegov
namen pa je s pomočjo različnih aktivnosti
dvigniti ozaveščenost posameznikov na
področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in
odpadnimi baterijami ter spodbuditi
potrošnike k pravilni oddaji e-odpadkov oz. k

podaljševanju njihove življenjske dobe.
Organizatorji pozivajo vsa gospodinjstva,
podjetja in vlade, naj si še dodatno
prizadevajo za povečanje dosega
neuporabljenih in nedelujočih aparatov do
lokacij, kjer jih je mogoče reciklirati ali
popraviti ter tako prispevati k pridobivanju
dragocenih materialov iz aparatov oz.
zmanjševanju potrebe po novih virih.

“Številni dejavniki vplivajo na to, da bo
sektor elektrike in elektronike učinkovit in
krožen, tudi ravnanje potrošnikov. Letošnji
mednarodni dan e-odpadkov daje velik
poudarek na vsakega posameznika. Dokler
državljani ne vrnejo rabljene, pokvarjene
opreme, je prodajo ali podarijo, bomo morali
še naprej pridobivati povsem nove materiale,
ki povzročajo veliko okoljsko škodo,” pravi
Pascal Leroy, generalni direktor WEEE
foruma, organizacije, ki stoji za Mednarodnim
dnevom e-odpadkov.

"Poleg udobja, finančne odškodnine, skrbi
za okolje, kulture in družbenih norm je
zavedanje eden ključnih motivatorjev ljudi za
ukrepanje v zvezi z e-odpadki," pravi
Magdalena Charytanowicz z WEEE foruma,
pristojnega za Mednarodni dan e-odpadkov.

Lani se je dogodku pridružilo več kot 120
organizacij iz 50 držav po vsem svetu in vsaj
toliko jih pričakujejo tudi letos.

AKTIVNOSTI V SLOVENIJI POD
SLOGANOM »ŠE SEM UPORABEN!«
Tudi v Sloveniji je stanje na področju e-
odpadkov podobno kot drugje v Evropi. Za

oddajo odpadne elektronike je v državi dobro
poskrbljeno, saj je na voljo več različnih mest
za oddajo, vse od uličnih zbiralnikov do
zbirnih centrov izvajalcev služb ravnanja z
odpadki. Tudi stopnja recikliranja vsako leto
narašča, a bi lahko ustrezno zbrali še mnogo
več. Družba ZEOS, d.o.o. kot največja
slovenska shema za odpadno električno in
elektronsko opremo opaža, da se tudi med
pravilno zbranimi e-odpadki najde kar 1–2 %
še delujočih naprav, ki po nepotrebnem
končajo v predelavi materiala. Tako
skrajšamo njihovo življenjsko dobo, s tem pa
prispevamo k večji porabi in onesnaževanju
naravnih virov, še posebej pri proizvodnji
novih, ki nadomestijo stare. V družbi
verjamejo, da je najbolj trajnostni aparat
vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno,
da ga poskušamo uporabljati čim dlje. V
sklopu njihovega projekta Life Spodbujamo e-
krožno pod sloganom #Še sem uporaben! so se
zavezali k postavitvi in upravljanju kotičkov
za ponovno uporabo. Kotičke postavljajo na
zbirne centre lokalnih izvajalcev služb
ravnanja z odpadki s projektnima
partnerjema Zbornico komunalnega
gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o.
Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za
okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

LOKACIJE KOTIČKOV ZA PONOVNO

UPORABO IN KAJ SE LAHKO ODDA VANJE

Kotički za oddajo še delujočih aparatov
rastejo kot gobe po dežju in so namenjeni
vsem, ki bi želeli svojim še delujočim

svet in ljudje
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aparatom, ki jih ne potrebujejo več, podaljšati
življenjsko dobo. Zaenkrat jih najdete na
naslednjih lokacijah: Zbirni center Bukovžlak
(RCERO Celje), Zbirni center Mozelj
(Kočevje), Zbirni center Vranoviči (Črnomelj),
Zbirni center Jesenice, Zbirni center
Ljutomer, CERO Špaja dolina (Grosuplje),
Zbirni center Bohinjska Bistrica, Zbirni center
Kranjska Gora, Zbirni center Dolga Poljana
(Ajdovščina), Center ponovne uporabe
Velenje, Zbirni center Suhadole (Komenda),
Zbirni center Neža (Trbovlje), Zbirni center
Zagorje ob Savi, Zbirni center Sevnica, Zbirni
center Šmartno (Šmartno pri Litiji), Zbirni
center Spodnji Stari Grad (Krško) in Zbirni
center Boršt (Brežice). V teh kotičkih se je
skupaj zbralo že skoraj 1.000 aparatov, ki še
delujejo, od tega jih je bila skoraj polovica
manjših gospodinjskih aparatov. Izvajalci
projektnih aktivnosti nameravajo do konca
tega leta postaviti še 23 kotičkov po Sloveniji
oz. do konca projekta (ki se zaključi 2024),
vseh skupaj 60.

V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in
primerni za ponovno uporabo: belo tehniko –
pralne stroje, hladilnike, pečice, male
gospodinjske aparate, zabavno elektroniko –
radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje,
svetila, računalniško opremo ter orodje za
dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na
elektriko ali baterije.

Vodja projekta, Jan Debenjak iz družbe
ZEOS, d.o.o., je ob priložnosti povedal: »Po
številu zbranih aparatov prednjačijo občine,
kjer so kotički prisotni najdlje: Celje, Jesenice,
Ljutomer in Grosuplje. V njih ter v
spremljajočih projektnih akcijah smo zbrali
že 12 ton aparatov, od katerih je 8 ton
primernih za ponovno uporabo. Projektni
partner TSD d.o.o. je na lokaciji pregleda,
čiščenja in preverjanja zbrane opreme na trg
lansiral približno 4 tone aparatov, prodajno
mrežo pa bomo v letu 2022 razširili z
vključevanjem lokalnih centrov ponovne
uporabe ter spletno platformo krožnega
gospodarstva. Na njej bomo potrošnike
ozaveščali o možnostih koriščenja krožnih
storitev in blaga s področja e-opreme ter o
okoljskih učinkih krožnega ravnanja. Le-ti so
tudi osrednja tema letošnjega petega
Mednarodnega dneva popravil (16. oktobra),
ki izpostavlja, da tudi popravila znižujejo naš
ogljični odtis.«

Projekt Spodbujamo e-krožno je usmerjen
v ozaveščanje ter spreminjanje navad
potrošnikov in ostalih deležnikov za
podaljševanje življenjske dobe aparatov. S
projektnimi orodji, kot so potujoča
popravljalnica, spletna platforma in kotički
ponovne uporabe, ter organizacijo dogodkov
za splošno in strokovno javnost promovira
krožne poslovne modele, popravila aparatov,
souporabo ter ponovno uporabo aparatov.

svet in ljudje

KONTAKTI:
ZEOS, d.o.o.: Urša Dolinšek / W: www.zeos.si in krozno.zeos.si / T: 01 235 52 55 / E:
urska.dolinsek@zeos.si
WEEE forum: W: www.internationalewasteday.com // Terry Collins / T: +1 416 878 8712, E: tc@tca.tc
// Magdelena Charytanowicz / T: +32 494 23 28 83, E: magdalena.charytanowicz@weee-forum.org

Slika z naslovnice …

Prvi sneg
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Adventni venčki
Epidemija koronavirusa kot povsod drugod tudi v župniji še kar naprej
kroji naše skupne aktivnosti. Odpovedali smo jesenski oratorijski dan,
adventne delavnice pa smo imeli v omejeni obliki, brez mlajših otrok.
Korona pa na srečo otrok ni uspela ustaviti prihod Miklavža in tudi
veliko število angelčkov in parkeljnov je imel seboj.

V adventnih delavnicah je sodelovala večina prihodnjih birmancev
pod vodstvom zavzete animatorske skupine. V petek 26. 11. zvečer je
pred župniščem ležal velik kup smrekovih vej. V nekaj urah so bile te
veje predelane v adventne venčke. Delo je zahtevalo kar precej ročnih
spretnosti in ravno prav odmerjenih in odrezanih vejic. Spretno jih je
bilo potrebno privezovati in zategovati na žično osnovo. Najlažje je
bilo namestiti štiri advente vijoličaste sveče in dodati še kakšno
dekoracijo. Delo pa je bilo prijetno in je gladko in hitro potekalo, saj se
je dogajalo ob skupnem druženju, ob glasbi, čaju in v sproščenem
vzdušju. Vse skupaj se je zavleklo v pozen večer, tako da je najbrž že
katerega od staršev začelo skrbeti, kje je njihov otrok. Ne vem, morda
se je kdo od njih spomnil na Jezusa, ki sta ga, dvanajstletnega, starša
pogrešala na romanju v Jeruzalem, in na njegov odgovor, ki jima ga je
dal po treh dneh iskanja.

Vsekakor lahko sklepamo, da so bili adventni venčki lepo izdelani,
saj so bili v nedeljo pomaši na voljo ljudem. Skoraj vsak venček je našel
svojega lastnika.

Ob praznovanju rojstva našega Odrešenika Jezusa Kristusa vsem
želim, da bi svetloba Njegovega rojstva razsvetlila in ogrela vsako srce!

Simon Virant, župnik
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Policisti policijske
postaje Cerknica ob

prihajajočih
praznikih ponovno

obveščajo in
opozarjajo

Tako kot po celi Sloveniji tudi na območju Policijske postaje Cerknica
zopet opažamo porast drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, parkiranih
vozil. Storilci ne nastopajo sami, temveč po dva, trije ali več.

Storilci se drznih tatvin lotevajo na prefinjen način. Najpogosteje se
predstavijo kot delavci različnih podjetij (npr. telekomunikacijskih,
elektro, podjetja, ki se ukvarjajo z dezinfekcijo prostorov), ki so prišli
opravljat različne aktivnosti (izmera jakosti signala, preverjanje
internetnih povezav, posodobitve itd.) Prihajajo dobro pripravljeni, saj
so oblečeni v delovne obleke z logotipom podjetja, prav tako pa imajo
logotipe nalepljene na avtomobilih.

V večini primerov storilci nastopijo skupinsko, s tem da vas eden ali
dva zamotita z vljudnostnimi vprašanji, pogovorom, posebno pri
starejših osebah, med tem ko ostali preiščejo hišo in okolico in izvršijo
tatvine denarja ali nakita.

Zaradi navedenega svetujemo vsem občanom in občankam občin
Cerknica, Loška dolina in Bloke, predvsem pa apeliramo na starejše
osebe in osebe, ki živijo same ali na samem, da so zelo previdne:
• Oseb ne spuščajte v stanovanja ali v stanovanjske hiše, dokler se ne
identificirajo.

• Osebe imejte pod stalnim nadzorom.
• Pokličete na podjetje, za katerega naj bi osebe opravljale aktivnosti
in preverite, ali so dejansko njihovi zaposleni in opravljajo določena
dela na vašem območju.

• Zabeležite registrske oznake avtomobilov, barvo, tip …
• Pozorni bodite na opis oseb (obleke, videz, govor itd.).
• Zaklepajte vhodna vrata, ključ imejte pri sebi in ne shranjenega v
bližini doma.

OSEBNA VOZILA
1.V osebnih vozilih ne puščajte vrednejših predmetov (sploh pa ne na
vidnem mestu), kot so ure, telefoni, denar, bančne kartice in
podobno, saj s tem le privlečete storilce kaznivih dejanj k dejanju
samemu.

2.Pri zaklepanju avtomobilov preverite, da so vrata resnično
zaklenjena.
Preden se zaveste, lahko postanete žrtev kaznivega dejanja. Če kljub

previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da
obvestite policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Želimo vam vesele praznike, naj bodo tudi varni.
SREČNO IN VARNO V LETU 2022

Policisti Policijske postaje Cerknica
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Miklavževanje
Skoraj vsi otroci vedo, kdaj goduje sv. Nikolaj oz. sv. Miklavž, kakor ga
večina poimenuje. 6. december je dan, ki se ga otroci zelo veselijo.
Zjutraj jih v peharju pričakajo drobne malenkosti, ki jih je Miklavž
pustil ponoči. Nikoli ne manjka suhega sadja, mandarin, bombončkov
ali čokoladic in majhne pozornosti za igro. Starši se razveselijo novih
parov nogavic in tistih suhih sliv ali fig, ki jih imajo najraje.

Sv. Nikolaj je bil v 4. stoletju škof vmestuMira vMali Aziji. Kot lahko
zasledimo v številnih prisrčnih legendah iz njegovega življenja, je vse
svoje premoženje vedno razdelil med uboge in s tem postal pravi lik
dobrodelnosti. Tako je ostala tradicija, da se na njegov god spomnimo
revnih, zapuščenih in osamljenih otrok ter jim z materialnimi
dobrotami polepšamo jutro.

Miklavž je naše otroke obiskal v župnijski dvorani. Ker tudi za
Miklavža veljajo pravila, so otroci posamezno prihajali do njega in
kljub maski je bil veličasten. Na vhodu so nas sprejeli prijazni angelčki.
Pot nas je nato vodila mimo parkljev, ki so bili zelo razigrani in so
nadobudno spremljali, če je bil kateri izmed otrok poreden. Da je bil
strah manjši, so pomagali angelčki, ki so nas celo pot spremljali ob
strani in potolažili prestrašene obraze. Za zaveso je sedel Miklavž in v
spremstvu angelov ogovoril vsakega otroka ter mu podelil malenkost.
Miklavža je zanimalo, če so bili otroci pridni, nekateri so zmolili skupaj
z njim in si zaželeli veliko blagoslova do naslednjega leta.

Ob tej priložnosti gre velika zahvala mladim, ki so omogočili, da je
naše najmlajše obiskal sv. Miklavž kljub epidemiološkim razmeram.
Pripravili so prijeten ambient in otrokom pričarali čaroben večer. Prav
je, da se tudi v teh razmerah ohranjajo tradicije in tako poskrbimo, da
se življenje vsaj za trenutek vrne nazaj na stare tirnice. Upamo, da
bomo naslednje leto vsi skupaj v dvorani pričakali sv. Miklavža.

Kaja Granič

Anja
in Primož

23. 10. 2021 sta se v cerkvi na Teharjih pri Celju poročila Anja Knap s
Škufčega in Primož Mulej iz Prožinske vasi v Štorah. Civilni del poroke
in slavje sta potekala v gostišču Iršič pri Slovenski Bistrici.

Mladoporočenca sta se spoznala maja 2017 v Beli krajini na Vinski
vigredi, kamor ju je povabila in spoznala skupna prijateljica. Od
začetka njune zveze je Anja stanovala v Ljubljani, Primož pa doma v
Prožinski vasi. Po enem letu se je Anji ponudila karierna priložnost v
Celju, zato sta se odločila, da si ustvarita skupen dom v ženinovi rojstni
hiši. Ob tej priložnosti bi se mladoporočenca rada zahvalila svojima
družinama za vso pomoč in podporo. Velika zahvala gre Anjinemu
bratu Denisu, ki je s pomočjo Nuše in Martina izoblikoval in z laserjem
izrezal vse poročne lesene dodatke, ki so pripomogli k zares
pravljičnemu vzdušju.

Zakonca sta na kratko povedala, da jima poroka pomeni prelomnico
v skupnem življenju. Želita pa si predvsem, da bi ju spremljalo zdravje,
ljubezen in spoštovanje.

Iskrene čestitke!

Karmen Zabukovec
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Zahvala
V enaindevetdesetem letu je za zmeraj zaspala naša BAB

Julijana Turk
roj. Rudolf.

Od nje smo se poslovili v nedeljo, 28. novembra 2021.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem za izraze sožalja,
darovano cvetje in sveče, darove zamaše in dober namen. Posebna
zahvala Miljani Tekavec, dr. Aleksandru Merlu in dr. Olgi Doles za
pomoč v letih njene bolezni, prav tako lepa hvala Olgi in Milanu
Sernelu in pa seveda naši Darji, ki je za svojo taščo izjemno lepo
skrbela.
Hvala tudi g. župniku za poslovilno bogoslužje.

Žalujoči: hčerka Mira z Igorjem in sin Franc z Darjo,
vnuki Mateja z Juretom, Rok z Miro in Jurij z Anjo
ter pravnuki Ajda, Ema, Vid in Rok.

Zahvala

Leon Perušek
iz Postojne, rojen na Blokah-Kramplje, pokopan na Rakitni

(1957–2021)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za darovane

sveče in izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lep

obred, pevcem in pogrebni službi Vrhovec.

Vsi njegovi žalujoči

A sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,
le mama vztraja in vztraja
v svoji angelski vlogi.
(Tone Pavček)

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč daleč je ...

Lokalna hrana,

pice, nakup

suhomesnatih

izdelkov ...

Zdravja in sreče vam želi
kolektiv Hija d.o.o.

Srečno
2022

Gostilnica

Domin v Novi vasi
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KRIŽANKA
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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.

Preostali odpadki

Embalaža

Praznik
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— glasilo občine Bloke

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

SEZNAM DOGODKOV

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

Bloška historija

Komu verjeti?
Zelo težko je živeti ljudem, ki jih razjedajo dvomi o vseh stvareh, ki
nikomur ne verjamejo, celo sami sebi redko.

Včasih smo bili večina bolj enostavni. Verjeli smo staršem, da nam
želijo dobro, tudi če so nam jih naložili po zadnji plati. Oni so gotovo
vedeli, da je tako prav. Verjeli smo učiteljem in župniku, celo
politikom. Morda smo otroci najbolj podvomili v kakšnega urarja, ko
smo nesli popravit uro, ki se je bog ve zakaj ustavila kmalu potem, ko
smo jo dobili od botra pri birmi. Razjedal nas je dvom, ali bodo mojstri
pustili notri vse kamenčke (rubis, jewels) ali pa jih bodo hudobci
zamenjali s kakšnimi ničvrednimi osovinicami. Da bi nam dvome, tako
kot danes, vsajali mnenjski voditelji, guruji, vplivneži oz. influencarji,
vsevedni blogerji in instant internetni strokovnjaki? Dajte no, kdo pa
je vedel za te »tiče«! Da ne govorimo o zdravnikih. Da bi kdo dvomil v
Pušenjaka? Mislim, da so se dvomi v zdravstvo začeli, ko so se šli
zdravit prvi preveč tesni prijatelji rujne kapljice. Največkrat jih je na
zdravljenje poslalo podjetje, ko so šefi ugotovili zapletanje jezika,
cikcak hojo ali pa je bil udarjen kakšen plav dan. O tem se je govorilo
potihoma. Šel je na servis, dali so ga na prvo brušenje, šel je Kalce levo
in vsi smo vedeli, za kaj gre. Terapija je bila velikokrat uspešna. Tudi
dva sodelavca iz našega podjetja sta se po nekaj tednih vrnila kot nova.
Kozarčka nista pogledala niti skonc očesa. A hudič nikoli ne počiva.

Čez čas je za njima spet plaval opojni oblak vonjav, uplahnil je
delovni elan. Hitro ju je k sebi poklical šef. »Ja, kaj je fanta? Kaj nista
rekla, da je s tem konec? Saj sta se vendar zdravila!« Nekaj časa je
zavladal molk, potem sta se fanta le oglasila. »Poglejte šef, zdravila sva
se, a danes je tako, da ne moreš nikomur zaupati. Pri najini najboljši
volji so naju dohtarji zašuštrali. Saj ste sami ugotovili, da sva spet
cuknila. Pa kaj to, sva slišala, da se je kolega, ki se je zdravil z nama, že
gredoč domov ustavil na avtobusni v Cerknici in si prec naročil ta
kratkega! Torej vidite, da tudi dohtarjem ni nič za zaupati!«

Šef je ob tako temeljitem pojasnilu samo zavzdihnil in javil v
kadrovsko, da bo treba postopek, po temeljitem pogovoru s fanti,
najbrž ponoviti.

Jaz ne vem, kam bi morali na brušenje današnji vsevedi in
dvomljivci.

Lojze Mazij
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So poti, ki vodijo v nove kraje, 
so poti, na katerih se marsikaj doživi, 
so poti, ki vodijo v nova spoznanja,

in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Trenutki sreče, lepe misli in doživetja
naj vas v novem letu pripeljejo
do osebnega zadovoljstva in uspehov.
Vesel božič in srečno 2022.

ODKUP IN PRODAJA LESA
ZAMET d.o.o.  |  NOVA VAS 11  |  1385 NOVA VAS  |  T: 041 654 550

Vsem poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje, ki ste

nam ga izkazali v minulem letu.
Tudi v letu 2022 se veselimo

sodelovanja z vami.
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Zahavaljujemo se vam zaZahavaljujemo se vam za
zaupanje v iztekajočem se letu.zaupanje v iztekajočem se letu.

Vabimo vas, da z nami tudi v letu 2022Vabimo vas, da z nami tudi v letu 2022
uresničujete ideje ceneje.uresničujete ideje ceneje.

Zahavaljujemo se vam za
zaupanje v iztekajočem se letu.

Vabimo vas, da z nami tudi v letu 2022
uresničujete ideje ceneje.

Mirne in zdrave praznike
ter vse dobro v letu 2022!


