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Spoštovane
Bločanke in Bločani!

Vsem, ki v teh prazničnih dneh
prebirate novoletno izdajo Bloškega

koraka, čestitam ob praznovanju državnega
praznika dneva samostojnosti in enotnosti.
Želim vam, da bi v krogu sorodnikov in

prĳateljev preživeli miren božič ter veselo
vstopili v novo leto, v katerem naj vas
spremljajo sreča, zdravje in osebno
zadovoljstvo tako doma kot na vaših

delovnih mestih. Srečno 2023.

Župan Jože Doles
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Idejna zasnova trgovskega centra in obèinskih stanovanj, ki bodo zrastla
na lokaciji sedanjega obmoèja kmetijske zadruge oziroma Modièeve hiše.

Pred nami je razvojno najbolj
intenzivno štiriletno obdobje

Leto 2022 si bomo zapomnili po tem, da smo v naši državi izvedli vse možne volitve. Že spomladi smo
se podali na državnozborske, ko smo volili poslance za državni zbor ter dobili tudi novo vlado. V jeseni
pa so si volitve sledile kar po tekočem traku. Začeli smo z izborom novega predsednika države, kasneje
pa smo izvedli še lokalne volitve, na katerih smo izbirali predstavnike lokalne oblasti. V vmesnem času

smo odločali še o več referendumskih vprašanjih. Elektorji, ki zastopajo lokalne in interese
gospodarstva, pa so na novo izvolili tudi državni svet. Verjamem, da smo na koncu vseh teh aktivnosti

vsi skupaj že malo utrujeni in naveličani. Prav pa je, da je večina volilnih upravičencev resno in
odgovorno opravila svojo državljansko dolžnost in se vseh volitev udeležila v zadostnem številu. Na ta

način smo potrdili, da živimo v zreli in demokratični državi.

Za nas so bile seveda najpomembnejše
lokalne volitve, na katerih smo na novo
izvolili župana in člane občinskega sveta, ki
bodo v naslednjih štirih letih skrbeli za
nadaljnji razvoj občine Bloke. Vsem občanom
in občankam se ob tej priložnosti zahvaljujem
za udeležbo na volitvah in za vsak glas, ki ste
ga oddali za mojo kandidaturo za župana.
Prepričljiva zmaga na letošnjih lokalnih
volitvah v naši občini je vsekakor priznanje za
naše dosedanje dobro delo, pa tudi zaupanje v
naš program dela za naslednja štiri leta.
Zagotavljam vam, da si bom tudi v bodoče

prizadeval za napredek in razvoj občine
Bloke, ki jo bom vodil v interesu velike večine
prebivalcev. Ob tej priložnosti bom ponovil
svojo predvolilno obljubo, in sicer: »Razvoj
občine Bloke bo naša prva skrb.«

Volitve so za nami, pred nami pa nove
naloge in izzivi. Kmalu po volitvah smo že
opravili prvo konstitutivno sejo, na kateri
smo potrdili mandate za župana in člane
občinskega sveta občine Bloke. Vesel sem, da
smo na volitvah izbrali odlično svetniško
ekipo, s katero bomo lahko uresničevali
ambiciozno zastavljen program dela v

naslednjem štiriletnem obdobju. V naslednjih
tednih bomo začeli s pripravo proračuna
občine Bloke za naslednje leto, ki ga želimo
zaključiti do konca meseca januarja. V njem
bomo rezervirali tudi potrebna finančna
sredstva za izvedbo načrtovanih projektov.

V skladu s predvolilnimi obljubami
oziroma predstavljenim programom dela so
priprave na izvedbo določenih investicij že v
polnem teku. Po predvidevanjih potekajo
priprave za gradnjo novega trgovskega
centra in oskrbovanih oziroma
neprofitnih stanovanj, ki jih bo občina Bloke
zgradila nad trgovino. V skladu z idejnim
projektom, ki je v zaključni fazi izdelave,
bomo na lokaciji bivše tehnične trgovine
»Agrocenter« zgradili novo trgovino za živila
velikosti cca. 650 m2, v nadstropju in
mansardi tega objekta pa bomo pridobili 15
oz. 16 novih stanovanj. Z gradnjo bomo
predvidoma začeli že v sredini naslednjega
leta.

Povsem po naših željah se odvijajo tudi
priprave na gradnjo Doma starejših
občanov Bloke. Po zadnjem razgovoru, ki
smo ga opravili že po lokalnih volitvah z
odgovornimi na Ministrstvu za delo in DSO
Grosuplje, pa se kaže celo možnost gradnje
večjega doma starejših od prvotno
načrtovanega. V razpisu za pridobitev
sredstev za gradnjo bo po navedbah
predstavnikov ministrstva omogočeno, da se
na posamezni lokaciji oziroma v posamezni
občini zgradi dom starejših, ki bo lahko
sprejel do 60 oskrbovancev. V primeru takega
razpisa bomo na občini Bloke pristopili k
prilagoditvi projektne dokumentacije in
povečanju zemljišča za gradnjo doma
starejših občanov. Pričakujemo, da bi z
gradnjo DSO Bloke začeli že naslednje leto
oziroma najkasneje v začetku leta 2024.
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Župan Jože Doles

Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

P ozdravljeni, spoštovane bralke in spoštovani bralci, dragi Bločani. Verjamem, da
ste se tudi tokrat razveselili Bloškega koraka, ki v naše domove v teh dneh prinaša
zelo zaželjeno praznično popestritev. Krepko smo že zakorakali v zimo, ki je letos

še kar radodarna s snegom, pa tudi mraz je že pošteno pritisnil.
Hvala Bogu, da so končno božični prazniki, saj smo bili že kar malce utrujeni od tega

super volilnega leta. Ker pa je demokracĳa in volitve so praznik demokracĳe, moramo
izvrševati tudi to dolžnost oziroma pravico. Na Blokah je bila volilna udeležba nadpov-
prečna glede na državno raven, kar je zelo pohvalno, saj voljeni oblastniki vsakodnevno
odločajo o naših pravicah in dolžnostih in ni vseeno, kdo greje županski, ministrski ali
predsedniški stolček.

Letos smo na novo postavili vse naše predstavnike in oblastnike, od lokalnih oblasti pa
vse tja do predsednika države.

Na zadnjih lokalnih volitvah smo na Blokah z veliko večino ponovno izvolili župana
Jožeta Dolesa in njegovo ekipo. Očitno je Bločane prepričal s svojim dosedanjim delom in
z bogato razvojno zastavljenim programom za prihodnji mandat.

Tudi sam sem na teh volitvah kandidiral za občinskega svetnika in bil tudi izvoljen.
Naj se vam, spoštovane Bločanke in Bločani, ob tej priložnosti zahvalim za izkazano
zaupanje. Sedeti v občinskem svetu bo zame popolnoma nova izkušnja, čeprav sem bil v
zadnjih dvajsetih letih kot član občinske uprave vedno prisoten na občinskih sejah,
seveda brez pravice glasovanja. Obljubim, da bom po svojih najboljših močeh pomagal
uresničevati prej omenjeni županov program, za katerega sem prepričan, da je realen,
izvedljiv in za razvoj občine Bloke nujno potreben. Novoizvoljeni občinski svet se je že
sestal na svoji prvi ustanovni seji.

V nadaljevanju si lahko preberete podrobno poročilo Občinske volilne komisĳe o izidu
lokalnih volitev za župana in za občinske svetnike.

V osnovni šoli v Novi vasi je svoje dolgoletno ravnateljevanje zaključila dosedanja
ravnateljica Milena Mišič. Na tem mestu se ji zahvaljujemo za njen dolgoletni trud,
vsakodnevno skrb za šoloobvezne otroke in urejenost šole. Njeno mesto je prevzela
gospa Alma Kandare, ki na osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše poučuje že vrsto let. Za to
izdajo Bloškega koraka smo z njo pripravili krajši intervju. Želimo ji uspešno delo na
njeni novi službeni poti.

Pred nami so božično-novoletni prazniki, ki nas bodo ovili v praznično romantični čas
pričakovanja nečesa globoko lepega, nečesa, kar nas bo v srcu grelo skozi celo leto, pa
četudi je to le prĳetna misel na pomladno brstenje. To pride zagotovo za vsako zimo.
Drug drugemu bomo segli v roke in si zaželeli predvsem zdravja, miru in dobrega
počutja. Tudi iz Uredništva Bloškega koraka vam želimo miren in blagoslovljen božič,
preživet v krogu vaše družine oziroma ob vaših najbližjih.

Ob vsem tem pa nikakor ne smemo pozabiti, da 26. decembra praznujemo državni
praznik dan samostojnosti in enotnosti. To je nedvomno najpomembnejši prelomni me-
jnik v celotni zgodovini Slovenĳe in temelj, na katerem smo zgradili svojo lastno državo.
Ob tem slovesnem prazniku vam iskreno čestitam.

Veselo preživite tudi novoletne praznike in se potem zdravi in zadovoljni vrnite v
šolo, na delovna mesta oziroma v navadni vsakdan.

V letu, ki prihaja, vam v imenu celotnega Uredniškega odbora in dopisniškega zbora
ter seveda v svojem imenu želim predvsem veliko zdravja in sreče, da bi se v svojih druži-
nah dobro počutili, bili radi v družbi svojih sodelavcev ali sošolcev. Skratka, v letu 2023
bodite zdravi, srečni in uspešni!

Nasvidenje v spomladanskih dneh!

Poleg navedenih dveh ključnih projektov
bomo naslednje leto izvajali še številne
druge. Razmišljamo tudi o prenovi objekta, ki
smo ga letos kupili od NLB. Potrebno bo
obnoviti fasado ter izboljšati toplotno
izolacijo, obnoviti ostrešje, razširiti
sanitarne prostore ter prostor za parkiranje.
Na občini Bloke si bomo namreč prizadevali,
da bi na tej lokaciji usposobili sodoben
turistično-gostinski objekt, kjer bomo
poskrbeli za razširitev in izboljšanje
turistične ponudbe v naši občini.

Večja investicijska vlaganja so predvidena
tudi v centru naselja Nova vas, kjer bo na
lokaciji novega trgovskega centra in doma
starejših občanov potrebno zgraditi tudi
novo prometno in parkovno ureditev. Pred
začetkom gradnje pa bo potrebno porušiti
tudi stare, dotrajane in nefunkcionalne
objekte bivše trgovine, mesnice in starega
hleva. Po ustaljenih postopkih bomo izvajali
tudi druge investicije, ki bodo namenjene
izboljšanju delovnih pogojev v naših
zavodih, pa tudi izboljšanju življenjskih
pogojev prebivalcev občine Bloke.

Iz tega prispevka je vsekakor razvidno, da
imamo jasen, ambiciozno zastavljen razvojni
plan. Vsi predstavljeni in še številni drugi
projekti bodo vključeni tudi v proračun
občine Bloke za leto 2023, ki ga bo
obravnaval novoizvoljeni občinski svet.
Verjamem, da s potrditvijo ne bo težav, saj so
se vsi izvoljeni svetniki z njim poistovetili že
v predvolilnem času. Novoizvoljenim
članicam in članom občinskega sveta občine
Bloke ob tej priložnosti iskreno čestitam in
se že v naprej veselim uspešnega
sodelovanja.

Župan, Jože Doles
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Poročilo o izidu rednih
volitev za župana
občine Bloke

Občinska volilna komisĳa občine Bloke je na
seji 21. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov ugotovila naslednji izid

glasovanja za župana občine Bloke:

I.

Na lokalnih volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico glasovati 1288
volivcev.

Glasovalo je 859 volivcev, kar je 66,69 % volivcev od vseh
volilnih upravičencev v občini Bloke.

II.
Na volitvah za župana občine Bloke je bilo oddanih 859
glasovnic, od tega jih je bilo 845 veljavnih in 14 neveljavnih.

Kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov:
• DOLES Jože 602 glasova (71,24 %)
• LAVRIČ PREGELJ Aleksander 243 glasov (28,76 %)

III.
Občinska volilna komisĳa občine Bloke je na podlagi prvega
odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št.
94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), ki določa,
da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih
glasov, ugotovila, da je za župana izvoljen DOLES Jože.

Predsednica OVK občine Bloke
mag. Eva Obreza Modic

Poročilo o izidu rednih
volitev občinskega sveta

občine Bloke
Občinska volilna komisĳa občine Bloke je na
seji 21. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov ugotovila naslednji izid
glasovanja za člane občinskega sveta

občine Bloke:

I.
Na rednih lokalnih volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico
glasovati 1288 volivcev.

Glasovalo je 859 volivcev, kar je 66,69 % volivcev od vseh
volilnih upravičencev v občini Bloke.

II.
Za volitve članov Občinskega sveta občine Bloke je bilo oddanih
859 glasovnic, od tega jih je bilo 848 veljavnih in 11 neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1 Olga Doles 463
2 Ivan Lah 372
3 Primož Oražem 366
4 Miloš Kogej 355
5 Zvonko Govednik 319
6 Damjana Ožbolt 310
7 Stanislav Jakopin 300
8 Aleksander Lavrič Pregelj 293
9 Metod Kraševec 287
10 Helena Primožič 277
11 Pavla Ponikvar 268
12 Janez Škrlj 256
13 Vlasta Korenjak 238
14 Miroslav Jaklič 192
15 Dĳana Mazĳ 189
16 Urška Širaj 188
17 Dejan Ponikvar 162
18 Blaž Modic 148

III.
Občinska volilna komisĳa občine Bloke je na podlagi drugega
odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07
– UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), ki določa, da so
izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov, ugotovila, da so za
člane Občinskega sveta občine Bloke izvoljeni:

• 1 Olga Doles,
• 2 Ivan Lah,
• 3 Primož Oražem,
• 4 Miloš Kogej,
• 5 Zvonko Govednik,
• 6 Damjana Ožbolt in
• 7 Stanislav Jakopin.

Predsednica OVK občine Bloke
mag. Eva Obreza Modic
Foto: Matic JakopinNovoizvoljeni svetniki in župan obèine Bloke na prvi seji 6. 12. 2022
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Spoštovane Bločanke
in Bločani!

Z decembrom smo

zaključili letošnje

supervolilno leto, v katerem

smo se na volišča odpravili

najmanj petkrat, od tega v

zadnjem mesecu in pol

štirikrat. Ljudsko glasovanje je

najvišja možna oblika demokracije in voljo ljudi morajo

izvoljeni predstavniki tudi upoštevati. Ali je bila na vseh

letošnjih odločitvah volja ljudi tudi pravilna, bodo volivci lahko

ocenili ob naslednji priložnosti, ko bodo imeli možnost svoje

odločitve letošnjega leta revidirati in se bodo lahko odločili

tudi drugače. Kljub temu pa se nadejam, da bodo vse sprejete

odločitve tudi v dobro predvsem vseh nas državljanov te naše

prelepe domovine. V vaši občini ste z veliko večino ponovni

mandat zaupali dosedanjemu županu Jožetu Dolesu, ki mu ob

tej priliki tudi iskreno čestitam ter mu želim še nadaljnje

uspešno vodenje občine.

V parlamentu se trenutno pripravljamo na novo

proračunsko leto, ki bo zahtevno predvsem za vladajočo

koalicijo, saj bo soočena z vsesplošno draginjo, napoveduje se

tudi recesija, ki je svoje zobe že pokazala v letošnjem tretjem

četrtletju, saj je gospodarska dejavnost občutno padla. Opozicija

bo seveda vladne ukrepe spremljala in vse dobre rešitve

podprla. To smo delali v preteklosti, tako bomo ravnali tudi v

prihodnje.

Ob koncu naj vam zaželim blagoslovljene božične praznike,

prav tako vam izrekam čestitke ob dnevu samostojnosti in

enotnosti ter želim srečno in uspešno leto 2023.

Zoran Mojškerc

Poslanec DZ RS

Spoštovane Bločanke,
spoštovani Bločani!

S uper volilno leto se
izteka, prihajajo božični
prazniki ter pomemben

praznik – dan samostojnosti in
enotnosti.

Verjamem, da se marsikdo
med vami še spominja datuma
23. 12. 1990, ko smo se na
plebiscitu odločili za
demokracijo in svojo državo.
Prebujanje naroda, hrepenenje po demokraciji in želja po
spoštovanju človekovih pravic so bili tako močni, da so prinesli
spremembe.

Na plebiscitarno vprašanje, ali naj Slovenija postane
samostojna in neodvisna država, je od 93,2 odstotka udeleženih
volivcev okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno, kar je 88,5
odstotka vseh volivcev.

Zdi se mi vredno vedno znova poudariti to enotnost, ki smo
jo takrat pokazali.

Danes se, žal, vse pogosteje srečujemo z vedno večjo
polarizacijo, ki ne prinaša miru, sprave, sodelovanja in
sprejemanja, kar negativno vpliva na naše odnose.

Težave, ki se najbolj kažejo v našem zdravstvenem sistemu,
se na žalost poglabljajo iz meseca v mesec. Družinski zdravniki
odhajajo iz sistema, ker jih je premalo in so preobremenjeni,
izgoreli. Gospodarstveniki se srečujejo z draginjo energentov,
surovin in dvigovanjem davkov. Državljani občutijo višje cene
hrane in vedno višje položnice. Kmetje se borijo, suša je
prizadela tudi njih. Posledično dokupujejo krmo ali pa
zmanjšujejo živino.

Vojna v Ukrajini je in, kot napovedujejo, bo pustila posledice
na vseh področjih. Verjamem, da si vsi želimo, da se ta vojna
konča in naj mir vendarle zavlada svetu.

Prihajamo v najbolj prijetno in družabno obdobje leta s
pričakovanjem in hrepenenjem po toplini odnosov in miru.
Vsem Vam želim, da bi v teh prazničnih dneh doživeli dotik
Božjega, polno ljubezni in topline. Bodimo drug drugemu v
oporo in veselje.

Blagoslovljene božične praznike ter srečno, zdravo uspešno
leto 2023!

Iva Dimic
Poslanka DZ RS

Rok za oddajo člankov
za naslednjo številko

Bloškega koraka je torek,
14. marec 2023.

Ustanovna seja novega obèinskega sveta 6. 12. 2022
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Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše ima novo
ravnateljico, Almo Kandare

Na osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše v Novi vasi je letos prišlo do menjave ravnateljice. Dolgoletna ravn-
ateljica Milena Mišič se je po tridesetih letih ravnateljevanja upokojila, zamenjala pa jo je dolgoletna

učiteljica na šoli Alma Kandare, s katero smo za bralce Bloškega koraka opravili pogovor.

Kako bi v nekaj besedah predstavili/opisali
svojo službo?

Odvisno, katero službo mislite. Če trenutno
službo v vlogi v. d. ravnateljice, moram reči,
da je za menoj pester mesec, poln novih
izzivov, ki se mi postavljajo na pot ne le vsak
dan, ampak vsako uro posameznega de-
lovnega dne. Dan se ne konča po osmih urah v
pisarni, ampak se nadaljuje tudi doma. Zelo
veliko pomoči mi je na začetku nudila naša
bivša ravnateljica Milena Mišič in mi tudi še,
za kar sem ji zelo hvaležna, saj mi je pomagala
premagati marsikatero oviro na moji novi
službeni poti. To delo sem prevzela za eno
leto. Ne vem še ali bom v tem vztrajala, ker mi
je bilo vedno prvotno poslanstvo poučevanje
in tega si še vedno želim.
Kako ste začeli svojo poklicno pot?

Začela se je pred 27-imi leti na Blokah. Prvo
leto sem delala le nekaj ur na teden kot štu-
dentka. Naslednje leto pa sem se zaposlila kot
učiteljica v OPB in takrat se je uradno začela
moja službena pot. Ker sem profesorica
kemĳe in biologĳe, sem na šoli kasneje pre-
vzela poučevanje teh dveh predmetov v 8. in
9. razredu. Naredila sem dodatno izo-
braževanje iz fizike, zato sem prevzela tudi
pouk naravoslovja v 6. in 7. razredu. Opravila
pa sem tudi dodatno izobraževanje na po-
dročju računalništva, zato sem postala tudi
računalničar na šoli. Da sem imela polno za-
poslitev, sem poučevala še številne izbirne
predmete. Dolga leta sem bila tudi vodja šol-
ske prehrane.

Na majhnih šolah je pogosto tako, da
moramo biti učiteljice usposobljene na več
področjih, ker le z raznovrstnim delom lahko
dobimo dovolj ur za polno zaposlitev.

Moram pa reči, da se še vedno spomnim,
kako sem 1. septembra leta 1997 stala pred
vrati učilnice in od strahu zajemala sapo, saj
sem se bala stopiti pred učence in biti njihova
učiteljica. Ampak vse se je dobro končalo.
Strah me je minil, učenci so me sprejeli in v
svojem poklicu sem zadnji dve desetletji zelo
uživala. Delo učitelja je dinamično in pestro.
Polno pa je tudi izzivov in hkrati zadovoljstva,
ko vidiš nasmejane obraze otrok, medtem ko
z veseljem srkajo vse »modrosti«, ki jim jih
kot učitelj prenašaš.
Se spomnite kakšne dogodivščine/anek-
dote še iz svojih šolskih let?

Sem generacĳa pionirjev in mladincev in
sem se šolala v osnovni in srednji šoli še v času
pred osamosvojitvĳo Slovenĳe, ko so bile
razmere drugačne kot danes. Nekaj pa se le ne
spreminja. Tudi jaz kot učenka in moji sošolci
smo radi »kaj ušpičili« učiteljicam. Včasih so
bile ideje, ki so zrasle v naših glavah, takšne,
da so si zaslužile kar konkretno kazen, ki nas
je doletela v šoli. Doma pa je bila ta kazen še
hujša. O kakšni posebni dogodivščini pa ne bi
govorila, ker so nekatere pripetĳe še vedno
skrivnost, seveda med mojimi takratnimi
sošolci. Kdo jih je dejansko ušpičil, nismo
nikoli razkrili učiteljem, jih pa na obletnicah
radi obujamo in se na ta račun pogosto nas-
mejimo.
Kako ste se odločili za kandidiranje na
funkcĳo ravnateljice?

Kandidirala nisem, ker ta funkcĳa na naši
šoli ni bila moja prvotna želja. Splet okoliščin
je bil pač tak, da kandidata ni bilo in je bilo po-
trebno v dveh dneh na Svetu šole povedati,
kdo iz šole se je odločil, da bi bil v. d. ravn-
atelja. Po pogovoru z ravnateljico sem se
odločila, da sprejmem to delo, čeprav je bila
odločitev težka; ne le zaradi drugačnega dela,
ki mi je življenje postavilo na glavo, ampak
tudi zato, ker zelo rada poučujem in pogrešam
učence ter vse, kar se dogaja med poukom.
Upam, da so zdajšnji učenci in generacĳe pred
njimi moje poučevanje ohranili v lepem
spominu in jim je znanje, ki sem jim ga preda-
jala, omogočilo lažji začetek nadaljnjega izo-
braževanja.
Ali boste uvedli kakšne spremembe v šoli?

Sistem dela na šoli zelo dobro poznam in je
dobro zastavljen, zato večjih sprememb ne

mislim uvajati, sploh pa ne, če bom v tej vlogi
le eno leto. Seveda pa se družba spreminja in
sčasoma se bo potrebno prilagajati na
razmere, zato bodo spremembe nujne. Kakšne
bodo, bomo pa videli.
Glede na informacĳe o pomanjkanju
učiteljev v šolah me zanima, kako je s tem
v vaši šoli.

Na srečo so na naši šoli vsi zaposleni
(strokovni in tehnični kader) ljudje, ki so pri-
pravljeni prĳeti za vsako delo. Na pomoč nam
priskočĳo tudi upokojenci ali pa študentje in
zaenkrat še lahko rešujemo pomanjkanje
kadra. Je pa sedaj sezona različnih viroz in
posledično bolniških odsotnosti, kar pred-
stavlja še dodaten organizacĳski izziv tako
zame kot tudi za ostale delavce šole.

Vsi zaposleni se zavedajo, kako pomembno
delo opravljajo in ga opravljajo z vso odgov-
ornostjo do otrok in njihovih staršev. Ne glede
na to, ali nekdo poučuje, vzgaja najmlajše,
kuha, popravlja, čisti za nami in skrbi za fin-
ančno plat ter dokumentacĳo – prav vsak je
košček mozaika, ki ga le skupaj lahko ses-
tavimo v celoto in naredimo šolo varno,
prĳetno, zdravo in seveda učno naravnano za
naše otroke.

Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem
delavcem šole, ki svoje delo opravljajo zelo
dobro. Prav tako bi se zahvalila tudi vsem
staršem, ki so ravno tako pomembni koščki
našega mozaika, saj nam njihova podpora in
zaupanje omogočata, da delo opravljamo po
najboljših močeh. Zahvalila bi se tudi vodstvu
občine Bloke, saj so vsa leta, od kar sem na
Blokah, finančno podpirali naše dejavnosti in
poskrbeli, da ima naša šola vse, kar imajo ve-
liko večje šole po Slovenĳi. Za to pa je v veliki
meri zaslužna tudi naša bivša ravnateljica Mi-
lena Mišič. Tik preden je odšla v zasluženi
pokoj, je še uredila, da se je naša šola uvrstila
med tiste šole, ki jim lahko davčni zavezanci
darujemo do 0,3 % dohodnine v Šolski sklad.
Za to se ji še posebej zahvaljujem.
Kakšni so odnosi v kolektivu in s starši?

V kolektivu sem se vedno zelo dobro
počutila in še vedno je tako. Že 27 let z
veseljem hodim v službo tudi zaradi
sodelavcev, s katerimi se lahko pogovorim, jih
prosim za pomoč, se z njimi pohecam in nas-
mejim.

Mislim, da drug drugemu nudimo veliko

znani bloški obrazi

Ravnateljica Alma Kandare pri delu v pisarni
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opore in pomoči. Vsakega novega sodelavca,
ki pride na šolo, hitro »posvojimo« ter mu
poskušamo olajšati začetne težave pri
vključevanju v šolsko življenje. Mislim, da
nam to dobro uspeva. Upam, da bi to potrdili
tudi naši »na novo pečeni« sodelavci.

Kot učiteljica in razredničarka sem imela
veliko stikov tudi s starši in vedno sem imela
z njimi zelo pozitivne izkušnje. Tudi v
primeru težav, ki so se pojavile, je bil med
nami spoštljiv odnos. Starši so zaupali mojim
strokovnim prĳemom in ukrepom, s katerimi
sem poskušala ustvariti red v razredu in
prĳetno klimo za vse. Seveda pa sem morala
tudi jaz prisluhniti staršem in ali uresničiti
njihove želje ali pa razložiti, zakaj kakšen nji-
hov predlog ni mogoče udejanjiti. Na tak
način sem skoraj dve desetletji kot razrednik
pridobila veliko pozitivnih izkušenj pri delu
tako z otroki kot tudi s starši. Izkušenj s starši
kot ravnateljica še nimam, upam pa, da se bo
to medsebojno spoštovanje nadaljevalo in
bomo težave, ki se bodo pojavile, reševali
skupaj z medsebojnim zaupanjem. Vse se da
rešiti, vendar pa je spoštovanje drug drugega
najpomembnejše in napad ni vedno najboljša
obramba.
Kaj pa počnete v prostem času?

V prostem času, ki ga je sedaj zelo malo,
rada ustvarjam iz različnihmaterialov. Zadnje
čase največ ustvarjam iz lesa, in sicer pohištvo
po meri, to pa zato, ker imam specifične za-

hteve, ki pa jih v trgovinah ne dobim. Rada
tudi šivam in recikliram stara oblačila ter iz
njih izdelam nove kose oblačil. Med
poučevanjem sem si, če je bilo le možno, sama
izdelala didaktične materiale, ki sem jih upor-
abila pri pouku. Sem pa zadnja leta odkrila
novo strast, to je risanje. Rišem v akvarelni
tehniki in tudi z navadnim svinčnikom, kar je
še poseben izziv, saj je potrebno vse detajle, ki
jih lahko ustvariš z barvo, ustvariti z navad-
nim svinčnikom, senčenjem ipd.

Zelo rada pa tudi potujem in raziskujem
drugačne kraje, kulture in ljudi. Letos sem po
dolgem času (zaradi coronskih omejitev) spet
sedla na letalo in obiskala Turčĳo. Pred leti pa
sem z veseljem raziskovalaMadeiro, Portugal-
sko, Španĳo, Kanarske otoke, Sicilĳo itd.
Kamorkoli grem, pa imam v sebi vedno del
učitelja, ki razmišlja, kaj od videnega bi lahko
uporabil pri svojem delu. Zato se s potovanj
vrne veliko različnih drobnarĳ, ki so direktno
povezane z mojim delom pri pouku biologĳe,
naravoslovja in kemĳe. Zaradi moje učiteljske
»žilice« pa so tudi sprehodi po naravi v
okolici, kjer živim, velikokrat obogateni z
nabiranjem materiala, ki ga najdem po poti.
Tudi lobanje in različne kosti sem prinesla
domov in sem ta material z veseljem kazala
učencem, ko smo se pogovarjali o določenih
temah. Ne glede na to, ali bom naslednje leto
spet poučevala ali ne, me ta učiteljska podza-
vest ne bo zapustila in bom še naprej iskala, s
čim lahko povečam vrednost svojega poklica
in učencem omogočim tudi drugačne
izkušnje.

Zahvaljujemo se vam za pogovor in vam že-
limo uspešno ravnateljevanje.

Za Bloški korak sem se pogovarjal
in zapisal: Matej Pakiž
Foto: Osebni arhiv Alme Kandare

Na slanem jezeru v Turèiji

Ob kanarskem borovcu na Kanarskh otokih
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ar je bilo dobrega v Avstriji, običajno rečemo, da je za to

zaslužna Marija Terezija. Njen patent z dne 16. marca

1771 pravi, naj kmečkim sinovom graščinska gospoda

ne dovoli študirati, če niso prej prosili za dovoljenje

cesarske deželne gosposke. Kmečkim sinovom naj se

študij dovoli samo izjemoma in le, če gre za izredno

nadarjene dečke. Tak mladenič je moral iti brezpogojno

k vojakom, medtem ko so bili študentje višjih in

meščanskih stanov vojaščine prosti. A o deklicah pa nič.

Cesar Jožef II, sin Marije Terezije, je takoj ob svojem
vladarskem nastopu razglasil, da je vsakdo dolžan
svoje otroke pošiljati v šolo, sicer plačajo bogati dvojno
šolnino. Starši revnih zamudnikov pa morajo
opravljati tlako pri zidanju šol ali graditvi cest in
podobno.

Leta 1787 je Jožef II določil, da mora za nove šolske
zgradbe dati gradivo (opeko, kamenje in les)
graščinska gosposka, župni patron plača rokodelce,
občina pa preskrbi vožnjo in težake.

Pri reorganizaciji šolstva 1804. leta je imel kar
odločilno besedo tudi naš rojak Jožef Spendav iz
Mošenj. Ta novi šolski načrt je bil uveljavljen leta 1805
po celi Avstriji. Nadzor nad šolami je dobila cerkev in
tudi kar nekaj novih župnij je bilo ustanovljenih v
oddaljenih krajih za časa cesarja Jožefa II. S tem je
ustvaril med hribovci nova duševna središča. Po
namerah vlade bi se morala pri vsaki fari polagoma
osnovati tudi šola.

Menim, da v to skupino spada tudi trojiška fara, ki je
bila ustanovljena leta 1808. Pa poglejmo, kaj je v svoji
knjigi Loška dolina z Babnim poljem zapisal Janez Kebe
(str. 399). Citiram:

Že leta 1820 je bila pri SV. Trojici nedeljska šola.
Naslednje leto je pozimi šolo obiskovalo 20 dečkov in
15 deklic, poleti pa 18 dečkov in tri deklice. Učil jih je
dušni pastir (konec citata).

Trojičani in s tem vsi Bločani smo imeli veliko srečo,
da je bil kot lokalist poslan na Sv. Trojico 27. 10. 1864
Simon Jan rojen 27. 10. 1819 na Brezjah pri Kovorju
(danes Brezje pri Tržiču), očetu kajžarju Florjanu Janu
ter materi Marjeti, rojeni Šenk. Posvečen je bil v
novomašnika 30. julija 1844.

Anton Dolinar (1847–1930) župnik v Lučinah od leta

Osnovna šola
Vrh pri Sv. Trojici

K 1879 do leta 1910 je avtor »Kratke zgodovine župnije
Sv. Vida v Lučinah«. V 31. številki Loških razgledov
(1984) so bila objavljena najzanimivejša poglavja iz
tega dela.

Avtor Anton Dolinar večkrat omenja našega trojiškega
župnika č.g. Simona Jana v rubriki Šolske zadeve.
Citiram: Šele č. g. Šimen Jan v letih 1862–64 je začel
pozimi in spomladi pri spraševanju učiti otroke tudi
čitati in nekoliko računati, pisati pa samo nekatere
dečke, ki so kazali veselje in zmožnosti za to (konec
citata).

V rubriki Duhovniki službujoči v Lučinah pa navaja:
Citiram: Simon Jan, lokalist (1862–64) rojen v Kovorju
27. oktobra 1819, posvečen že v 3. letu bogoslovja, 30.
julija 1844. Kaplan v Črnem Vrhu nad Idrijo (1845–47),
na Trati (1847–48), v Velikih Laščah (1848–-50), v
Šentjerneju (1850–52), v Hinjah (1852–57), na Polšniku
(1857–59), kjer je obolel in bival v pokoju eno leto v
Ljubljani. Župni upravitelj na Koprivniku, v Bohinju
(1860–61), potem upravitelj pri sv. Lenartu v Selšku
dolini, od koder se preseli v Lučine. Od tod je odšel za
lokalista k sv. Trojici nad Cerknico, kjer je pastiroval
kot župnik do l. 1899, torej 35 let. Kot zlatomašnik se
meseca okt. 1899 preseli v pokoj v Hrastje pri Kranju in
ondi umre dne 12. aprila 1901 (konec citata).

V časopisu SLOVENEC št. 215 v četrtek 20. septembra
1894 v rubriki Dnevne novice drugi odstavek piše:
(Zlata maša) V torek17. t. m. je obhajal na tihem v
cerkvi sv. Katarine v Lomu nad Tržičem preč. gospod
Simon Jan, župnik od sv. Trojice pri Cerknici, zlato
mašo, kjer je pred 50 Bogu prvikrat daroval daritev.
Gospod zlatomašnik rodil se je leta 1819 in je bil
posvečen v mašnika l. 1844. Na mnoga leta. (konec
citata).

Ljubljanski Škofijski list št. IV. leto 1901 v rubriki
Škofijska kronika 30. Kot zadnjo vest navaja: Umrl je č.
g. Simon Jan, umirovljeni župnik svetotrojiški, v
Hrastju pri Kranju, dne 12. aprila 1901. Priporoča se v
molitev čč. gg. Duhovnim sobratom.

Iz navedenega je razvidno, da je Simon Jan že v
Lučinah pričel s poučevanjem. Kar nekaj časa je
potreboval, da je okoli mežnarije Šivče združil tri
parcele k.o. Zales št.663/2, 1079/0 in 1080/0 v novo
parcelno št. 1079/1 leta 1873 vpisan kot lastnik Simon
Jan. Istega leta je uradno prijavil Logaškemu okraju
Šolo, Vrh pri Sv. Trojici, kjer je tudi poučeval vse do
leta 1899.

Leta 1901 13. decembra postane lastnica šolske parcele
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št 179/1 Margareta Oblak Čirče pri Kranju.

Leta 1902 15. marca 1902 na temelju kupne pogodbe z
dne 17. avgusta 1901 vknjiži se lastninska pravica za
posestnike davčnih občin Zales, Hiteno in Gradiško.

Leta 1904 7. maja na podlagi kupne pogodbe z dne 22.
aprila 1904 vknjiži se lastninske pravica za okrajni
šolski svet pri Sv. Trojici.

Po tem se tudi opusti ime Šola, Vrh pri Sv. Trojici in se
uporablja samo Šola Sv. Trojica.

Nova zidana stavba je bila zgrajena leta 1905, na istem
mestu, kot je prej stala stara lesena mežnarija, v kateri
je bila šola za silo. O tem je pisal in objavil Koledar za
slovenske učitelje 1892, Jože Lavrič Cascio v svoji knjigi
BLOKE SREDIŠČE KRANJSKE.

Leta 1873 je trojiški župnik Simon Jan uradno
registriral Ljudsko šolo Vrh pri Sv. Trojici in v njej tudi
poučeval vse do leta 1899, vse do svoje upokojitve. Šola
je bila enorazrednica. Šolski okoliš pa je obsegal
sledeče vasi: Sv. Trojica – Šivče h. 8 št. šolo obveznih
otrok 6; Mramorovo 11, 7; Andrejčje 3, 5; Gradiško 3, 3:
Lepi Vrh 3,– ;Štorovo 6, 13; Zavrh 14, 11: Polšeče 5, 5;
Hiteno 7, 10; Zales 10, 8; Bočkovo 6, 12; Ograda 1, 3;
Lovranovo 3, 1; Jeršanovo 4, 5; Rožanče 6, 8; Ulaka 14,
15; Sleme 6, 7; Hribarjevo 6, 10; Podslivnica 14, 10;
Mahneti 12, 13, (Prva št. število hiš, druga številka
število šoloobveznih otrok.) Podslivnica in Mahneti
niso trojiška fara, zaradi bližine šole so otroci hodili v
trojiško šolo. Otroci iz vasi Lepi Vrh pa so šolo
obiskovali pri Sv. Duhu.

Tudi trojiški šoli druga svetovna vojna ni prizanesla.
Šola je bila delno porušena, saj so Italijani
bombardirali tudi Sv. Trojico in se za nekaj časa v šoli
tudi nastanili. Arhiv, knjige in druga šolska literatura
je bila v celoti uničena. Zgradbo so krajani hitro
popravili in obnovili, a učila, knjige in druga literatura
je bila uničena za vedno. Pa poglejmo, kaj je leta 1952,
23. 8. tov. Mramorjeva poslala šolskemu muzeju.
(prepis dopisa)

PODATKI ZA ŠOLSKI MUZEJ

ŠOLA SVETA TROJICA NA BLOKAH
1. Do 26. 9. 1903 je poučeval šoloobvezne otroke

takratni župnik v branju, pisanju in osnovnem
računstvu. Glavni pouk je bi krščanski nauk. Nato je
bila nastavljena kot provizorična učiteljica Vižin
Antonija do l. 1905. Nato je bil imenovan za
pomožnega učitelja od okrajnega šolskega sveta
Pavlin Frančišek tuk. župnik, ki je imel tudi
stanovanje v šoli (priv. Hiša) Ta je dal tudi pobudo za
zidanje novega šolskega poslopja. Pouk se je tedaj
vršil v privatni hiši na Lovranovem 1 km od Sv.
Trojice.

2. Šola je bila enorazrednica do 2. marca 1922, ko jo je
glasom razpisa št. 2502 kraj. šol. svet razširil v
dvorazrednico. Razširitev je povzročila porast
števila otrok nad 80. Z odl. kralj. ban. uprave št.
791/2 od 15. 7. 1939 je razširjena v trorazrednico in

je v isti obliki še danes in to tudi naraščanju števila
otrok na 148.

3. Učni jezik je bil slovenski.
4. Iz spisov je razvidno, da je bil tudi narodni jezik

slovenski.
5. Šolsko poslopje je bilo zidano l. 1905. Stroške je

nosila takratna obč. Bloke.
6. Šolski arhiv je bil med okupacijo uničen. Ohranjena

je le razdejana šolska kronika od l. 1903.
7. Šola ni imela nikakih lastnih izvestij ali časopisa.
8. Šola nima učnih načrtov iz pred l.1945.
9. Med okupacijo se je pouk prekinil za čas od nov.1943

do aprila 1944, ker je bilo šolsko poslopje delno
porušeno od Italijanov. V tem času je bil odpeljan
učitelj Janez Bezuljak v internacijo, ostali sta
učiteljici Mramor in Gale, ki pa sta se morali
umakniti v bližnjo vas Ulako in nato sta bili začasno
nameščeni Mramor v Stari trg, Gale v Grosuplje. Šola
je bila ves čas narodno osv. borbe pod nadzorstvom
prosvetne oblasti za osvobojeno ozemlje. Poučevali
sta Mramor Mila in Poznik Dagmar (5 mes.),
nadzornik je bil Vlado Drnač.

10.Pouk se je med ital. okupacijo vršil po načrtu
narekovanem iz sreza Logatec tudi učne knjige so
bile v smislu dobe okupacije. Vendar pa šola ni imela
z okupatorjem nikakih stikov, niti kot nadrejeno
oblastjo, niti kot predstavniki političnih organizacij.
Sicer pa je bila vedno nadzorovana naših prosvetnih
oblasti za osv. ozemlje.

11.Z arhivom je bila uničena tudi knjižnica. Knjige, ki
jih šteje knjižnica, dane so vse novejše izdaje.

12.Šola nima starih učil.
13.Kronika, ki je bila delno uničena med okupacijo,

začenja z letom 1903 in iz nje ni razviden jasen razvoj
ozir zgodovina šole. Tudi ostalega gradila iz začetkov
šole ni.

V šolskem muzeju smo dobili še sledeča poročila: št.
265, z dne 7. 7. 1940. Lavrič Mila; por. 1930 Viktorija
Trošt; por.194 z dne 23. 8. 1952 za obdobje 1940–41 do
44–45 Mramor: por. 49 z dne 24. 10. 1946 Dougan
Milan. Iz poročila Antonije Troštove lahko ugotovimo
kar lepo število učiteljev in učiteljic, ki so poučevale
trojiške učence. Poročilo navajam v celoti.

ZGODOVINSKI PODATKI IN RAZVOJ

ŠOLE PRI SVETI TROJICI
Prvotno je bilo na mestu, kjer je sedanja šolska stavba,
staro poslopje, v katerem je bila le zasilna šola.
Poučeval je tedanji župnik č. g. N. Merc. Prva učiteljica,
ki je na tej zasilni šoli poučevala, je bila učit. gdč.
Antonija Vižin. Poučevala je do 1905. Nato je poučeval
tedanji župnik č .g. Fr. Pavlin. Prvi pouk v novem
poslopju je bil 30. 10. 1905, poučeval je še g. Pavlin, in
sicer 1. 12. 1906. Nato je bila imenovana za učit. ga.
Ana-Perko-Jereb. 1907 baje je bila sem imenovana uč.
gdč. Antonija Vižin in je poučevala do leta 1913.
(natančnejših podatkov ni). Isto leto je službo nastopil
uč. g. Fr. Zalar. Vsled bolezni in odpoklica k vojakom
med vojno je bil pouk zelo pomanjkljiv. Leta 1923 9. 2.
je uč. Fr. Zalar umrl. Nadomestovala ga je nekaj
mesecev uč. Jožica Korbar.

Leta 1922. 15 .9. je nastopila službo na tuk. šoli uč. gdč.
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Viktorija Troštova. Ker so bile vasi Mahnete in
Podslivnica v letu 1923 priključene tej šoli, je okr. šol.
svet v Logatcu z odlokom 2. 3. 1921. št. 2502 razširjena
v dvorazrednico. Druga učna moč, in sicer g. učitelj
Jurij Gergič 6. 12. 1923. št. 2141. je bil nastavljen na
novi dvorazrednici.

Z odlokom prosv. Odd. Za Slovenijo Lj. 1. 3. 1924 št.
3459. je bila imenovana uč. gdč. Ana Lipovsik, ki je
odšla 1925 v aprilu. Na njeno mesto je prišla 24. 5. 1925.
uč. gdč. Stana Faganelova, odšla je 23. 5. 1925. Na njeno
mesto je prišla 15. 5. 1926 uč. gdč. Franja Rejčeva. Odšla
je 10. 10. 1926. Na njeno mesto je prišel uč. g. Fr. Štrus
13. 10. 1926. Odšel je 26. 12. 1928. Sedaj poučuje oba
razreda, to je 130 otrok, upraviteljica gdč. Viktorija
Faganelova sama (konec citata).

Prepričan sem, da smo mnoge učiteljske moči, ki so
poučevale na šoli pri Sv. Trojici. spregledali in jih
nismo omenili. Naš cilj tudi ni bil poiskati vse in jih
omenjati. Obe svetovni vojni nista zahtevali samo
človeških žrtev, ki so najbolj boleče še posebno za
svojce. Zgubilo, uničilo se je veliko materialnih dobrin,
pa tudi kronik, arhivov. Pa tudi povojni čas ni bil
naklonjen arhivom.

Šola Vrh pri Sv. Trojici pa je imela srečo z
ustanoviteljem šole in tudi z zadnjo učiteljico Ljudmilo
Lavrič, poročeno Mramor. Skoraj vso svojo delovno
dobo je preživela na šoli pri Sv. Trojici.

Ko so se takratne šolske oblasti odločile, da se šola pri
Sv. Trojici zapre, se je pisalo leto 1962. Šolo so zaprli,
otroke in zaposlene premestili v Novo vas, tudi naša
zadnja učiteljica Mila Mramor je bila premeščena v
Novo vas. Dodelili so ji 1. razred in to učilnico pri Blažu
v sosednji zgradbi takratne OŠ Nova vas, 2. in 3. razred

sta bila v garderobi Doma v Novi vasi, 4. razred pa kar
v orodjarni Doma. Takratna šolska oblast in vodstvo OŠ
Nova vas pa ni računalo, da se s to in tako organizacijo
ljudje trojiške fare ne strinjajo, saj jih tudi nihče ni
vprašal. Oni so se odločili, da otrok do 4. razreda ne
bodo pošiljali v Novo vas. Po nekaj sestankih in
poskusih, kako omehčati Trojičane, se je takratna
šolska oblast odločila, da se učiteljica Mila Mramor
vrne na šolo Sv. Trojica in z njo tudi trojiški učeni od 1.
do 4. razreda. Naša zadnja učiteljica Ljudmila Lavrič,
poročena Mramor, z najdaljšim delovnim stažem
učiteljice pri Sv. Trojici, pa se je upokojila leta 1970. To
je leto, ko je dejansko prenehala šola Vrh pri Sv.
Trojici.

Več o naši zadnji učiteljici z najdaljšim stažem na šoli:
Šola Vrh pri Sv. Trojici, po letu 1904 Šola, Sveta Trojica
in po drugi svetovni vojni Osnovna šola, Šivče Ljudmili
Lavrič poročeni Mramor, in svoji mami, njena hči
Marta Mramor, poročena Kraševec, v nadaljevanju.

ŽIVLJENJE IN DELO VAŠKE UČITELJICE

V LETIH 1938–1970
Ljudmila Lavrič je bila rojena 16. maja 1911 v Starem
trgu. Oče Janez je bil občinski tajnik, mama Alojzija pa
gospodinja. Ljudmila ali Mila, kot so ji rekli, je bila
najstarejša od sedmih otrok. V Ljubljani je obiskovala
učiteljišče in kot mlada učiteljica pričela poučevati v
Starem trgu pri Ložu, Iga vasi in nato v Cerknici. Od tam
je bila leta 1938 premeščena v šolo pri Sveti Trojici na
Blokah. To je bila šola enorazrednica. Tako so takrat
imenovali šole, ki so imele en sam razred, otroci pa so
vanj hodili od prvega do četrtega razreda. Nato so
šolanje nadaljevali v nižji gimnaziji v Novi vasi oziroma
osemletki. Tisti, ki niso imeli večjih načrtov za nadaljnje
izobraževanje, so šolanje zaključili pri Sv. Trojici.

Foto: Filač Vilko

Celotna osemletka
pri Sveti Trojici
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Foto: Osebni arhiv Marte Kraševec

Zadnje leto pouèevanja
uèiteljice Ljudmile
Mramor 1969–1970

V tistih časih je bilo v okoliških vaseh veliko otrok, ki
so obiskovali šolo pri Sv. Trojici. Ker je bilo prostora
premalo, so bile učilnice tudi v sosednjih hišah. Prav
tako tudi stanovanja za učitelje. Otroci so hodili v šolo
dopoldan in popoldan. Prihajali so tudi iz oddaljenih
vasi. Ker so bile zime hude, z veliko snega, so se v šoli
pogreli in posušili pri stari »zeleni lucovi peči«, preden
so odšli domov.

Ko je k Sv. Trojici prišla mlada učiteljica Mila Lavrič, jo
je opazil čeden mlad fant Lojze iz vasi Andrejčje.
Kmalu je bila poroka in rodilo se jima je pet otrok.
Trije sinovi in dve hčerki.

Prišla je vojna, ki tudi tem krajem ni prizanesla. Pri Sv.
Trojici ni bilo pouka. Ta leta je morala nadoknaditi,
zato je morala učiteljica Mila Mramor, naša mama,
učiti do svojega 59. leta starosti, to je do leta 1970.

Po vojni je imela mama velikokrat politične kontrole
ali zaslišanja, kajti učiteljice so morale podpirati
politični sistem, ki je bil takrat na oblasti. Pogosto se je
tudi morala zagovarjati, ker je bil mož cerkveni pevec.
Njeno načelo pa je bilo, da je to povsem njegova
odločitev.

Ko se je število šoloobveznih otrok v okolišu pričelo
zmanjševati, sta na šoli ostali samo mama in še ena
učiteljica. Stanovali smo v šoli. Stanovanje je bilo
prostorno, vendar slabo ogrevano in brez tekoče vode.
Vodovod je vas dobila šele leta 1970. Do takrat pa smo
uporabljali župnijsko »štirno« in vodo nosili domov v
vedrih, prali pa smo v bližnjih potočkih in kraškem
beču na Petkovem. Tudi otroci, po dve vedri hkrati, v
vsaki roki enega. Da si ne bi pokvarili hrbtenice, kot je
rekla mama.

Poleg župnika je bila edina izobražena oseba v kraju. K
njej so pogosto prihajali iz bližnjih in daljnih vasi po
razne vrste pomoč; to je pisanje prošenj, iskanje
zaposlitve ali pa kar tako, na pogovor in po nasvet.

Kmečki ljudje so imeli v nedeljo prost dan in so hodili k
Sv. Trojici k maši. Po obredu pa so bile v šoli govorilne
ure za starše šolarjev, sestanki in splošno uradovanje,
ki ga je morala kot šolska upraviteljica opraviti.
Mnogim je našla službo, uredila šolanje, iskala
stanovanje. Starše je prepričevala, da morajo sposobne
otroke usmerjati v nadaljnje šolanje. Bila je
organizatorka praznovanj, režirala je igre, delovala na
področju Rdečega križa. Njena posebna skrb so bili
šibki in ubogi otroci in odrasli, ki so bili kakorkoli
izločeni. Pri nas so vedno našli zatočišče berači, cigani
in bolni. Otroci smo morali imeti do njih spoštljiv
odnos.

Kljub vsemu smo imeli lepo otroštvo in spomini na ta
del našega življenja so prijetni. Nič nismo imeli, le veliko
domišljije in ustvarjalnosti za svojo igro. Naš prostor pa
je bila narava, bližnji gozd, travniki, drevesa …

Oče nam je sam izdelal smuči in sanke. Mama je bila
dosledna učiteljica, zahtevala je znanje, če je ugotovila,
da otrok zmore. Posebno zahtevna pa je bila do nas,

svojih otrok. Vedno nam je govorila: »Vi morate
šolanje nadaljevati, ker nimamo kmetije, ki bi vas
preživljala.«

Nekatere otroke, ki jim šola nikakor ni šla, pa se je
trudila naučiti osnov računanja in pisanja. Zavedala se
je, da je to temelj za življenje.

Na svoje otroke je bila ponosna in vsi smo odšli na
šolanje v mesto, prišli do poklica in se zaposlili.
Posebej pri srcu ji je bil drugorojenec, ki je postal
zdravnik.

Življenje pri Sv. Trojici se je umirjalo in ljudi je bilo
čedalje manj, ker so se izseljevali v mesta. Mama je
zadnja leta učila ves dan. Dopoldne in popoldne z eno
uro vmesnega premora. Na šoli je ostala sama. Čeprav
je imela otroke zelo rada, jo je z leti delo pričelo
izčrpavati. Leta 1970 je bilo njeno zadnje leto
poučevanja. Ko je junija zaključila šolsko leto, je
zbolela. Upala je, da je to samo utrujenost, saj je pred
sabo imela veliko načrtov za čas upokojitve.

Bolezen je bila močnejša in 10. oktobra 1970 se ji je
življenje zaključilo, ko je bila stara 59 let. Težko
prislužene pokojnine ni nikoli prejela.

Naj se na koncu zahvalim vsem, ki so mi pomagali pri
zbiranju gradiva, še posebej pa se zahvaljujem hčerki
učiteljice Ljudmile Marti Mramor, poročeni Kraševec,
za njen pisni prispevek o mami in šoli.

Franc Hiti Udinov

VIRI:
• Šolski muzej Ljubljana
• Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, Šmid
• Logaško okrajno glavarstvo, Vojteh Ravnikar
• Zgodovina slovenskega naroda zv. 7, Mal (Ivan Škrlj, Sleme)
• Pogled na razvoj šolstva na Cerkniškem, Branko Šuštar
• Krajevna zgodovina vzhodne Dolenjske, Bele krajine in Okraja Logatec
• Milan Valant
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Velike Bloke – italĳanski dekret
gasilcem iz leta 1941

V danes vseobsegajočih anketah o zaupanju imajo gasilstvo in gasilci navadno zagotovljeno prvo mesto. To je

razvidno tudi v vsakokratnih sestavah občinskih svetov. Tega se je zavedala že cesarska oblast in leta 1795 izdala

“Postavo zavolo ogna”. Danes bi temu najbrž rekli Zakon o protipožarni zaščiti. V 19. stoletju so sledili predpisi, kot

sta npr. ”Ogenj gasiti navod” in “Postava zavolo ogna v mejstih in trgih”. Glavna naloga je pri požarni obrambi sl-

onela na lokalnih županih. Ta težak kamen so si s pleč odvalili z ustanavljanjem gasilskih društev. Na Blokah je bilo

prvo gasilsko društvo ustanovljeno v Novi vasi leta 1893 in je pokrivalo celo Bloško planoto. Leta 1924 je pričela de-

lovati gasilska sekcĳa tega društva v Velikih Blokah. Dne 17. 8. 1930 je bilo na ustanovnem občnem zboru ustan-

ovljeno samostojno Prostovoljno gasilsko društvo Velike Bloke. Iz njegovega okvira se je leta 1932 osamosvojilo še

Prostovoljno gasilsko društvo v Ravniku. Pred dvema letoma bi torej morali slaviti 90. obletnico ustanovitve društva

v Velikih Blokah. Korona je opravila svoje, odpadlo je vse obeleževanje visokega jubileja. Stvar smo počastili s

piknikom gasilcev na Studenem. Odpadle so veselice, srečolovi, Avseniki in Navihanke …

Gasilstvo na Blokah je po ustanovitvi društev lepo
napredovalo, zgrajeni so bili gasilski domovi v Novi
vasi, Velikih Blokah in Ravniku. Gasilci so se izpopol-
njevali v znanju, nabavljala se je prepotrebna gasilska
oprema. Vsem trem društvom je veliko pomoč poleg
takratne bloške občine nudila Kmetska hranilnica in
posojilnica iz Nove vasi s svojim načelnikom Stankom
Lenarčičem.

V zadnjih letih pred 2. svetovno vojno je gasilski zagon
močno pešal. Dolgotrajne orožne vaje, kamor so bili
klicani fantje in možje, ter zaposlitve pri intenzivni
gradnji vojašnic v Velikih Blokah so članstvo odtegnile
gasilstvu. Prišla je vojna in z njo uničujoči udarci. V za-
četku še ni kazalo tako slabo. Gasilski denar se je v
blagajnah pretopil v lire in gasilci so se morali kar
dobro pripraviti na poletni obisk visokega komisarja
Graziolĳa na Notranjskem in tudi v naši občini. Zapis-
nik društva govori, da se je gasilska četa polnoštevilno
udeležila obiska v svečanih uniformah, šivilja Francka
Drobnič – Froletova je po naročilu sešila novo it-
alĳansko zastavo, ki je morala biti izobešena na gasil-
nem domu v času obiska komisarja v občini Bloke.
Kmalu po tem obisku pa se je hitro vse spremenilo.
Zadnji list knjige “Zapisniki občnih zborov in sej
Prostovoljnega gasilskega društva Velike Bloke” je
naslovljen kratko “Dekret!”. Sledi suhoparno nava-
janje, kaj morajo nemudoma storiti v vseh gasilskih
društvih v Ljubljanski pokrajini:

Po odredbi visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino ter z
ozirom na dekret št. 36 z dne 22. oktobra 1941/XIX je imen-
ovan izredni komisar za protipožarno službo v Ljubljanski
pokrajini, kateremu je dodeljen sosvet iz gg. Dr. Kodre Ant-
ona, Pogačnik Bogdana in ing. Dolenc Franca, kateri je imen-
ovan v svrho reorganizacĳe gasilstva v Ljubljanski pokrajini.
Zato so z dnem 1. novembra 1941. leta prenehale obstajati vse
uprave gas. žup in čet odnosno zajednice, na ozemlju
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Ljubljanske pokrajine po tej odredbi morajo vsi tov.
poveljniki prevzeti vso od upravnih odborov upravljano gas.
imovino, ter isto držati in upravljati do nadaljnjih odredb.

Velike Bloke 10. XI. 41/XIX.
predsednik poveljnik tajnik
Bregar Fr. Marolt Franc Intihar Fr.

Ta zadnji vpis je torej datiran v 19. letu vladavine faš-
izma v kraljevini Italĳi, kamor je bila priključena
Ljubljanska pokrajina. Gasilstva je bilo s tem dekretom
praktično konec. Gasilski dom v Ravniku so tako kot
celo vas požgali Italĳani marca 1942. Petega junĳa 1942
so pred veliko poletno ofenzivo Italĳani požgali gasil-
ski dom v Novi vasi. Zgorela je vsa oprema s sodobno
brizgalno vred in ves arhiv. Tudi ožgane zidove so It-
alĳani porušili. Oprema iz gasilskega doma v Vel.
Blokah je bila preseljena v vojašnico. Ko so ob poletni
ofenzivi čez dober mesec in poznejših spopadih gorele
bloške vasi, je bilo prepovedano gasiti, pa tudi gasilske
opreme ni bilo več. Po vojni je moralo gasilstvo na
Blokah dobesedno vstati iz pepela.

V predvojnem delovanju so gasilci iz Velikih Blok up-
orabljali dva žiga. Ob ustanovitvi leta 1930 se je
društvo prĳavilo pri Kraljevi banski upravi Dravske
banovine, se včlanilo v Jugoslovansko gasilsko zvezo v
Ljubljani in Gasilsko župo v Cerknici. Leta 1935 se je
glede na nove predpise preimenovalo v Prostovoljno
gasilsko četo Velike Bloke včlanjeno v Gasilsko župo
Logatec. Ob prihodu italĳanskih okupacĳskih oblasti so
morali sredi leta 1941 žig zamenjati z novim dvojezičn-
im: *Distaccamento dei vigili del fuoco volontari* Ve-
like Bloke *Prostovoljna gasilska četa*. V novembru
1941 pa je bilo tudi društva s tem žigom konec.

Upajmo, da ob praznovanju stote obletnice ustan-
ovitve društva v Velikih Blokah ne bo nobenih epidemĳ
in bomo tudi zgodovini lahko posvetili primeren čas in
prostor.

Zapisal: Lojze Mazij

Kraj: Velike Bloke
Datum: 1941
Zbirka: PGD Velike Bloke
Skenirano: 16. 9. 2013
Oblika: dokumentZapis s slikami je bil objavljen na
https://stareslike.cerknica.org/

SLOVARČEK:
župa: krajevna združenja gasilcev v Kraljevini Jugoslaviji

VIRI:
Zapisniki Prostovoljnega gasilskega društva Velike Bloke 1930–1941
Brošura 110 let Gasilskega društva Nova vas, 2003
Mirko Doles, Velike Bloke

Ravnateljica Milena Mišič
se je upokojila

Zadnji oktobrski dnevi so bili tudi zadnji
službeni dnevi za dolgoletno ravnateljico
v osnovni šoli v Novi vasi Mileno Mišič.

Za njeno opravljeno veliko delo so se ji na skupnem srečanju zahvalili
člani Sveta šole, Sveta staršev ter župan Jože Doles s predstavniki
občine.

Učenci šole in otroci vrtca so se od nje poslovili na prireditvi,
pripravljeni samo zanjo. Z glasbo in besedo so se ji zahvalili za vse, kar
je dala in naredila za šolo in vrtec v Novi vasi. Tega je bilo zares veliko
in narejeno je bilo z velikim srcem.

Prav od vsakega se je poslovila s stiskom roke in tako še enkrat
pokazala, da ji je mar za vsakega otroka. Zaposleni v šoli in vrtcu pa so
se od nje poslovili na priložnostnem srečanju.

Želimo ji to, kar so ji napisali otroci v knjigi želja, ki so ji jo podarili,
»da naj svoj pokoj vzame kot ene velike počitnice, da naj se ima doma
lepo, se odpočije ter da naj bo zdrava in srečna.«

Kolektiv šole in vrtca

Še zadnjiè med šolarji
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Tradicionalni slovenski zajtrk 2022
Letos smo dnevu slovenske hrane (18. november) namenili kar cel dan. Prvo šolsko uro
smo si privoščili medeni zajtrk s tradicionalnimi sestavinami slovenskih pridelovalcev.

Prvošolcem so se na zajtrku pridružili župan, čebelarji in ravnateljica.

Živila za zajtrk so nam dostavili:
• BIO kruh (Nonina špajza, Žirovnica),
• domače maslo (ekološka kmetije Jernuclevi iz Pivke)
• eko mleko (kmetija Premrov z Gline),
• bloški med (Rajko Anzeljc, Jože Matko iz Nove vasi in Bojan
Žnideršič z Volčjega)

• slovensko jabolko (kmetija Karlovček, Šentjernej)
Po zajtrku smo dan nadaljevali v telovadnici. Šestošolec Matej Bavec

je povedal, kaj je namen tradicionalnega zajtrka in zanimivosti o njem.
Ker je letošnji projekt potekal pod sloganom »Zajtrk z mlekom – super
dan!« sta imeli sedmošolki Zoja in Ajda krajšo predstavitev o mleku in
mlečnih izdelkih. Da smo poskrbeli za medpredmetno povezovanje,
smo prisluhnili še recitacĳi pesmi Mleko, pesnika Andreja Rozmana
Roze, ki nam jo je recitirala učenka devetega razreda Gaja Čelebič. Po
predstavitvah smo skupaj zapeli Slakovega Čebelarja ob spremljavi
harmonike. Igrala jo je sedmošolka Ajda Milavec.

Naravoslovni dan smo namenili tudi predstavitvi ŠOLSKE SHEME.
Učenci so na temo sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov izdelali
plakate, ki sedaj krasĳo hodnike šole.

Hkrati je v jedilnici potekala degustacĳa marmelad, ki so jih učenci
prinesli za degustacĳo. Učencem je bila najslajša slivova marmelada, ki
jo je prinesel Oliver Oražem.

V jedilnici smo izbirali tudi miss sadja in mistra zelenjave. Učenci so
od doma prinesli zanimive, velike, posebne pridelke, ki smo jih raz-
stavili, nato pa izbirali. Največ točk je prejela krmna pesa, ki jo je
prinesel Taj Grandljič Šega, in jabolko, ki ga je prinesla Marta Primožič.

Zaključek naravoslovnega dne je sledil v telovadnici. Izbirali smo
Martina Krpana in Martino Krpan šole. Učenci 8. in 9. razreda so se po-
merili v plezanju po vrvi, polaganju rok, metanju medicinske žoge in
držanju planka. Martin Krpan je postal Mark Ponikvar Zakrajšek, Mar-
tina Krpan pa Karin Pavčič.

Ker je bila vremenska napoved za petek slaba, so si učenci tretjega
razreda že v četrtek ogledali ekološko kmetĳo, ki nam dostavlja mleko
– kmetĳo Premrov z Gline. Gospa Ana in gospod Dušan sta predstavila
svojo kmetĳo, povedala veliko zanimivosti, na koncu pa pripravila še
pogostitev. Otroci so se okrepčali z domačimi dobrotami (domačim
jogurtom, marmelado, svežim mlekom, burekom). Ani in Dušanu
Premrovu se prav lepo zahvaljujemo za predstavitev in pogostitev.

PROJEKT ŠOLSKA SHEMA
Šolska shema je nadomestila nek-
danji Shemo šolskega sadja in
zelenjave ter Shemo šolskega
mleka.

Šolska shema je ukrep skupne
kmetĳske politike EU, ki otrokom v
osnovni šoli in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagota-
vlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih
izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo
otroke s kmetĳstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Foto: Petja Ilejšič

Èebelarji, župan in ravnateljica na zajtrku v 1. razredu

Foto: Gaja Čelebič

Uèenci so prinesli veliko marmelad.

Foto: Ester Palinkaš

Foto: Gaja Čelebič

Razstava zanimivega sadja in zelenjave
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Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter
mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni
pridelavi ter izboljšanju prehranskih navad otrok. Prehranske navade
se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja
ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripo-
mogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri
otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega
časa.

Izbor upravičenih kmetĳskih proizvodov in živil v šolski shemi je
razdeljen na šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko. Večinski delež
financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unĳe, preostali delež iz
proračuna Republike Slovenĳe.

Šole se vsako leto prĳavĳo v šolsko shemo, v prĳavi se odločĳo, ali
bodo otrokom razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko
mleko ali oboje. Vsaka šola sama izbere dobavitelja in pri tem poskuša
čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

Agencĳa RS za kmetĳske trge in razvoj podeželja vsako leto po pred-
hodni prĳavi šole v Šolsko shemo (ŠS) dodeli oziroma odobri pred-
videno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za
povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave, in sicer izključno za
učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v tekočem šolskem letu. Na-
jvečja pomoč za učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za sadje in
zelenjavo.

Šole vlagamo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agen-
cĳa pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in
glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave.

Osnovna šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo, mora s svojimi knjigo-
vodskimi evidencami dokazati, da je bilo razdeljeno sadje porabljeno
izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evid-
ence za ŠS.

Projekt bomo na šoli izvajali od meseca septembra do junĳa.
Več o izvajanju in pomenu Šolske sheme (ŠS) si lahko preberete na

spletni strani http://www.solskashema.si
Na naši šoli učencem ponudimo sadje in zelenjavo ter mleko kot

dodatni obrok poleg redne šolske prehrane enkrat na teden v času šol-
ske malice. To je označeno tudi na jedilniku.

PROJEKT ŠOLSKI EKOVRT

V projektu šolski ekovrt sodelujemo že drugo leto. Letos smo pridobili
znak in listino v potrditev, da smo na dobri poti ekološkega in trajnost-
nega razvoja vrtička na naši šoli.

Šolski ekovrt je projekt, ki spodbuja oblikovanje šolskih ekovrtov,
spoznavanje ekološke pridelave in permakulture ter spoznavanje
celovitosti kakovosti ekoloških živil.

Ester Palinkaš, vodja naravoslovnega dne in projekta Šolski ekovrt
Jana Benčina, organizatorka šolske prehrane

Tradicionalni slovenski zajtrk
v vrtcu

V petek, 18. novembra 2022, smo tudi v skupini Metulji jedli tradicion-
alni slovenski zajtrk. Dejavnosti v okviru dogodka smo pričeli izvajati
že dober teden pred tem.

Prvo pomembno sestavino obroka, mleko, smo spoznali v sredo, 9.
novembra 2022, ko smo se skupaj s skupino Medvedki z avtobusom
odpeljali na kmetĳo Kraševec na Studenec. Tam smo imeli priložnost
opazovati mlekarja, kako polni cisterno z domačim mlekom in ga
odpelje v nadaljnjo obdelavo in predelavo. Gospodarica nas je odpeljala
v hlev h kravam in biku. Otroci so jih lahko nahranili, nato pa smo si
ogledali še izpust na pašnik. Ogled smo zaključili z zdravo malico,
domačimi jabolki in prav tako domačim jabolčnim sokom.

V bližini vrtca smo si ogledali šolski čebelnjak in se pogovorili, kako
nastaja med. V igralnici smo uredili kotiček ‘gozd‘. S pomočnico sva
izdelali travnik s cvetlicami in čebelnjak ter otrokom zaigrali lutkovno
predstavo o gozdni in travniški čebeli. Po končani predstavi so otroci
poizkusili gozdni in cvetlični med in se tudi sami igrali z rekviziti iz
predstave.

Dan pred Tradicionalnim slov-
enskim zajtrkom smo z otroki
mleli pšenično zrnje, zamesili
testo, si izdelali vsak svojo
bombetko in jo tudi spekli. Tako
smo si priskrbeli še tretjo ses-
tavino obroka.

Martina Rupar

Otroci so zamesili testo.

Na obisku kmetije na Studencu

Lepo raste.
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Plavalni tečaj
Za tretješolce je v oktobru nastopil težko pričakovani dogodek …
plavalni tečaj. Učenci so ga z nestrpnostjo in tudi z malo strahu
dočakali. V vodi sta jih takoj minila vsa zaskrbljenost in strah. Uživali
so v vodnih igrah in se z veseljem učili pravilnih tehnik plavalne
abecede. Bravo, tretješolci!

Zapisala in fotografirala: Damjana Ožbolt

Začeli smo polni idej
Letos pouk neobveznega izbirnega predmeta – tehnika obiskuje kar 21
učencev četrtega in petega razreda. Vsi so polni idej in domišljĳe, pre-
dvsem pa imajo voljo do dela in ustvarjanja.

Od poletnih počitnic smo se poslovili s prepletanjem ribic, kjer smo
se vadili v natančnem rezanju s škarjami in prepletanju. To so bili naši
začetki, zato smo imeli polne roke dela, a nam je vseeno uspelo pričar-
ati barvito jato živopisanih ribic.

Nato smo se mojstrsko lotili izdelovanja darilnih škatlic. Pokazali
smo ogromno znanja, saj smo morali delati po navodilu, rezati s škar-
jami, prepogibati, lepiti in nazadnje škatlico tudi lepo okrasiti. Naši
izdelki so bili občudovanja vredni in izvirni.

Ker pa postajamo iz dneva v dan večji ter si želimo miru in zaseb-
nosti v svojih sobah, smo si naredili preproste obešanke, ki jih lahko
obesimo na kljuko vrat. Opremili smo jih z različnimi napisi: Ne moti,
Vstopi, Vstop prepovedan, Odprto, Pridi …

December pa bomo posvetili spoznavanju kulturne dediščine Slov-
encev in mogoče nas bo nekoč opazil tudi kakšen znan etnolog ter nas
omenil v svoji knjigi. Preizkusili se bomo v kiparstvu in izdelali mini-
aturne jaslice. Kot lahko vidite na slikah, smo že začeli vaditi s
plastelinom. Iz modelirne mase bomo naredili čisto praveminiature, ki
bodo lahko krasile kakšen kotiček naših domov.

Želimo vam mirne in upanja polne prihajajoče praznike.
Učenke, učenci 4. in 5. razreda ter učiteljica

Anica Sterle mentorica in avtorica članka ter fotografij

Peka parkljev
Miklavževanje je star običaj, ki je na Slovenskem zakoreninjen že
skoraj 200 let. Praznik svetega Miklavža praznujemo 6. decembra,
običaj pa je tudi peka parkljev. Lotili smo se je z učenci izbirnega pred-
meta sodobna priprava hrane.

Jana Benčina, organizatorka šolske prehrane (foto: Jana Benčina)

Repa velikanka
V novembru so otroci iz skupine Čebelice spoznavali različno sadje in
zelenjavo, ki jim jo je prinesla gospa Jesen.

Med različno zelenjavo je otroke najbolj pritegnila »ogromna« repa.
Strokovni delavki sva se odločili, da jih povabiva na predstavo Repa ve-
likanka. Po ogledu sva opazili veliko zanimanja za igro vlog, zato sva
prinesli kostume in otroci so se spremenili v »prave« gledališke igralce.
Preizkusili so se v različnih vlogah ter Repo velikanko zaigrali še os-
talim otrokom v vrtcu. Prizori v predstavi so nas dodobra nasmejali in
triletniki so bili nagrajeni z bučnim aplavzom.

Lara Marković

Ena, dva … žabica!

Mali igralci

Lepljenje jezika Peèeni parklji
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Ogled tekme v Stožicah
V Hali Tivoli se je v sredo, 30. 11. 2022, odvila odbojkarska tekma med
ACH Volley Ljubljana in Ziraat Bank ANKARA (Turčĳa). Na tekmo se je
odpravilo tudi nekaj naših učencev 8. in 9. razreda ter učenci iz OŠ Her-
oja Janeza Hribarja Stari trg. Tekma je bila napeta prav do zadnjega
niza. Žal je našim odbojkarjem zmanjkalo le nekaj točk za zmago. Kljub
temu smo na tekmi uživali.

Zapisala in fotografirala: Damjana Ožbolt

Delavnica izdelave parfuma
in kopalne soli

Vmesecu oktobru smo se z učenci veliko pogovarjali o medsebojni po-
moči in o solidarnosti do soljudi. V tem času je na naši šoli potekala tudi
humanitarna akcĳa Drobtinica. Pri zbiranju denarja za šolski sklad
nam je pomagala tudi gospa Simona Primožič.

Učencem 3. razreda je predstavila postopek izdelave kopalne soli.
Učenci so bili nad izdelki zelo navdušeni.

Učenkam 6. razreda pa je razložila in pokazala postopek izdelave
parfumov. Učenke so se z merilnimi valji, kapalkami in ostalimi pripo-
močki srečale prvič. Kljub temu so namešale vsaka svoj vonj parfuma.
Izdelke smo nato menjali na stojnici v sklopu Drobtinice.

Gospe Simoni se zahvaljujem za njen čas, za zelo dobro izpeljani
delavnici in za vse sestavine za izdelavo izdelkov, ki jih je prispevala.

Zapisala in fotografirala: Damjana Ožbolt

Izpit za pešce
V današnjem času je vse več prometa. Pomembno je, da naše otroke
čim prej naučimo, kako se varno vesti v cestnem prometu. Najbolj so
ranljivi kot pešci. V ta namen vsako leto sodelujemo s policĳsko
postajo Cerknica. Letos je učence 3. razreda obiskal policist Matjaž
Kandžič. Opozoril jih je na nevarnosti v prometu, razložil prometna
pravila in prometne znake. Učencem je pokazal, kako se pravilno
prečka cesto. Ob koncu dogodka so učenci pisali še kratek izpit. Ker so
ga uspešno opravili, so prejeli tudi priznanje.

Zapisala in fotografirala: Damjana Ožbolt

Obisk ekološke kmetĳe na Glini
V sklopu Slovenskega tradicionalnega zajtrka smo se s tretješolci
odpravili na Glino, da bi videli, od kje in na kakšen način prihaja mleko,
ki ga pĳemo na naši šoli. Gospa Ana in njen mož sta nam povedala ve-
liko stvari, ki jih še niso vedeli. Sprehodili smo se tudi po hlevu in
božali živino. Pred odhodom nas je gospa pogostila tudi z domačim
mlekom, jogurtom in s pecivom. S polnimi želodčki smo se odpravili
nazaj v šolo.

Zapisala in fotografirala: Damjana Ožbolt

Dajmo, fantje!

Jeeej, uspelo nam je!

Natanèno merjenje sestavin

Kopalna sol
z vonjem bora

in sivke

Jej, kravica, da bo veliko mleka. Mmmmm, kako okusno.
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»Bilo je kot v Stožicah«
To so izrečene besede učenca iz 3. razreda.

Dovolil je, da jih lahko uporabim.

V sredo, 5. oktobra 2022, smo aktivno praznovali Teden otroka in dan
učiteljev.

Zjutraj smo se vsi zbrali v telovadnici in prisluhnili Vrtiljaku. Učenci
devetega razreda so sprejeli učence prvega v šolsko skupnost.

Sledila je odbojkarska tekmamed devetarji in učitelji. V obeh ekipah
se je čutila trema, kako bo stekla igra. Igrali smo tri nize. Mogoče bi bil
potreben še kakšen, da bi se resnično vsi sprostili. Rezultat vseh treh
nizov je bil naklonjen učiteljem.

Navĳači pa so se razdelili v dve skupini, ena je spodbujala in navĳala
za učitelje, druga za devetarje. Res je bilo kot v Stožicah.

Po samopostrežni, zelo okusni malici smo nadaljevali s športnim
dnevom v atletiki. Sončen in topel dan nam je omogočil izvedbo na
zunanjih igriščih.

Martina Kočevar
Fotografije: Damjana Ožbolt in Martina Kočevar

Drobtinica
V petek, 14. 10. 2022, smo pred trgovino
v Novi vasi že devetič izvedli humanitarno

akcĳo DROBTINICA, s katero smo uspeli zbrati
rekordnih 963,22 evra, ki jih bomo porabili

za potrebe učencev na naši šoli. To akcĳo smo
izvedli v sodelovanju s podjetjem Mercator

in z organizacĳo Rdečega križa.

Pri izvedbi Drobtinice so sodelovali šola, vrtec in številni prostovoljci,
ki so s svojimi dejanji ali donacĳami pripomogli k uspehu te akcĳe.

Za vse pripravljeno, za obisk stojnice, prispevek in dobro voljo pri
delu se prav vsem iskreno zahvaljujemo. Preživeli smo prĳetne dni v
pripravah na dogodek in tudi lep dan, ko smo lahko na stojnici pokle-
petali z obiskovalci in jim predstavili svoje delo. Hvala tudi takratni
ravnateljici Mileni Mišič, ki nam je ponovno omogočila, da lahko sode-
lujemo znotraj tega projekta, in nas spodbujala pri našem delu.

Na ta dan je potekalo tudi žrebanje učencev, ki so sodelovali v na-
gradni igri Drobtinica. Dobrote s stojnice so prejeli trĳe učenci –Ajda
Milavec, Ažbe Pintar in Ella Miklavčič.

Dogodek nas je ponovno povezal in nam dal veselje in energĳo za
nadaljnje delo.

Obljubimo, da se bomo trudili še naprej in vas navduševali z izvirn-
imi idejami, ki bodo bogatile našo stojnico v prihodnjih letih.

Še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje in nasvidenje naslednje
šolsko leto.

Tekst in foto: Ksenĳa Brus

»Dejmo, uèitelce!«Pripravljeni na prihod obiskovalcev

Obisk uèencev
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Končno zima …
… ne, pa ni bila! Takrat, ko je nastajal tale prispevek, je bila zima še
daleč. Bili smo sredi prĳetne jeseni. Kar naenkrat pa je postala vre-
menska prognoza za nas prvarje zelo zabavna – SNEG! Ko so začele
naletavati prve snežinke, smo težko zdržali pri pouku. Med odmorom
pa smo igro zamenjali za opazovanje snežink, ki so se poigravale z vet-
rom. Komaj smo čakali, da zapade nekaj snega. Že naslednji dan nam je
učiteljica naročila, naj v šolo prinesemo zimsko opremo: kombinezone,

kape, šale, rokavice, tople nogavice, škornje in rezervna oblačila. Ure
do iger na snegu so se neskončno vlekle, prvi dve uri pouka smo ves čas
spraševali, kdaj bomalica. Učiteljica nam je namreč obljubila, da gremo
ven po malici. Ko smo se najedli, je prišel čas, da se zimsko opravimo –
za nekatere med nami je to kar velik podvig. S pomočjo učiteljice nam
je seveda uspelo. Odpravili smo se na hribčke za šolo. S seboj nismo
imeli ničesar, samo mi, zimsko ‘zadekani‘, smo korakali tja. Za igro na
snegu namreč ne potrebujemo veliko, le sebe in lastne spretnosti. Za
nas je edini in pravi material za igro sneg. Če želimo tobogan, si ga
naredimo. Če želimo hišico, si jo naredimo. Če želimo snežaka, si ga
naredimo, prav tako utrdbo … Če želimo okepati sošolca, naredimo
kepo, če želimo okepati učiteljico, naredimo malo večjo kepo …
učiteljica pa nam potem dvojno vrne.

Sneg smo torej zaužili, še preden je prišla čisto prava koledarska
zima ... In veste, kaj? To zimo bomo še uživali na snegu. To vam zagota-
vljamo!

Prvarji in učiteljica Petja Ilejšič

Sodelovanje s knjižnico
Ivana Čampe

Domen, Vid in Žiga so zelo resno vzeli vaje za branje in pripovedovanje
dveh prispevkov v domačem narečju, ki ju je za knjigo Domna Češarka
prispevala Micka Anzeljc.

V knjigi Tammed Malo in Veliko goro so zbrane pripovedke iz ribn-
iške doline.

Ko so nastopali, se je publika dobro odzivala, se smejala, se zabavala
in slišal se je komentar, da je, ‘kot da bi slišali Micko‘.

Pogovor z avtorjem je vodila knjižničarka Anđelka Pogorilić.
Živost večera pa sta popestrila še dva zbiralca ljudskega gradiva,

Milena Ožbolt in Ilĳa Popit.

Napisala in fotografirala Martina Kočevar.

Nacionalni mesec
skupnega branja 2022 v

znamenju branja in gibanja
V okviru NMSB 2022, ki je potekal od 8. septembra do 9. oktobra 2022,
smo posebno pozornost namenili branju in gibanju. Izhodišče je misel
irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–1729), ki poudarja

povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in
duševnim razvojem:

»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.« (BZ Slovenĳe)
Na naši šoli smo združili branje z dnevom zlatih knjig, ki je bil 17.

septembra. Pod okriljem Društva Bralna značka Slovenĳe – ZPMS in
donatorjev smo prvošolcem razdelili darilne slikanice Ide Mlakar
Černič Kako sta Bibi in Gusti prezvĳačila hrib.

Po skupnem uvodu smo se razvrstili po razredih in skupinah po te-
lovadnici in celo šolsko uro brali.

Zapisala in fotografirala: knjižničarka Martina Kočevar

Bralna ura v telovadnici

Sneg!
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Palčkova zgodbica
Nekoč se je zimski palček prebudil iz letnega spanja. Odprl je vratca
svoje lesene kočice, ki je tičala pod zemljo med koreninami starega
hrasta. Ko se je po svojemmalem rovu povzpel na plano, je opazil, da je
rov zameten. S svojo majceno lopatko je odmetal sneg in se razveselil
zasnežene pokrajine. Igral se je s snežinkami in jih občudoval. Tako
lepe in krhke so bile. Lovil jih je z jezikom, plesal z njimi, se kotalil po
hribu navzdol in delal snežene kepe. Kmalu so se mu pridružili še drugi
zimski palčki. Ko so se valili in igrali po snegu, so se odločili, da bodo
izdelali snežinke iz papirja. Začeli so jih izrezovati. Z njimi so si okrasili
svoje hišice v koreninah dreves. Potem pa so spet odšli na sneg. Bili so
namreč zimski palčki, zato jih mraz, sneg in led niso prav nič motili. Na
zasneženi jasi jih je pozdravil snežak. Povedal jim je, da so ga naredili
vaški otroci. V mamini shrambi so našli korenček in star lonec.
Palčkom pa je bil najbolj všeč njegov šal, ki ga je imel okoli vratu. Sam
si ga je spletel, pa tudi rokavice, celo nogavice, pa četudi ni imel nog.

Snežak je palčke naučil plesti snežinke. Veselo so se lotili pletenja,
njihovi spretni prstki so hitro ovĳali koščke volne okoli žebljičkov.

Pletene snežinke so nato odnesli babici Zimi, ki jih je pogostila z
vročim kakavom in toplimi piškoti.

Mi pa smo v razredu izdelali palčkovo zgodbico: modro smo svetlili
z belo (dan), temnili s črno (noč), lepili, rezali, kaširali in vezali ter
pletli. Uporabili smo papir, karton, tempere, škarje, čopiče, lepila,
volno, klobučevino, papirnate prtičke ter male cofke.

Našo razstavo si lahko ogledate v spodnji avli šole ali pa kar tukaj, na
tej strani Bloškega koraka.

Prvarji in učiteljica Petja Ilejšič

Projekt Mreža gozdnih vrtcev
Naš vrtec je v letošnjem letu vključen v projekt Mreža gozdnih vrtcev
– Gozdna pedagogika. Sodelujejo vse skupine; od najmlajših do
najstarejših (predšolskih) otrok. Namen projekta je spodbujati pogosto
bivanje v naravi, dejavnosti izvajati v gozdu in na travniku ter
omogočati spontane igre v naravnem okolju. Otroci pri tem
pridobivajo pomembne izkušnje, preizkušajo in urĳo svoje motorične
spretnosti, oblikujejo medsebojne odnose in se v prvi vrsti igrajo.

V Tednu otroka smo strokovne delavke pripravile lutkovno pred-
stavo »Razbita buča« po ruski ljudski pravljici.

Ker je v zgodbi miška izgubila svojo hišico, saj se je le-ta razbila, smo
se z otroki odločili, da ji pripravimo in uredimo novo stanovanje.

Po predstavi smo tako vse skupine vrtca nadaljevale dejavnost v
gozdu, kjer smo nabrali različne naravne materiale, da opremimo in
okrasimo miški bučo.

Nastala so čudovita mala stanovanja z gugalnicami, tobogani, tudi
na hrano niso pozabile otroške glavice …

Zapis: Urška Praznik in Mateja Zbačnik

Foto: Mateja Zbačnik

Izdelovanje hišice za miško

Foto: Lara Markovič

»Ali so miške že prišle v hiško?«

Foto: Mateja Zbačnik

Hišica z gugalnico

Otroci so svetlili, temnili, lepili, rezali …
Foto: Mateja Zbačnik

Predstava Razbita buèa
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Svetovni dan spomina
na žrtve prometnih nesreč

Tretji ponedeljek v novembru smo tudi na Blokah obeležili dan spom-
ina na žrtve prometnih nesreč. Spomnili smo se umrlih in
poškodovanih v prometnih nesrečah. V letu 2021 je na slovenskih ces-
tah umrlo 115 ljudi. To je veliko preveč, posledice prometnih nesreč so
zelo hude. Živimo v 21. stoletju, v dobi visoke tehnologĳe in računal-
niško vodenih avtomobilov, pa toliko žrtev, to je nesprejemljivo.
Vsem umrlim v prometu smo se poklonili tako, da smo se učenci 5.
razreda in predstavnik Združenja šoferjev zbrali pred šolo pri spo-
meniku. Učenci smo recitirali pesem Saše Vegri Zakaj umirajo ljudje in
kako se umre, predstavnik šoferjev gospod Franci Marolt je spregovoril
o prometni varnosti. Prižgali smo tudi svečke.

Petošolci bomo postali v tem šolskem letu kolesarji, v prometu
bomo previdni, upoštevali bomo vsa pravila. Bločani, bodite nam
dober vzgled.

Učenci 5. razreda in razredničarka Pavla Ponikvar

Branje otrokom v vrtcu
V Tednu otroka so učenci devetega razreda brali vsem skupinam otrok
v vrtcu. To branje je postalo že kar tradicionalno in ga učenci komaj
čakajo. Mogoče ga bomo izvedli še kakšenkrat v tem šolskem letu.

Učiteljica: Martina Kočevar
Fotografije: Gaja Čelebič in Lena Lah Majkić

Meni je bilo »fajn«, ker smo se ig-
rali. Otroci so bili zelo pridni. Na
koncu sploh niso želeli, da bi
odšli. (Marĳana)

Bilo je zelo zabavno. Otroci so bili
prĳetni, prĳazni in bilo je tudi
malo poučno. (Zala)

Bilo je zelo zabavno. Upam, da
bomo odšli še kdaj brat v vrtec.
(Lena)

Otroci so bili glasni, a sem se
kljub temu zabaval. (Andraž)

Bilo je zelo zabavno. Otroci so
poslušali zgodbico in lepo smo se
igrali. Veliko otrok se je sporeklo
glede otroške igrače motorna
žaga. (Izadora)

Meni je bilo zabavno in smešno.

Skoraj vsi otroci so poslušali
pravljico, nekateri pa so sedeli in
se igrali z igračami. (Gaja)

Bilo je poučno, zabavno … Otroci
so se ob pravljici smejali ter
skoraj vse razumeli. (Manca)

Bilo je zabavno, otroci so zelo
prĳazni in poslušni (Karin).

Meni je bilo zelo lepo. Z otroki iz
vrtca smo se dobro in hitro ujeli.
Ko sva s Karin brali pravljico Za-
jček Skokec, so otroci pozorno
poslušali. Po prebrani pravljici
smo se malo pogovarjali in se
nato šli igrat. (Rebeka)

Branje je bilo v redu. Vesel sem
bil, da sem bral v skupini, v ka-
teri je moj ‘tamali‘ brat. (Jan)
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Imenovanje
vaških odborov

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št.
42/2007, 99/10, Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/15 in 11/15) so
kot posvetovalna telesa Občinskega sveta občine Bloke ustanovljeni
vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:
• spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo naselij s pitno
vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, lokalne ceste in druge
javne površine, urejanje pokopališč, urejanje naselij; ter v zvezi s
tem predlagajo ukrepe,

• sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s
področja gospodarskih javnih služb,

• dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov
in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

• sodelujejo z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na svojem

območju,
• občinskemu svetu predlagajo odločitve, ki se nanašajo na njihovo
območje,

• občinskemu svetu dajejo obvezna mnenja glede odločitev, ki se
nanašajo na njihovo območje, če je tako določeno s statutom ali z
odlokom,

• opravljajo druge naloge, za katere je pristojna občina in jih je
prenesla na vaški odbor.

V občini Bloke imamo naslednje vaške odbore:
• NOVA VAS za naselji Nova vas in Fara
• VELIKE BLOKE za naselje Velike Bloke
• VELIKI VRH za naselje Veliki Vrh
• HUDI VRH za naselje Hudi Vrh
• METULJE za naselje Metulje
• RUNARSKO za naselji Runarsko in Benete
• RAVNE NA BLOKAH za naselje Ravne na Blokah
• VOLČJE za naselji Volčje in Nemška vas
• STUDENO za naselja Studeno, Glina in Radlek

Na Blokah znamo igrati
lep nogomet

Člani ŠD Bloke smo tudi letos prĳavili ekipo za sedaj že 46. sezono no-
gometne lige v Loški dolini. Ekipa je štela 14 članov in letos so bile
ambicĳe večje. Lansko 2. mesto je pokazalo, da na Blokah znamo igrati
atraktiven nogomet, letos pa smo temu dodali še malenkost več
požrtvovalnosti in seveda novo leto izkušenj.

Liga je potekala od začetka maja pa do sredine oktobra z daljšim po-
letnim premorom. Odigranih je bilo 10 krogov in v ekipi Blok smo že
nekaj krogov pred koncem lahko slavili zmago. Naši hitri in napadalni
igri ni mogla slediti nobena izmed ekip sosednje občine, kar potrjuje
tudi nagrada za naj strelca lige, ki jo je prejel naš napadalec Robert Lah.
Na devetih tekmah je dosegel kar 14 zadetkov.

Po končani sezoni smo se lotili še prenove travnatega igrišča v Novi
vasi. Pokrpali smo večje luknje in zamenjali travo v obeh kazenskih
prostorih. Spomladi sledĳo še dokončni popravki igrišča, da bo le-to
tako kot mi, pripravljeno na novo sezono nogometa na Blokah.

Tekst in foto: Jaka Milavec

Notranjski
tekaški pokal

9. novembra je v Kulturnem domu Cerknica potekala svečana podelitev
najhitrejšim in najvztrajnejšim tekačicam in tekačem, ki so v okviru
Notranjskega tekaškega pokala lahko preizkusili svoje moči na desetih
tekih po Notranjski ali bližnji okolici.

Na tekih so se izkazali tudi naši šolarji. V skupnem seštevku točk so
v kategorĳi deklet, druga triada, Bločanke zasedle prva tri mesta. Prva

je bila Tĳa Primožič, druga Lana Zidar in tretja AjdaMilavec. V kategor-
ĳi dekleta, tretja triada, sta bili Lena Lah Majkić prva in Neža Milavec
druga. Od fantov je v kategorĳi druga triada Matej Bavec pritekel na
tretje mesto v svoji skupini, Mark Ponikvar Zakrajšek pa je bil prvi iz
tretje triade.

OŠ Toneta Šraja Aljoša Nova vas Bloke je s sodelovanjem učenk in
učencev ponovno dobila priznanje za šolo, ki je prejela največ točk na
število učencev.

Vsemmladim tekačicam in tekačem iskreno čestitamo in jim želimo
dobrih uvrstitev tudi v prihodnje.

Katja Lah Majkić

Šolariji iz OŠ Nova vas so zavzeti tekaèi.Èlanska nogometna ekipa ŠD Bloke
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Društvo upokojencev
Martin Krpan Bloke

v letu 2022
Po dveh letih prisilnega počitka zaradi epidemĳe
je v letošnjem letu delo v društvu spet nekoliko
oživelo. V nadaljevanju bom skušal na kratko
opisati dogodke in dejavnosti v letošnjem letu.

Konec marca, natančneje 26. 3. 2022, smo imeli občni zbor društva. Kot
običajno smo pregledali delovanje društva v preteklem letu in sprejeli
plan dela za tekoče leto. Izvoljeno je bilo novo vodstvo društva. Po
kratkem kulturnem programu je sledila skromna pogostitev, ki so jo
pripravile naše prizadevne članice. Ob kozarčku so se razvili živahni
pogovori med člani.

V začetku junĳa smo organizirali izlet po vrtovih Krasa. Ogledali
smo si botanični vrt v Sežani, grad Štanjel in Ferarĳev vrt, nato smo
obiskali muzej I. svetovne vojne v Kobaridu. Nazaj grede smo se na
Banjški planoti ustavili na prĳetnem kosilu na izletniški kmetĳi.

• SVETA TROJICA za naselja Lovranovo, Jeršanovo, Ograda, Sveta
Trojica, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem in Hiteno

• RAVNIK za naselja Ravnik, Lepi Vrh, Škufče, Gradiško, Lahovo,
Polšeče in Zavrh

• HRIBARJEVO za naselja Hribarjevo, Sleme, Rožanče in Ulaka
• SVETI DUH za naselja Sveti Duh, Škrabče, Godičevo, Kramplje,
Strmca, Mramorovo pri Lužarjih in Zakraj

• TOPOL za naselje Topol
• STUDENEC NA BLOKAH za naselje Studenec na Blokah
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo občani na zborih

občanov, ki jih skliče dosedanji predsednik vaškega odbora. Zbor
občanov oblikuje predlog za člane vaškega odbora. Občani odločajo
o imenovanju ali razrešitvi posameznega člana vaškega odbora z
večino glasov na zboru prisotnih občanov.

Dosedanje predsednike vaških odborov pozivamo, da skličejo do
konca meseca januarja 2023 zbore občanov za posamezni vaški
odbor in imenujejo vaške odbore ter sezname s kontaktnimi pod-
atki članov posredujejo na Občino Bloke.

Občina Bloke

Obeležitev mednarodnega
dneva invalidov

V okviru mednarodnega dneva invalidov so v Cerknici v petek 2. decem-
bra člani Medobčinskega društva invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke
ta danobeležili na svoji seji. Praznovanje letošnjegamednarodnega dneva
invalidov je potekalo pod geslom »Transformativne rešitve za vključujoč
razvoj: vloga inovacĳ pri spodbujanju dostopnega pravičnega sveta«.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december razglasila za
mednarodni dan invalidov z namenom, da bi spodbudila razumevanje
problematike povezane z invalidnostjo ter tako mobilizirala podporo

javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov.
Invalidnost obsega telesne okvare, motnje senzoričnih sposobnosti,

intelektualne prizadetosti, duševne motnje, pa tudi različne vrste
kroničnih bolezni, ki se lahko pri posamezniku pojavĳo kadarkoli v
življenju, lahko pa ga spremljajo že od rojstva.

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko prinese
srečo drugim ljudem. Vsak trenutek je lahko nov začetek. Velika upanja ustvar-
jajo velike ljudi, zato radostno pojdimo naproti novemu letu 2023, da bi se Vam
in Vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja.

Z najlepšimi željami svojim članom in bralcem glasila Bloški korak
Medobčinsko društvo invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke.

Besedilo in foto: Mario Žnidaršič

Nadaljevanje na naslednji strani

Seja na mednarodni dan invalidov 2. decembra
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Na naslednji izlet v začetku septembra smo
se odpravili v sosednjo Hrvaško. Obiskali smo
Varaždin, si ogledali mestno jedro in eno na-
jbolj znanih pokopališč v tem delu Evrope.
Sledil je ogled središča Čakovca in zanimivega
muzeja, kjer smo si pod vodstvom vodnika
ogledali stalne razstave.

18. 6. smo organizirali srečanje bloških ju-
bilantov, ki so v letu 2022 praznovali okrogel
jubilej – 70, 80, 90 let življenja. Srečanje je v
prĳetnem vzdušju potekalo na kmetĳi Knavs
na Runarskem. Prisoten je bil tudi župan g.
Jože Doles, ki je zbranim namenil nekaj vz-
podbudnih besed. Za kratek kulturni program
pa sta poskrbela naša dobra pevca Zora
Obreza in Lojze Mazĳ.

V avgustu smo za naše člane organizirali
tradicionalni piknik na igrišču na Studencu.
Piknika se je udeležilo skoraj sto članov. Ob
dobri hrani in pĳači ter prĳetnih melodĳah
ansambla Ivana Karošca se je srečanje za-
vleklo do poznih večernih ur.

Meseca aprila in oktobra so naši člani
dopustovali v hotelu Delfin v Izoli, v poletnih
mesecih pa so se dvakrat z avtobusom
odpravili na enodnevno kopanje v Izolo.

Ob občinskem prazniku se je večje število
članic in članov udeležilo pohoda na Blošček.
Pot je kot običajno vodila iz Metulj po
gozdnih poteh do vrha Bloščka. Nazaj grede
so se pohodniki okrepčali s slastnimi klob-
asami, pa tudi kaj tekočega se je našlo.

Konec oktobra se nas je okoli petindvajset
članic in članov odpravilo na obisk tradicion-

alne osmice na kmetĳo pri Mimici na Vo-
grskem.

Omeniti moram še nekaj dejavnosti, ki po-
tekajo bolj ali manj preko celega leta.

Članice, ki se ukvarjajo z ročnimi deli,
ustvarjajo razne pletene in kvačkane izdelke:
rokavice, nogavice, copatke za novorojenčke
... Z njimi so se predstavile tudi na Mi-
haelovem sejmu. Za novoletno obdaritev
starejših občank in občanov so poleg teh
izdelkov pripravile tudi voščilnice.

Sekcĳa balinarjev trenira pri lovskem
domu v Novi vasi, kadar le vreme dopušča.
Udeležili so se več turnirjev tako z moško kot
žensko ekipo in dosegli zelo dobre rezultate.
Nekaj težav jim povzroča pomanjkanje balin-

arjev, pestile so jih še bolezni, tako da jim
letos ni uspelo organizirati tradicionalnega
turnirja za občinski praznik.

Sekcĳa linĳski ples je bila ustanovljena v
letu 2021 v okviru DU Martin Krpan Bloke.
Vaje pod vodstvom mentorja potekajo enkrat
tedensko.

Pohodniki se dobĳo vsako sredo zjutraj ob
8. uri, če le vreme dopušča. Pohodi ob prĳet-
nem klepetu trajajo dve uri. Hodĳo pretežno
po Blokah in bližnji okolici.

Prostovoljke programa Starejši za starejše
obiskujejo starejše občane tako na domu kot
v domovih za starejše. Novost v letošnjem
letu je projekt E- oskrba. Ta se izvaja na po-
dročju cele države, krovni izvajalec je
Telekom Slovenĳe. Projekt pomeni takojšnjo
organizacĳo pomoči ob pritisku na gumb in je
brezplačno zagotovljen 5000 uporabnikom v
Slovenĳi do 30. 9. 2023. Pravico do oskrbe
imajo vsi starejši od 65 let, ki pretežni del
dneva preživĳo sami, priznana jim je invalid-
nost, prejemajo dodatek za pomoč in
postrežbo, imajo kronične bolezni ipd. V
občini Bloke je takih upravičencev 50. Po
obiskih in razgovorih se je za ta program
odločilo 23 upravičencev.

V soboto 10. 12. smo se zbrali na predno-
voletnem srečanju v Velikih Blokah v gostilni
Miklavčič. Za dobro hrano je poskrbel gostil-
ničar, za glasbo Ivan Karošec, za prĳetno vz-
dušje smo poskrbeli udeleženci.

Ob tej priliki se zahvaljujem vsem članom
društva (članom upravnega odbora, pover-
jenicam, vodjem sekcĳ …) in vsem ostalim, ki
so kakor koli pomagali, da smo vse zgoraj
navedeno lahko izpeljali. Prav tako bi se rad
zahvalil Občini Bloke in županu za pomoč in
korektno sodelovanje.

Vsem članom društva in vsem ostalim
Bločanom želim v novem letu predvsem
zdravja, miru in osebnega zadovoljstva.

Zmago Ponikvar,
predsednik DU Martin Krpan Bloke

Nadaljevanje s prejšnje strani

Sreèanje na Studencu
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Skupni lov na Bloščku
Jesen je letni čas, ki lovcem običajno pričara najlepše trenutke v letu. Eden izmed številnih

se je zgodil zadnjo nedeljo v oktobru, na lep, topel in sončen dan, ko smo imeli lovci
LD Martin Krpan Bloke skupni lov na Bloščku. Medtem ko smo se lovci še zbirali na

dogovorjenem mestu in pili kavo v prenovljenem lokalu Lovec v Novi vasi, sta Franc Knavs
in Anton Pirc v koči na Bloščku že pražila čebulo in pripravljala divjačino za lovski golaž.

Po popiti kavi in čaju smo se odpravili na
zborno mesto. Lovovodja Primož Knavs in
vodja gonjačev Štefan Lah sta navzoče toplo
pozdravila in predstavila kraj in potek lova.
Lovci smo se razdelili in določili stojišča ter se
takoj zatem odpeljali na dogovorjena mesta.
Ob 9. uri je Primož z lovskim rogom naznanil
začetek lova. Gonjači so pričeli izvajati pritisk
iz smeri Kolačnika proti Konfinu, lovci na
stojiščih pa smo v tišini in miru poslušali in
opazovali dogajanje v naravi in računali na
lovsko srečo. Dokaj hitro je bilo slišati gon-
jače, lajež lovskih psov, lovski rog in pokanje
iz lovskih pušk. Vmes so lovci na stojiščih tu
pa tam videvali zbegano divjad. Boginja
Dĳana pa je to pot naklonila srečo trem
članom. Lov je sicer trajal več kot dve uri, saj
je potekal praktično preko celotnega območja
Bloščka, s katerim upravlja naša lovska
družina. Konec lova je Primož ponovno ozn-

anil s tremi dolgimi piski na lovski rog.
Za prevoz uplenjene divjadi na zborno

mesto, ki je bilo pri koči na Bloščku, je poskr-
bel Anton Pirc. Vedno in povsod nam rade
volje priskoči na pomoč, zato se mu člani LD
prav posebej zahvaljujemo.

Pred lovsko kočo na Bloščku smo opravili
pozdrav lovini na način, kot predvideva lovski
kodeks. Upleniteljema Janezu Modecu in Žigi
Modicu je pripadla vejica za uplenjena teleta.
Vejice jima je podelil lovovodja Primož Knavs,
avtor članka je na lovu uplenil lisico.

Pozdravu lovini je sledilo fotografiranje za
osebni arhiv in potem ... zaslužena malica ...
Lovski golaž!! Vsi po vrsti smo priznali, da je
malo kje tako dober kot na Bloščku. Golažu je
sledila lovska pečenka!! Za te dobrote je bil
zaslužen nepogrešljiv Franc Knavs.
Poskrbljeno je bilo tudi za žejo. Prav na koncu
je sledilo še prav posebno presenečenje.
Lovčeva žena in mamica Miranda in Tatjana
sta postregli tudi z odlično potico in flancati.
Med druženjem in klepetom, začinjenim z

lovskim humorjem in anekdotami, smo bili vsi
več ali manj istega mnenja – da nam je
čudovita nedelja, polna lepih jesenskih barv,
ponudila odličen lov in druženje in da je di-
vjadi v naših gozdovih veliko, kar nas še pose-
bej veseli. Starešina Ivan Lah je ob vračanju s
stojišča videl celo gamsa, kar je svojevrstna
redkost, ki je presenetila vse prisotne. Domov
smo se vračali pozno zvečer siti in vedrega
razpoloženja, bogatejši za novo lovsko
izkušnjo.

Drugi zapovrstni lov na Bloščku dobiva
svojo podobo. Postal naj bi tradicionalen!!
Tradicionalen v smislu ohranjanja tega, kar je
lovstvo od nekdaj bilo in kar naj bi ostalo tudi
v bodoče. Skupni lov, pristen odnos do
narave, divjadi, lovska kultura, kinologĳa in
tovariški odnosi. Izhodišča za obujanje in
vzdrževanje teh vrednot so v obnovljeni
lovski koči na Bloščku več kot odlična.

Franc Primožič

Zasluženi lovski golaž
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Pogled gasilca z druge strani
Od mulca naprej sem gasilec. Nisem ravno športen človek in to je bil edini pravi hobi, ki sem ga
imel. Saj ne vem, ali bi sploh rekel, da je hobi. Morda bolj velika prostovoljna obveza. Ko smo
bili otroci, je bilo to veselje, zapolnitev časa in druženje. Kasneje je to prešlo v adrenalin,

strokovno izpopolnjevanje, učenje tehnike. Vedno pa je bilo vodilo, da z delom pri gasilcih en-
krat lahko pomagaš drugim – sovaščanom, sodelavcem, znancem, skratka, vsem v domačem
okolju. Nikoli, ampak res nikoli nisem pomislil, da bom sam potreboval pomoč gasilcev.

IN JE PRIŠEL 4. JULĲ 2022 ...
V ponedeljek smo imeli upravni odbor v gasil-
skem domu, da vse pripravimo za veselico. V
času korone ni bilo večjih druženj, zato je bilo
po dveh letih kar težko ponovno organizirati
tako prireditev. Sestanek se je zavlekel, po
sestanku pa smo še nazdravili novopečeni
babici v našem društvu. Tako se je delovni dan
zaključil ob polnoči.

Ravno sva s Petro zaspala, ko se je med
nevihto zaslišal glasen grom, ki je zarezal v
nočno tišino. Vstala sva, odšla zapret okna po
hiši in šla nazaj spat. Takrat pa je Petri za-
zvonil telefon. Klicala je soseda, gospa Majda.
»Petra, pri vas gori, streha gori!«

Svet se v trenutku obrne na glavo. Hodnik
je poln dima. Kličem 112, dam podatke, takoj
prosim, naj aktivirajo obe društvi, čeprav je
ob takih požarih na Blokah to že v požarnem
načrtu. Petra steče v otroško sobo kljub temu
da ve, da sta otroka na počitnicah. Sreča, da
vsaj ne bo travm zaradi tega.

S sosedom Borisom zagrabiva vrtno
gibljivo cev – šlauf, odprem podstrešje,
Boris pa pomaga s cevjo in odpiranjem vode.
Gasim tlečo izolacĳo, brez maske, brez
robca na ustih. Na podstrešju je vse črno –
gost črn dim, plamen je na robu izolacĳe, ne
vidi se nič. Minute so dolge, razmišljam: kdo
pride, kdaj pridejo, a bo kamion deloval
brezhibno, a bo dovolj članov, ki so us-
posobljeni za delo z dihalnim aparatom, a
bomo šli na streho, a bomo naredili notranji
napad preko podstrešnih stopnic, bo dovolj
ohlajeno, da ne preide v prvo nadstropje …
Vprašanja mi letĳo skozi možgane. Prihiti
poveljnik Jože, da s svojo odločnostjo in
zbranostjo vodi intervencĳo.

Morda sem bil pet minut na stopnicah,
zdelo se je celo večnost. Naenkrat zaslišim
Staneta: »Umakni se, pejd' dol.« Dobro, tukaj
so, akcĳa teče naprej. Umaknem se, grem do
fantov, ki se opremljajo za notranji napad.
»Dajte hitro, po pameti, ne zalivajte brez
veze.« To, kar smo se vedno učili.

Takrat sem se začel tresti, adrenalin je
naredil svoje. Najdem Petro. Dvorišče je kar
naenkrat polno ljudi, močni ekipi gasilcev,
sosedje, sovaščani, prĳatelji … Utripajoče
modre luči, zvok vode, zvok dvigala, s
katerega gasilci zalivajo streho ... Gledam, ne

dojemam, da se to dogaja meni, nam. Besede,
ki naju bodrĳo, kozarec vode, skodelica čaja,
oblačila ... Vse se dogaja kot v filmu.

Hiter in številen odziv ter strokovnost gas-
ilcev prepreči tragedĳo. Požar je pogašen,
obsediva v travi pred hišo. Zavlada tišina.
Vprašava se: »Kaj pa zdaj?« Nihče od naju ne
more govoriti, ob 5-ih zjutraj se odpraviva v
hišo. Smrdi po dimu, vse je mokro, ni
elektrike, občutek je neprĳeten. Po glavi se
vrti misel, da bi brez klica sosede Majde lahko
tudi »za večno zaspala«, a sva živa. Ostalo
bomo že. Ko se že dani, utrujeno zaspiva.

Že zgodaj zjutraj pa pred hišo zaslišiva gov-
orjenje, ropot orodja, ki se zlaga z vozil. Stopiva
skozi vrata in na dvorišču se zbirajo ljudje.
Sosedje, prĳatelji, sovaščani, tovariši gasilci,

sorodniki. Občutek, ki naju pusti brez besed.
Akcĳa steče, ljudje prihajajo, začnejo zvon-

iti telefoni, kličejo sodelavci, prihajajo
sporočila – »ste vsi v redu, kaj lahko po-
magamo, kaj lahko prinesem, pridem po-
magat čistit ...« Cel dan akcĳa na polno,
nikomur ni nič težko, vsak pomaga po svojih
močeh in iz ure v uro je viden napredek.
Iščemo strešnike, les, druge materiale. Vsi so
pozitivni, dobrovoljni, vlada neopisljivo poz-
itivno vzdušje. Občutek neizmerne
hvaležnosti naju pusti brez besed. Po 14. uri
prihajajo novi ljudje, ustavljajo se po službi,
brez velikih besed in spraševanja, vsak od njih
vskoči v delovno akcĳo tam, kjer čuti, da
lahko pomaga. Nihče ne razmišlja, da je ves
črn od saj, umazan, utrujen.

Intervencija

društvene strani
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Bločani so skromni, a kleni
ljudje. Večino od njih komaj pre-
pričava, da se usedejo k mizi, po-
jedo malo malice, spĳejo pĳačo in
kavo in se vsaj malo odpočĳejo.
Samo tako se malenkost lahko
oddolžimo v danem trenutku.
Dan po požaru je mimo. Utrujeni
vsi, a pred nami še veliko dela,
razmišljanja, kje bomo dobili
obrtnike za dela, ki jih ne bomo
zmogli sami. A neizmerno
hvaležni za spoznanje te noči in
dneva po tem – da še vedno lahko
računamo na solidarnost in
pomoč ljudi okrog sebe, da
znamo brezpogojno priskočiti na
pomoč. Tako spoznanje je nepre-
cenljivo.

Še enkrat se oba vsem in
vsakemu posebej iz srca za-
hvaljujeva za vso pomoč, vse

opravljene udarniške ure pomoči,
opravljene prevoze materiala,
podpore in razumevanje. Hvala
tudi najinim sodelavcem in os-
talim podjetjem za vso pomoč in
razumevanje.

Da, splača se narediti dobro
veselico v kraju, da, treba je že v
osnovni šoli delati z mladino, da,
treba je posodabljati opremo, da,
potrebno je delo gasilcev pred-
stavljati sokrajanom, da, treba se
je dodatno izobraževati. In vse to
gasilci na Blokah delamo; ne za-
radi lastnega užitka, ampak zato,
da ko nas doleti kaj
nepričakovanega, lahko po-
magamo sokrajanom in sami sebi.

Zapisala: Petra in Miloš Kogej
Foto: arhiv PGD Nova vas

Obisk najmlajših v Gasilski brigadi Ljubljana Dan odprtih vrat

Ko je najhujše mimo … Šasija novega vozila za gozdne požare in prve posredovalce

društvene strani
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Sozvočenja 2022
Trbovlje, 20. 11. 2022

Leta 2018 se je Vokalna skupina Diva prvič
udeležila regĳskih Sozvočenj, tematskega
koncerta, ki ga vsaki dve leti organizira Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti. Po dobrem
prvem vtisu smo se odločile, da letos ponovno
sodelujemo. Na koncert se lahko uvrstĳo
izbrane zasedbe, ki prepričajo strokovno ko-
misĳo z izbiro in utemeljitvĳo kvalitetnega
programa. Naša zborovodkinja Irena Cundrič
Iskra je prefinjeno izbrala štiri pesmi, ki so
zgodovinsko umeščene od renesanse pa vse
do današnjih dni. Karakterno različne, a v svo-
jem sporočilu so si podobne. Vsaka pesem v
svojem jeziku opeva ljubezen in hrepenenje
po njej ter sporoča, da želimo biti videni in
ljubljeni. Ker besede o ljubezni skladateljem
nudĳo vedno nov navdih za iskanje različnih
melodĳ in harmonĳ, smo naš program zaok-
rožile z naslovom Zvenenja ljubezni.

Od začetka sezone v septembru smo se na
vajah skoraj izključno posvečale izbranim pe-
smim. In še bi se lahko. Postajamo namreč
vedno bolj samokritične in želimo, da har-
monĳe zazvenĳo ubrano in natančno. Na odru
pa želimo tudi sproščeno nastopati in uživati.
V ta namen smo pripravile intenzivni pevski
vikend v samostanu Mekinje in medse pov-
abile priznano zdravnico in pevsko pedago-
ginjo dr. Nataša Nahtigal, ki je za nas pri-
pravila odlično pevsko delavnico. Na tem
mestu izrekamo veliko zahvalo Občini Bloke,
ki je podprla naša prizadevanja in z donacĳo
pokrila vse dodatne stroške za uspešno

izveden pevski vikend.
Naše petje je skupaj z drugimi zbori osred-

nje Slovenĳe v nedeljo, 20. 11. 2022, na ve-
likem odru Delavskega doma v Trbovljah
poslušala strokovna spremljevalka Danica
Pirečnik. V nas je prepoznala najbolj per-
spektivno zasedbo večera in nam podelila eno
izmed dodatnih denarnih nagrad. Z njo nam
organizator regĳskih Sozvočenj krĳe stroške
za gostovanje priznanega, slovenskega ali
tujega zborovodja ali mentorja vokalne
tehnike v naslednjem letu.

In kakšni so bili naši občutki? Počutile smo
se, kot da smo zmagale. Ponosne smo na svoj
novi dosežek, ki nam daje nove spodbude za

ustvarjanje.
Nazadnje namenjamo veliko zahvalo za vso

podporo predsedniku Kulturnega društva
Bloke Alojzu Mazĳu in vsem pevcem
mešanega pevskega zbora, ki ste bili prisotni
na naši javni generalki 18. 11. 2022 v dvorani
Medgen v Novi vasi. Pomagali ste nam, da smo
premagale začetno tremo in do nastopa
vokalno izpilile še zadnje malenkosti. In na
koncu hvala vsem, ki ste nam izrekli lepemisli
in čestitali za dosežen uspeh. Res je lepo imeti
domačo podporo.

Katja Benko Zgonc

Javna generalka
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Madagaskar je četrti največji otok na svetu, njegovo prebivalstvo pa se ocenjuje na 28 do 32
milĳonov. Nanj so se v zgodovini priseljevali tako iz Afrike kot iz Indonezĳe, zato med ljudmi
hitro opaziš različne obrazne poteze. Do konca 19. stoletja je obstajal kot francoska kolonĳa, ki
ima za posledico tudi to, da je poleg malgaškega jezika uradni tudi francoski jezik. Otok ponuja
prvovrstne rastlinske in živalske bisere, ki so lahko pravi raj za ljubitelje narave. Na zahodni
obali najdemo čudovite peščene plaže, ki vsako leto privabĳo trume turistov. Na otoku pa živi

tudi več slovenskih misĳonarjev, ki že vrsto let služĳo tamkajšnjim ljudem.

Zadnji mesec poletja smo skupaj s skupino
šestih fantov izkoristili za povsem novo do-
godivščino. Odpravili smo se daleč na južno
poloblo, proti vzhodni obali Afrike, kjer v
Indĳskem oceanu leži otok velikosti 30 Slov-
enĳ, ki nosi ime Madagaskar. Namen našega
potovanja je bila pomoč misĳonarju pri
opravljanju tehničnih del. Naš gostitelj je bil
Janez Krmelj, slovenski misĳonar, ki na
Madagaskarju deluje že štiriintrideset let in
večino svoje energĳe usmerja v vz-
postavitev in vzdrževanje dobre
zdravstvene oskrbe in šolstva. Deluje ne-
posredno pod Akamasoo, ki jo je ustanovil
medĳsko bolj izpostavljen misĳonar Pedro
Opeka, argentinski Slovenec, ki je tudi tesen
prĳatelj Janeza Krmelja.

PRISTANEK NA OTOKU
V Antananarivo, glavno mesto otoka, smo
prispeli po več kot enajsturni vožnji z leta-

lom iz Pariza. Bil je že pozni večer in prva
lekcĳa, ki smo se jo naučili že na letališču, je
bila, da tu čas teče počasneje. Na pregled
dokumentov smo čakali kar debelo uro in ko
smo že mislili, da se bodo na prevzemu prtl-
jage vrteli samo še naši kovčki, smo
ugotovili, da se prevzem prtljage sploh še ni
začel, čeprav je v tistem času pristal samo
naš let. Tik pred zapustitvĳo letališča so naši
kovčki morali še preko carine, kjer pa so vse
preglede sicer »sumljive« tehnične opreme
povsem opustili, ko smo jim omenili, da je to
oprema za misĳon Akamasoa očeta Pedra
Opeke. Naposled nas je za izhodnimi vrati le
pričakal naš gostitelj Janez Krmelj. Malo po
drugi uri zjutraj smo prispeli v Akamasoo,
kjer smo naprej rešili lakoto kar z eno od
prinesenih domačih salam in razkužili preb-
avni trak z domačim žganjem, potem pa se
utrujeni od dolgega potovanja odpravili k
težko pričakovanemu počitku.

AKAMASOA
Akamasoa v prevodu pomeni »dober prĳatelj«
in je po besedah ustanovitelja Pedra Opeke
nastala kot logična posledica njegovega
življenja po evangelĳu. Opazil je stisko ljudi, ki
v svoji nuji po preživetju vsak dan brskajo po
smetišču. Pater Opeka je vsakega posebej
pripeljal iz te revščine in mu omogočil človeka
vredno življenje znotraj skupnosti. Akamasoa
tako po triintridesetih letih delovanja šteje že
več kot 40.000 ljudi. Pisane hišice in lično ure-
jene ulice zelo očitno ločĳo dele mesta, ki pri-
padajo Akamasoi. Za življenje v tem nadstand-
ardu pa je pater Opeka uvedel pogoje, ki se jih
ljudje morajo držati, da v hišah lahko ostanejo.
Odrasli morajo delati. Če imajo znanje kakšne
obrti, so jim mesta na voljo v različnih delavn-
icah, drugače pa se delo najde v kamnolomu.
Po njegovem mnenju moraš ljudem dati delo,
da jim osmisliš življenje. Otroci morajo
obiskovati šolo. V Akamasoi deluje že več kot

Madagaskar –
biser slovenskih misĳonarjev
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Nedeljska maša vkljuèuje veliko petja in plesa.

Bivališèe Malgašev na podeželju

Otroke smo uèili slovenske banse.

deset šol, vse od vrtcev in osnovnih, do uni-
verze. Univerzo prav zdaj širĳo, v izgradnji je
tako fakulteta za računalništvo kot nekatere
druge. Tretji in zadnji pogoj je, da se držĳo
pravil skupnosti in skupaj skrbĳo za njen
razvoj in napredek. Je pa pater Opeka tudi pre-
cej strog, zato celotna skupnost teče kot
namazana. Pri skupni večerji nam je še zaupal,
da mu ravno slovensko srce in izkušnja
življenja v Argentini omogočata, da lahko
skupnost v takšnih razmerah tudi vodi.

Pedro Opeka nas je sprejel že prihodnji
dan, ko nas je pričakal na svojem vrtu. Prizor
je bil spektakularen. Na stolu je sedel starejši
mož, ki mu je modrost že pobelila vse lase na
glavi, no in tudi na bradi, okoli njega pa so se
razposajeno igrali otroci. Kasneje smo spozn-
ali, da je večina teh otrok sirot in jim je pater
Opeka s svojo prisotnostjo nudil tako nujni lik
očeta, za katerega so bili v življenju prikra-
jšani. S trdnim stiskom roke in nasmehom nas
je sprejel na svojem domu. Kljub številnim ob-
veznostim si je za nas vzel čas in nas celo pov-
abil na večerjo. Iz njegovih besed je stalno
vela ljubezen do ljudi, ponižnost in hkrati tudi
velika razgledanost. Naš skupni večer smo
pokronali s še nekaj skupno zapetimi slov-
enskimi pesmimi, ki so slovenskega misĳon-
arja spravile v zelo dobro voljo.

POT NA JUG
Ponedeljek se je za nas začel že zelo zgodaj, saj
nas je čakala več kot 900 km dolga pot na jug,
kar je približno dolžina polovice otoka. Za ev-
ropske ceste ob tej razdalji niti ne dvignemo
obrvi, medtem ko je na Madagaskarju situa-
cĳa precej drugačna. Cesta je sicer asfaltirana,
vendar pa je na njej res veliko lukenj. Bolečine
v hrbtu in zvoki stokanja ob silovitih srečanjih
z luknjami so postali stalnica. Skozi okno pa
smo opazovali, kako mimo nas drvi čudovita
okolica, ki je okoli glavnega mesta zaradi višje
nadmorske višine bolj oranžna in suha,
medtem ko nas je čedalje bolj proti jugu spre-
jemal listnati gozd, kasneje pa so se pokazale
tudi palme. Ob cesti so nas konstantno sprem-
ljale tudi skupine otrok, ki so se razveselile že
prazne plastenke, saj z dvema že lahko dobĳo
obrok riža. Nismo želeli izgubljati časa, zato
smo običajno tridnevno vožnjo skrčili na
samo dva dni. Prvi dan je naš neverjetni šofer
za volanom zdržal kar dvajset ur, z le nekaj
krajšimi postanki, da smo nekaj pojedli. Pri
tem smo velik del poti prevozili ponoči, kar pa
za določene dele na Madagaskarju ni pri-
poročljivo, saj se še vedno dogajajo oboroženi
ropi karavan. Kot nalašč smo ravno po tistem
delu, sredi noči, vozili tudi mi. Na edinem
križišču z eno ulično svetilko smo se na hitro
ustavili za stranišče, pri čemer si ni nihče od
kombĳa oddaljil za dlje kot za lučaj meta. Do
nadaljnjega so vrata kombĳa ostala tesno
zaprta, vozilo pa se ni ustavilo, vse dokler
nismo ob dveh ponoči le dospeli do našega



januar 2023 31svet in ljudje

varnega prenočišča v mestu Manakara.
Prihodnji dan je v veliki meri potekal

podobno, vse do popoldneva, ko se je asfaltna
cesta preprosto končala. V mestu Van-
gaindrano nas je pričakal Stane Kerin, še en
slovenski misĳonar, in nas prisrčno pozdravil.
Vso našo prtljago smo morali iz kombĳa sedaj
prenesti na dva Toyotina Landcruiserja, ki so
ju Slovenci z denarno pomočjo priskrbeli mis-
ĳonarjemnaMadagaskarju. V naslednjih štirih
urah smo hitro spoznali, da so taki terenci
našim misĳonarjem še kako potrebni. V tem
delu o cesti sploh ni mogoče govoriti, saj so
celo »bloške vlake« boljše. Zaradi številne prtl-
jage, ki je zasedla skoraj cel avto, se je moral
ves živi tovor nagnesti v drugega. Naše
okončine so se križale ena čez drugo in jih je
bilo praktično nemogoče premikati. Dodajte k
temu še konstantno premetavanje in rukanje
in imate recept za najbolj neudobno vožnjo.
Kljub vsemu pa nas gre pohvaliti, saj smo v teh
res neprĳetnih okoliščinah prav vsi držali jezik
za zobmi in potrpežljivo prenašali nelagodje.

MISĲON AMPITAFA
Misĳon Ampitafa je ustanovil pred petnajstimi
leti misĳonar Janez Krmelj in je tako tam že od

samega začetka. Njegov zagon je financirala
skupnost Akamasoa, pod katero misĳon tudi
neposredno deluje. Primarno je ciljal na
zdravstveno oskrbo z bolnico in porodnišnico,
danes pa že vključuje celo vertikalo od vrtcev
in osnovnih šol do gimnazĳ. Šole pod
Akamasoo so zasebne in zelo kvalitetne, šol-
nine praktično ni, saj znaša zgolj pol petelina.
Otroci v šoli dobĳo tudi en obrok riža, ki je
lahko tudi edini obrok hrane v dnevu in tako
predstavlja za ljudi še dodatno spodbudo k
šolanju otrok. Na misĳonu raste tudi cerkvena
skupnost, ki skrbi za bogoslužje inmedsebojno
povezanost. Veliko časa namenjajo tudi ohran-
janju malgaške kulture, plesov in tradicĳ.

V svojo skupnost so nas zares prisrčno spre-
jeli. Najbolj pristno smo se navezali na otroke,
saj za igro pač ne potrebuješ znanja jezika,
žogo pa razume vsak. Skupaj smo metali na
koš, ki smo ga zaradi dotrajanosti tudi zamen-
jali, igrali nogomet, se lovili in jih učili slov-
enske banse in plese. Oboževali so, ko smo jih
nosili na ramenih ali pa jih z rokami metali v
zrak. Zelo so jim bili všeč naši lasje in brada ter
celo dlake na nogi, saj so po dotiku precej
drugačne od njihovih. Vroče dneve pa smo
kompenzirali z odhodom do reke, kjer smo se

temeljito umili in uživali v skakanju v vodo.

MEDSEBOJNA SOLIDARNOST
Madagaskar je čudovit naravni biser, ki ima
vsakemu kaj za ponuditi. Za mene so njegov
največji zaklad vsi slovenski misĳonarji, ki
kljub številnim oviram dajejo svoje talente,
čas, zdravje, tako rekoč vse svoje življenje v
služenje in pomoč tamkajšnjim ljudem. Pedro
Opeka je ob našem pogovoru povedal, da mu
že en nasmeh otroka poplača vse delo. Mal-
gaški otroci so res pravi zaklad prisrčnih in
nasmejanih obrazov, ki so tudi nam prirasli k
srcu. S tako nesebičnimi ljudmi, kot so slov-
enski misĳonarji, in našo pomočjo iz Slovenĳe
se njihov svet resnično spreminja na bolje. Na
tem mestu bi se faranom vseh treh župnĳ iz
srca zahvalil za skupaj zbranih kar 2.500 €, ki
so nam omogočili nakup orodja in materialov
za naše delo na Madagaskarju. Malgaši se za
vso pomoč iz Slovenĳe prisrčno zahvaljujejo
in nas hkrati s svojim zgledom vabĳo v pre-
prostost in skromnost, ki pa ju pri nas ve-
likokrat pogrešamo, pa povsem zadostujeta za
resnično pristno veselje v življenju.

Klemen Kraševec

Pisane hišice skupnosti Akamasoa

Klepet z misijonarjem Pedrom Opeko

Pogled na misijon Ampitafa

Vrvež ulice v mestu Ambositra
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Kako zgleda delo na Madagaskarju?
»A se ti hecaš? Štefan mi je že tretjič odnesel klešče in sedaj naj spet tečem za njim, ko jih potrebujem?
In kot nalašč šraufa tisti bager ravno na drugem koncu dvorišča, ki zagotovo meri vsaj 200 metrov.
Resnica je taka, da sploh ne bi tako dramatiziral, če ne bi bilo to že četrti dan zapored! Jasno je,
da mi še tako velike porcĳe riža izgubljenih kalorĳ ne bodo tako zlahka prinesle nazaj. Le kje smo

imeli glavo, da smo se na drugi konec sveta odpravili z zgolj enimi samimi kleščami?«

Poznega avgusta smo se na predvečer odhoda
z ekipo še zadnjič dobili v Ljubljani. Fantov od
prej nisem poznal in smo se spoznali preko
programa POTA, ki deluje znotraj Katoliške
mladine, ki mladim omogoča izkušnjo mis-
ĳona. Grega, ki je že v penzĳi, se nam je
priključil kasneje na željo misĳonarja. Po izo-
brazbi smo si bili zelo različni, skupna pa nam
je bila zagotovo vsaj ena nota, da na Madagas-
kar odhajamo prostovoljno, kjer bomo svoje
znanje in veščine izkoristili za pomoč na mis-
ĳonu Janeza Krmelja. Naša zadnja naloga v
Slovenĳi je bila priprava prtljage. Opreme in
orodja je bilo za kar šest kovčkov, med drugim
tudi kotna brusilka in električni vrtalnik
Makita, ključi, gedore, izvĳači, svedri, spajkal-
nik, vĳaki, matice, konektorji, varovalke,
vodovodne pipe, rezervni deli za rovokopač
(kombinirka), deli za zobozdravstveni stol in
še bi lahko našteval. Realnost je pač taka, da je
kakovost orodja kot tudi materialov na Mada-
gaskarju slaba, zato smo bili primorani večji
del prinesti iz Slovenĳe. Zadnja noč v domači
postelji je minila v plitkem snu, saj so se
večmesečne priprave končno zaključile in
projekt se je prevesil v fazo izvedbe.

RAZDELITEV DELA
Po skoraj tednu dni, vključno z letom, smo
končno prispeli na naš cilj, misĳon Ampitafa.
Nismo izgubljali časa, zato smo se že prvi dan
pognali v delo. Grega in Štefan sta se lotila
popravila kombinirke, ki je bila v nedelu-
jočem stanju že več kot leto in pol in pre-
puščena na nemilost vremenskim razmeram.
Janez jo pretežno uporablja predvsem za
izdelavo in vzdrževanje cest. Pri popravilu sta
imela fanta res veliko publiko. Malgaši seveda
nimajo znanj o popravilu tako zahtevnih stro-
jev, saj so v tem delu otoka prava redkost. Naj
poudarim, da je tu že kolo pravi luksuz, ki si
ga ne morejo vsi privoščiti. Posledično zelo
radi izkoristĳo priložnost za učenje od
strokovnjakov, kot je Gregor. Fanta sta imela
kar precej dela, saj je bilo potrebno motor na-
jprej ročno zavrteti za diagnosticiranje
težave, potem je sledila menjava turbine in
zaganjača ter še montaža univerzalne črpalke
za nafto. Delo sta morala tudi večkrat
prekiniti, saj so se pojavile nujne potrebe po
popravilu na avtomobilu (menjava ležaja
kolesa) in traktorju (montaža zavore, ki zavira

Menjava ležaja na Toyoti

Malgaši so pozorno opazovali naše delo.
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odobitve računalniške opreme. Stol smo ob
uspešnem popravilu premaknili tudi v nov
prostor, kjer bo bolj zaščiten pred vsiljivci.

Poleg glavnih delovnih front pa je bilo
stalno odprtih tudi več manjših: montaža led
luči na reševalno vozilo, menjava tuš kadi in
polaganje ploščic, servisiranje otroških koles,
varjenje vhodnih vrat … Prav pri varjenju je
prišlo do smešne prigode, saj so domačini ob
pogledu na varilni aparat hitro izkoristili
priložnost in prinesli vse polomljene,
izkrivljene in počene lopate in motike, ki jih
uporabljajo za obdelovanje riževih polj. Štefan
je preživel za varilcempraktično ves dan, da ga
je koža od žarenja in isker na koncu prav pekla.

PRAVA IZKUŠNJA
Delo na Madagaskarju je predstavljalo precej
velik izziv, saj se je, v nasprotju s Slovenĳo, tu
pokazal precej velik problem, če določenega
rezervnega dela ali orodja nisi imel. Na Mada-
gaskarju pač ni Megadoma ali KGZ-ja, ki bi bila

dvajset minut stran in bi tam našel praktično
vse, kar potrebuješ. Prva in edina tehnična
trgovina, ki je bila v velikosti sobe, je bila od
tu oddaljena sedem ur vožnje. Tamkajšnja
situacĳa je postavila na preizkušnjo našo po-
trpežljivosti, ko smo si električno vrtalko
praktično pulili iz rok, saj smo jo vsi potre-
bovali. Improvizacĳa je postala naša najboljša
vrlina, ko smo iz treh različnih fijev cevi
vseeno uspeli sestaviti delujoč odtok iz kuh-
inje. Če sedaj še drži, si ne upamo vprašati
(smeh). Madagaskar nas je tako naučil veliko
iznajdljivosti in vztrajnosti pri našem delu.

Ob našem delu so nas domačini ves čas
spremljali in nam, če so le znali, tudi po-
magali. Naučili smo jih tudi upravljanja kom-
binirke in različnega orodja. Med našim
bivanjem na njihovem otoku smo postali
prava ekipa, ki je skupaj uspela narediti mis-
ĳon še nekoliko lepši.

Klemen Kraševec

preko kardana z motorjem).
Misĳon ima tudi sedeminštirideset metrov

globoko vrtino, iz katere se črpa pitna voda.
Žal pa je bil obstoječi sistem rjavečih cevi pre-
cej dodelan, zato sta Filip in Peter vodovodni
sistem v Janezovi hiši zamenjala s trpežne-
jšimi alkatenskimi cevmi. Delo sta potem
nadaljevala še z montažo WC kotličkov in tuša
v hiši za goste, kasneje pa sta zamenjala tudi
cevi v porodnišnici, kjer so že močno puščale.
Tako je sedaj nosečnicam na voljo topla voda
iz bojlerja in urejeni lĳaki.

Med večjimi projekti je bilo tudi popravilo
zobozdravstvenega stola, ki sva se ga lotila
skupaj z Andrejem. Puščanje vode na
električno vezje in obisk glodavcev so
povzročili, da je celoten sistem popolnoma
korodiral in posledično odpovedal. S pomočjo
uradnega serviserja v Slovenĳi, ki nam je že
pred odhodom pripravil potrebne rezervne
dele, smo skupaj izvedli menjavo matične
plošče in nekaterih kablov ter izvedli pos-

Spajanje alkatenskih cevi

Gregor pri menjavi tesnil v hidravliènih cilindrih

Orodje in material smo varno zapakirali v kovèke.

Delo na zobozdravstvenem stolu
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Simona in Matjaž
18. 6. 2022 sta se v cerkvi pri Fari poročila

Matjaž Marolt izpod Velikega Vrha in Simona
Truden iz Pudoba v Loški dolini. Poročil ju je
župnik Simon Virant, civilna poroka pa se

je odvila na gradu Snežnik. Slavje je potekalo
pri Lovrencu pri Dolenji vasi.

Spoznala sta se julĳa 2018 v Starem trgu na gasilski veselici. Simona je
bila tam s svojimi prĳateljicami, ki jih je poznal tudi Matjaž, in pristopil
do njih. Povedala sta, da je med njima takoj »kliknilo«, pogovarjala sta
se cel večer in ugotovila, da imata veliko skupnega, zato sta se potem
začela tudi dobivati, prĳateljstvo pa je preraslo v veliko ljubezen in
navezanost. Dve leti pred poroko sta že živela skupaj v novi hiši, ki sta
jo zgradila zraven Matjaževe rojstne hiše pod Velikim Vrhom.

Ob tej priložnosti bi se mladoporočenca rada zahvalila staršem, ki
jima stojĳo ob strani. Pri poroki jima je pomagalo veliko ljudi, najprej
pa bi se rada zahvalila pričama Anji in Domnu. Velika hvala gre tudi Evi
in Roku, Tjaši in Dominiku, Tini, vsem, ki so pekli pecivo, Danĳelu
Turkoviču iz DT avto Ribnica, cvetličarki Tadeji Lekšan, fotografu
Danielu Vinceku, snemalcema Andražu Pojetu in njegovi ženi, ca-
teringu Croissant, Francĳu Šviglju iz Lovrenca, bloškemu župniku Si-
monu Virantu, pevskemu zboru Kr'snice in Anamarĳi Štefančič, an-
samblu Erazem, Manci Rudolf za torto, harmonikašu Jerneju Opari in
njegovemu kolegu. Nazadnje pa bi se rada zahvalila tudi prĳateljem, ki
so jima v tednih in dnevih pred poroko stali ob strani in jima izrazili
številne besede podpore.

Na vprašanje, kaj jima pomeni zakon, sta odgovorila takole: »Part-
nerji se drug drugemu lahko zaobljubĳo na različne načine, za naju pa
je najvišja zaobljuba, ki si jo lahko daš, prav poroka oz. sklenitev zakon-
ske zveze. S tem sva si tako pred najbližjimi kot Bogom sporočila, da se
predajava en drugemu v vseh svojih vrlinah in slabostih in da se bova
kot eno spopadala z vsemi izzivi, ki so pred nama. Dejansko pa naju je
poroka še bolj povezala, saj se zdaj še bolj zavedava, koliko si pomeniva
in kakšno podporo imava drug v drugemu.«

Upata, da bosta z dobro komunikacĳo kos vsem izzivom v življenju,
da bosta vedno znala pomagati drug drugemu ter se razumeti tudi
takrat, ko se ne bosta strinjala.

»Kaj bo življenje prineslo, žal, ne vemo, pričakujeva pa, da bova
ostarela z roko v roki še vedno najboljša prĳatelja in partnerja.«

Čestitke!

Tekst Karmen Zabukovec

Nina in Domen
17. 9. 2022 sta se v cerkvi Marĳe Vnebovzete

v Cirkovcah poročila Nina Hrbljan iz Velikih Blok
in Domen Juhart iz Križnega Vrha. Civilni del
je potekal na gradu Rače, poročno slavje pa so

nadaljevali v Štajerski hiši kulinarike.
Spoznala sta se štiri leta nazaj v Ljubljani, kjer sta igrala tenis. Ker pa se
je njuna igra vedno končala neodločeno, sta jo morala vedno znova

ponoviti in tako se je razvila
ljubezen. Dve leti kasneje sta
se preselila na Bloke, kjer
bosta tudi ostala.

Zahvaljujeta se vsem, ki so
na kakršen koli način pripo-
mogli k čarobnemu dnevu,
ter vsem svatom za nepoz-
abno poroko, saj brez njih
njun dan ne bi bil tako
popoln. Posebna zahvala gre
tudi Krunu in Aleksandri Križ
za čudovito odpete in na
orgle odigrane pesmi ter gas-
ilcem PGD Velike Bloke za
postavitev mlajev in izvedbo
vodnega slavoloka.

Na vprašanje, kaj jima po-
meni zakon, sta odgovorila
takole: »Za naju poroka ni le
list papirja, temveč za-
znamuje dva, ki si obljubita
zvestobo. To ponazarja slika

s psom, ki nama je prinesel prstana. Pes simbolizira zvestobo, zato sva
ga za to dejanje tudi izbrala.«

Harmonĳo zakona želita ovekovečiti z dopolnjevanjem drug
drugega, saj ko spoštujemo in razumemo drugačnost, tudi osebno ras-
temo in tako se veča kvaliteta življenja. Pričakujeta, da se bosta v
življenju znala povezovati ter si vsak dan izreči nekaj lepega. Na njuni
skupni poti si želita, da bi bil zakon vztrajen kot njuna igra tenisa, da bi
se naučila popuščanja, strpnosti ter da bi si vedno znala izkazovati
ljubezen, saj je to ključ do uspešnega zakona.

Tako kot je bilo zapisano v Nininem poročnem govoru: »Modrost
človeka je v tem, da znamo partnerja sprejeti takega, kot je, in ga ne
poskušati spreminjati. Ko osvojimo te vrednote, smo zmagovalci.«

Čestitke!

Karmen Zabukovec

Foto: Daniel Vincek
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Obnova travnika ob Bloščici
V poletni številki Bloškega koraka smo pred-
stavili zanimive metulje mravljiščarje, ki jih
najdemo na nekaterih travnikih ob Bloščici.
Za uspešno razmnoževanje metuljev morata
biti izpolnjena dva pogoja. Prisotne morajo
biti ustrezne hranilne rastline, na katere
samice odložĳo jajčeca. Iz njih se razvĳejoma-
jhne gosenice, ki se sprva hranĳo na teh rast-
linah. Ob Bloščici najdemo sviščevega
mravljiščarja, katerega hranilna rastlina je
močvirski svišč, gosenice strašničinega
mravljiščarja pa se hranĳo z rastlinami
zdravilne strašnice. Poleg ustreznih rastlin pa
morajo biti na travnikih prisotne tudi mravlje
iz rodu Myrmica, ki gosenice mravljiščarjev
»posvojĳo« in jih odnesejo v svoja mravljišča.
Tam gosenice zajedajo zarod mravelj, nato se
zabubĳo, po preobrazbi pa v naslednjem po-
letju izletĳo iz mravljišča kot metulji.

Zdravilna strašnica in močvirski svišč us-
pevata le na negnojenih vlažnih travnikih. Za-
radi intenzivnejše rabe, gnojenja in prezgod-
nje košnje sta marsikje že izginili. Ob Bloščici
travniki večinoma niso ogroženi zaradi inten-
zivne rabe, saj ta zaradi pogostih poplav niti
ni mogoča. Travnike veliko bolj ogroža za-
raščanje, ki je posledica opuščanja košnje. Na
travniku, ki se zaraste z lesnimi rastlinami,
število travniških rastlin postopoma upada.
Izgineta tudi močvirski svišč in zdravilna
strašnica, zato na takih travnikih tudi ne naj-
demo več sviščevega in strašničinega
mravljiščarja.

Da bi preobrnili trend zaraščanja in revital-
izirali travnik ob Bloščici, smo v začetku leta
na razpis Borea, regĳskega stičišča nevladnih
organizacĳ, prĳavili projekt Mi za metulje.
Poleg ozaveščevanih aktivnosti je eden od
ciljev projekta obnoviti travnik, ki se je v zad-
njih letih močno zarasel z lesnimi rastlinami,
predvsem z rdečim borom, brinom in krhliko.
Travnik je v zasebni lasti, vendar je družina
Lužar prepoznala pomen njegovega ohran-
janja in je dovolila, da na njem izvedemo
vzorčni primer revitalizacĳe.

Konec oktobra smo na zadnji sončen je-
senski dan izvedli prostovoljsko akcĳo
odstranjevanja lesnih rastlin. Aktivnosti so se
udeležili člani društva Drobnovratnik, ki je
partner projekta, ter drugi prostovoljci. V
nekaj urah težaškega dela smo manjše lesne
rastline izruvali s posebnim orodjem, večja
drevesa pa smo požagali. Do decembra nam je
uspelo očistiti približno tretjino travnika.
Delo bomo nadaljevali takoj, ko bodo to dop-
uščale vremenske razmere. Večja drevesa
bomo morali odstraniti strojno. Cilj je vz-
postaviti travnik, kjer bo mogoče ponovno
vpeljati ekstenzivno košnjo.

Ukrepi za varstvo metuljev so vključeni
tudi v novi Strateški načrt skupne kmetĳske
politike za obdobje 2021–2027. Tudi v tej fin-
ančni perspektivi je mogoče vpisati operacĳo

Traviščni habitati metuljev. Z vpisom te op-
eracĳe na GERK se imetnik zemljišča zaveže,
da travnika ne bo kosil med 15. junĳem in 15.
septembrom. V tem času poteka ključni del
razvojnega kroga metuljev mravljiščarjev, ki
bi jih košnja močno prizadela. Z vpisom op-
eracĳe je imetnik upravičen do plačila, s ka-
terim pokrĳe izpad dohodkov zaradi omejitev
glede košnje. Operacĳo Traviščni habitati
metuljev je mogoče vpisati le na določenih
travnikih, kjer je bila že zaznana prisotnost
travniških metuljev. Takšna območja so tudi
ponekod ob Bloščici. Če bi želeli v prihodnjih
letih vpisati to operacĳo, se obrnite na
kmetĳsko svetovalno službo.

Pripravila: Jana Kus Veenvliet, Zavod
Symbiosis, so. p.

Strašnièin mravljišèar

Travnik pred èišèenjem Delno oèišèen travnik Ruvanje rastlin z roènim orodjem



svet in ljudje januar 202336

Jubilantka Iva Modic
V družinskem krogu, obdana z vsemi svojimi najdražjimi, je konec
oktobra 90 let praznovala Iva Modic, po domače Bregarjeva mama
iz Velikih Blok. Tudi pri tako visoki starosti je ohranila vso bistrost

in živost duha, kar ji pomaga lajšati vsakodnevne težave.

Iva se je rodila na Studenem v družini Kranjc.
Imela je še brata Ivana in mlajšo sestro Milko,
ki se je izšolala za učiteljico. »V mladosti je
bilo vsega dovolj, tako lepega kot tudi hudega
in žalostnega,« izvemo v prĳetnem pogovoru.

Delati je bila vajena že od mladih nog, na
kmetĳi je namreč dela vedno dovolj. Iz mla-
dosti se spominja lepih trenutkov, ko so mladi
hodili plesat na Polico, Bločice ali pa h komu
domov. Dekleta iz vasi so se rada ponorčevala
iz fantov in se jim skrila, ko so jih prišli iskat.
Na vasi je bilo v času njene mladosti precej
bolj družabno, kot je danes.

Leta 1958 se je omožila v Velike Bloke. Z
možem sta se razveselila hčerke Marte in
nekaj let za njo še sina Zdravka. Poleg kmeč-
kih opravil sta zmožem, ki je hodil v službo na
Žago, kasnejši Novolit, sedemnajst let delala
žlice. Iva jih je z vozičkom odpeljala v Novo

vas, kjer so jih odkupovali. S pridnim delom so
čez zimo zaslužili za avto in traktor. Rada je
tudi pletla in štikala. Potem pa je prišel čas še
za vnuke, ki jih je skrbno pazila. Danes se
veseli obiskov svojih petih vnukov in štirih
pravnukov. Sin Zdravko, ki živi na domačĳi, in
žena Sonja lepo poskrbita za mamo. Pripravili
so ji lepo praznovanje, na katero je bilo pov-
abljeno vse njeno sorodstvo.

Iva še danes skuha za družino in kaj postori
po hiši. Bere brez očal, rada pogleda poročila
in še kakšno nadaljevanko. Za konec obiska
bloškim bralcem sporoča, da je pomembno
»Zdravo živeti in kmečko hrano jesti.«

Slavljenko sva z darilom območnega
odbora RK obiskali Marica Zgonc
in Katja Lah Majkić.

Zaživel je nov
spletni slovar
poun kufr
Želja po ohranitvi našega narečja je botrovala
združitvi organizacĳ in društev s področja
občin Cerknica, Bloke in Loška dolina (Las No-
tranjska). Povezali smo se Zavod za ohran-
janje naravne in kulturne dediščine Jezerski
hram, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
Društvo dolomitne lutke in Zavod Oron. Zas-
novali smo projektno idejo vzpostavitve
spletnega slovarja narečnih izrazov območja
Las Notranjska, ki smo ga poimenovali POUN
KUFR. V začetku leta 2022 smo pričeli z akt-
ivnostmi, izraze zbiramo po celotnem ob-
močju Notranjske preko študĳe pisnih virov, s
pomočjo osebnih razgovorov, izvedi smo
natečaj zbiranja narečnih besed za os-
novnošolce … Ob tem smo za izhodišče vseh
aktivnosti izpostavili element medgenera-
cĳskega sodelovanja, kar je v primeru tovrst-
nih tematik še toliko bolj pomembno in dra-
goceno.

POUNKUFR.SI
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknice je na

spletnem naslovu https://pounkufr.si/ zag-
otovila interaktivno spletno mesto, kjer se
zbirajo izrazi. Pri nastajanju in snovanju slov-
arja so nam bili neprecenljiva pomoč napotki
in nasveti dr. Jožice Škofic, vodje Dialekto-
loške sekcĳe na Inštitutu za slovenski jezik
Frana Ramovša, za slovnični del pa skrbi
domačinka iz Loške doline, univ. dipl. slov.
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Gurmansko razvajanje
ali prenajedanje?

Vstopili smo v obdobje veselega decembra. Eni se ga
veselimo bolj, spet drugi malo manj. Čas, ko si dovolimo,

da nas pisane lučke na drevesih, zimska idila, dišeče svečke,
vonj po cimetu in svežih piškotih, topel čaj in okusna hrana
odpelje v svet, kjer za hip pozabimo na prehiter utrip/ritem
življenja. Vsaj v decembru si dovolimo za hip postati, dati
na stran vsakodnevne skrbi, da bi lahko začutili to toplino,

veselje, ki se iskri na vsakem vogalu/koraku.

Praznični december radi izkoristimo za
druženje s prĳatelji in znanci. Takrat se še
dodatno potrudimo in pripravimo kar se da
dobro hrano, pri kateri radi izberemo še
kvalitetno vino, ki bo naredilo to druženje
res nepozabno. Ljudje radi razvajamo svoje
brbončice, ki znajo poskrbeti, da bomo v
decembru mogoče pojedli in popili več kot v
ostalih mesecih med letom. Pogosto nas rado
zanese, nehote. Slovenci se v prazničnem
decembru zredimo povprečno za dva kilo-
grama. Ali se zavedamo, da se naše mize ob
prazničnih dneh dobesedno kar šibĳo od
mastne, sladke in slane hrane? V tem času
res ni potrebe, da bi se odrekali nekaterim
jedem. Praznično hujšanje raje preskočite,
namesto tega namenite svojo pozornost
skrbi za ohranitev obstoječe telesne teže.
Nekaj dni slabšega prehranjevanja z občasn-
imi sladicami nam na dolgi rok ne more
škoditi. Zmernost je lepa čednost, ki nam da
občutek, da znamo svoje brbončice gur-
mansko razvajati ter ob tem še uživati v
posameznih grižljajih okusne hrane brez
občutka slabe vesti. V prazničnih dneh so
skušnjave res velike, zato si postavimo

omejitev, kaj in koliko bomo jedli, in se tega
tudi držimo. Zavedati se moramo, da nam
prehranske pregrehe lahko med drugim
poslabšajo stanje številnih kroničnih
bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni
srca in ožilja itd.

Mogoče ste se že kdaj vprašali, kako naj bo
sestavljen vaš krožnik, da boste zaužili vsega
dovolj. Na takšna in podobna vprašanja vam
bomo z veseljem odgovorili na naši pre-
ventivni delavnici Zdravo jem, ki jo izvajamo
v Zdravstveno vzgojnem centru Cerknica. Da
bo vaš december čim manj gurmansko
stresen, si vzemite vsaj 3-krat tedensko čas še
za telesno aktivnost ter si namenite zadosti
kvalitetnega spanca. Telo vam bo hvaležno.

Tudi v letu 2023 vas vabimo, da nas
obiščete in spoznate naše preventivne
delavnice.

Celoten aktiv Zdravstveno vzgojnega
centra Cerknica vam želi, da bi v leto, ki je
pred vami, vstopili spočiti, zdravi in polni op-
timizma.

Zapis in foto: Irena Svet

Silvĳa Strle. Moderatorka spletne strani je
Janja Urbiha, na katero se z informacĳami o
izrazih lahko obrnete osebno ali prek telefona
031 788 282.

Slovar je zasnovan na način, da posamezen
izraz pojasni na več nivojih; hitra, daljša,
slikovna razlaga, ponekod tudi avdio in video
zapis. Fotografije prispevajo različni avtorji,
ki so s kratico imena in priimka navedeni pod
posamezno fotografijo. Avdio in video pos-
netke ureja Zavod ORON. Spletna oblika
omogoča nenehno nadgrajevanje in dodajanje
izrazov. Gumb »Prispevaj nov izraz«
omogoča, da tudi vi aktivno sodelujete pri
polnjenju kufra z narečnimi izrazi območja
občin Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Pomembno je, da se kot Notranjci za-
vedamo posebnosti svojega narečja, jih
spoštujemo in ohranjamo. Narečni izrazi za-
radi sprememb v družbi hitro izginjajo, zato je
vsak zapisan izraz še toliko bolj dragocen.

Vabimo vas k spremljanju projektnih akt-
ivnosti in udeležbi na dogodkih v okviru pro-
jekta Poun kufr.

Za projektno partnerstvo Kristina Kebe,
mag., Zavod za ohranjanje naravne in kul-
turne dediščine Jezerski hram

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj.
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Prižig lučk in obisk sv. Miklavža v glampingu

S prižigom lučk ob Bloškem jezeru in v čarobni leseni vasici v
glampingu smo pozdravili praznični decembrski čas, čas, ko so
dnevi kratki, a polepšani s pisanimi okraski, svetlimi lučmi ter
obiskom dobrih mož.

3. decembra se je v Medvedjem dvorcu zbralo veliko otrok,
ki so z nestrpnostjo in kančkom strahu pričakovali sv. Mik-
lavža ter njegove spremljevalce. Zaradi preobilice dela ter
počasnega prevoznega sredstva, Miklavž nas je namreč obiskal
z vozom zapravljivčkom, je imel nekoliko zamude. Otroci so že
mislili, da je nanje pozabil, a od daleč so se zaslišali kraguljčki
in pritajen sĳ luči. Dobri mož in njegov zvesti pomočnik angel
sta bila sprejeta z največjim navdušenjem in spoštovanjem,
glasna in črna parklja pa s strahom. Miklavž je vse otroke ogo-
voril ter jih za njihova dobra dela nagradil z drobnim darilcem.

V toplem zavetju Medvedjega dvorca je tako večer minil v
prĳetnem vzdušju in veselju.

Hvala ŠD Studenec na Blokah ter Konjeniškemu društvu
Divji konji za sodelovanje.

Članek pripravila: Petra Lovšin

V četrtek, 24. novembra 2022, so v Enoti Ivana Čampa Nova vas odstir-
ali strani knjige Tam med Malo in Véliko goró: Slovstvena folklora
Ribniške doline. Knjiga je plod večletnega arhivskega in terenskega
raziskovanja bibliotekarja in domoznanca Domna Češarka iz Ribnice. V
pogovoru z moderatorko Anđelko Pogorilić sta delila marsikatero iz
bogatega nabora legend, povedk in pravljic, ki jih je Domen leta zbiral
na območju ribniške doline oziroma znotraj meja ribniškega gos-
postva, katerega naslednici sta današnji občini Ribnica in Sodražica.
Pripovedno gradivo bogatĳo tudi pričevanja Petračevih z Blok – Marĳe
in Franceta Anzeljc. Učenci OŠ Nova vas, Domen Primožič, Žiga Koščak
in VidModic, so nato doživeto interpretirali njuni šaljivi povedki Imajo
ata puško? in Sv. Štefan je kradel smetano.

Knjigo bogati tudi zbirka kratkih folklornih žanrov, kot so fraze,

kletvice in pregovori, kar so hudomušnemu čtivu primaknili
posamezniki mlajše generacĳe. Osrednji namen je bil zbrati krono-
loško najstarejše zgodbe, zato to delo še zdaleč ni zaključeno in se
obeta nadaljevanje. Vsebina prve knjige se delno prepleta s pripovedmi
iz knjige Andrejeve zgodba avtorice Milene Ožbolt, ki je navzočim na
kratko predstavila šegave in zbadljive pripovedi iz Loške doline. V po-
govor se je nazadnje vključil še zbiratelj pripovednega izročila Ilja
Popit, ki je obiskovalcem približal knjigo Zverina nam vse požre, folk-
lorne in spominske pripovedi prebivalcev z Blok, Loške doline, Knežje
Njive, okrog Turjaka, Hočevja, Dobrega Polja, Žlebiča in še kje.

Anđelka Pogorilić

Predstavitev slovstvene folklore Ribniške doline v knjižnici
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Naj kamp Adria 2022
Glasovanje za izbor najboljših kampov v Slovenĳi in na Hrvaškem pod
okriljem portala avtokampi.si je letos potekalo že dvanajstič za-
povrstjo.

Kampiranje postaja vse bolj priljubljen način preživljanja prostega
časa oz. dopustovanja. Ker pa je glamping ena od vej kampiranja, kjer
dopustnike pričaka postavljen “šotor” z udobnim ležiščem, z zasebno
kopalnico ali morda celo z jacuzzĳem in savno, je bil tudi Glamping

lake Bloke vključen k izboru.
Po oceni ljubiteljev kampiranja je v kategorĳi najboljših glamping

resortov drugo nagrado osvojil prav glamping ob Bloškem jezeru.
Dobro delo, prĳaznost, ustrežljivost ter trud celotnega kolektiva je bilo
s tem priznanjem poplačano, obenem pa je dobra motivacĳa ter popot-
nica za nadaljnje delo.

Po najboljših močeh se bomo tudi v prihodnje trudili gostom pred-
staviti Bloško planoto v vsej njeni lepoti.

Članek pripravila: Petra Lovšin

Razstava jesenska čarovnĳa

ciozne rekreativce.
Ker je narava v jeseni sama po sebi čudovita in ker je skozi otroške

oči še lepša, smo zaprosili Vrtec in OŠ Nova vas za sodelovanje pri raz-
stavi z naslovom Jesenska čarovnĳa. Brunarico ob Bloškem jezeru smo
tako prvi vikend v novembru polepšali z umetninami, ki so nam jih z
obilico izvirnosti in srčnosti pripravili otroci. Čudovita dela smo tako
predstavili vsem obiskovalcem Bloškega jezera. Za tiste, ki si razstave
niste utegnili ogledati, dodajamo nekaj utrinkov.

Najlepša hvala vsem sodelujočim za trud, tako otrokom kot
učiteljicam ter vodstvu, ki je sodelovanje odobrilo.

Upamo, da bomo lahko z vašo pomočjo tudi v prihodnje krasili
prostore ob Bloškem jezeru.

Članek pripravila: Petra Lovšin

Prvi jesenski meseci so nam bili naklonjeni z lepim in toplim vre-
menom. Pisana preobleka, ki si jo je gozd nadel, in darovi narave so nas
vabili na svež zrak. Obilica gob in kostanja, polne jablane in slive so
privabljale ljubitelje narave, presenetljivo lepe pohodne poti pa ambi-

Adventni venčki in darila

V Glampingu ob Bloškem jezeru in pa tudi v Gostilnici Domin je
možen nakup večjih venčkov, ki jih je izdelala ga. Mlakar in so
unikatni.

Seveda pa je december tudi mesec obdarovanja in nas je obiskal
Miklavž, ki je vsem otrokom prinesel mala darilca. Tako smo se
odločili, da nekaj večjih daril pripravimo tudi sami. Čakajo vas v Gostil-
nici Domin v Novi vasi, kjer je možen nakup. Seveda pa lahko svoje na-
jdražje razveselite tudi z večerjo.

Članek pripravila: Petra Rojec

V novembru smo posodili svoje prostore v Glamping Lake Bloke za
izvedbo delavnice v sodelovanju z zavodom Fractals. Delavnico je
vodila Janja Mlakar, ki je tudi vsem, ki ne zmorejo sami, pomagala pri
izdelavi manjših venčkov.
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Obisk sv. Miklavža
Bil je začetek novembra, animatorji pa smo se že zavedali pomembnega
dogodka, ki nas je pričakoval v decembru. Hitro smo pričeli s pri-
pravami, kjer smo izbrali najboljšo igrico, med animatorji pa smo izbrali
najbolj nadarjene igralce. Začeli smo z vajami igrice, kjer nam je šlo vse
bolje in bolje. Bližal se je december in zazvonil je telefon. Bil je sam sv.
Miklavž. Povedal nam je, da z veseljem opazuje naše priprave in nam je
naznanil, da bo nas in vse otroke prišel obiskat v soboto, 3. decembra,
ob 17.00 v dvorano pri Fari. Tako smo s še večjim zagonom vadili naprej
in kmalu je prišla ta sobota. Prostore dvorane smo okrasili z lučkami,

postavili sedeže in pripravili oder. Igralci smo se preoblekli v kostume
in nervozno stopicali, ko smo poslušali, kako se je dvorana polnila z
glasovi veselih otrok in staršev. Ura je odbila pet in zavese so se odprle.
Igralci smo bili zatopljeni v igranje igrice, ko se je zgodilo. Ozrli smo se
čez dvorano in zagledali sv. Miklavža! Vse oči so se uprle vanj, ko je
hodil proti odru. Najprej nas je lepo pozdravil, nato pa k sebi povabil vse
otroke, ki jih je obdaril z darilom, in sicer s pobarvanko in sladkorčki.
Tudi parklji so se prikazali, vendar jih je svetnik znal utišati in jim
preprečiti lumparĳe. Otroci so po srečanju zapustili dvorano z velikimi
nasmeški, animatorji pa smo jim še z večjimi nasmeški mahali v slovo.

Sv. Miklavž je nato odšel in se morda ustavil tudi pri vas in vas ob-
daril z darili

Vaši animatorji

Adventni venčki
Z oratorĳem smo sicer zaključili že avgusta, ker pa smo se imeli tako
dobro, bližal pa se je adventni čas, smo se animatorji odločili, da
povabimo otroke na izdelovanje adventnih venčkov. Animatorji
smo s pripravo začeli že prej, ker je bilo potrebno pripraviti vejice
in obročke ter ponoviti kakšno igro in bans. Skupaj smo se 26. okto-
bra, v soboto popoldan pred prvo adventno nedeljo, v župnišču pri
Fari zbrali otroci in animatorji z Blok, pa tudi nekaj od Svetega Vida.
Najprej smo skozi igrico spoznali pomen adventnega venca in ad-
venta, sledila je skupinska kateheza, potem pa smo se navdušeno

zatopili v izdelavo pravih adventnih venčkov. Animatorji smo
pokazali vsem otrokom, kako se plete venčke iz smrekovih vejic,
nato pa je vsak izdelal svojega. Potrebno je bilo veliko vztrajnosti in
potrpežljivosti. Nekateri, bolj izkušeni, so delali hitreje, ostali pa so
si nabirali izkušnje za prihodnja leta. Med pletenjem smo se za-
bavali tudi z igrami, s kepanjem in plesom. Na venček smo pritrdili
štiri vĳolične sveče, ki predstavljajo upanje, mir, veselje in
ljubezen. Venčke smo še lepo okrasili in jih naslednji dan odnesli k
maši na blagoslov.

Adventni venčki so sedaj po naših domovih in po domovih ostalih
župljanov, ob njih pa pričakujemo rojstvo našega Odrešenika Jezusa.
Naj Njegova svetloba razsvetljuje vaša srca!

Animatorji

svet in ljudje

Pred prvo adventno nedeljo smo se zbrali v župnišèu pri Fari.

Animatorji kažejo otrokom, kako se plete venèke iz smrekovih vejic.

Animatorji smo pripravili igrico.

Sv. Miklavž je otroke obdaril s pobarvanko in sladkorèki.
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KRIŽANKA
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SEZNAM DOGODKOV

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

NAZIV DOGODKA ORGANIZATOR KRAJ (NASLOV) DATUM IN URA KONTAKT

Burger večer v Gostilnici Domin Gostilnica Domin Nova vas 5 6. 1. 2023 ob 17. uri
Gostilnica Domin
041 696 666

Kulinarično doživetje okusov Gostilnica Domin Nova vas 5 7. 1. 2023 ob 17. uri
Gostilnica Domin
041 696 666

Življenjski slog
- enkratno srečanje -

Zdravstveno vzgojni
center Cerknica

Nova vas –
Društveno sejna soba

10. 1. 2023 ob 9. uri
Irena Svet
01/70-50-150
irena.svet@zd-cerknica.si

Burger večer v Gostilnici Domin Gostilnica Domin Nova vas 5 13. 1. 2023 ob 17. uri
Gostilnica Domin
041 696 666

Kulinarično doživetje okusov Gostilnica Domin Nova vas 5 14. 1. 2023 ob 17. uri
Gostilnica Domin
041 696 666

Dejavniki tveganja
- enkratno srečanje -

Zdravstveno vzgojni
center Cerknica

Nova vas –
Društveno sejna soba

17. 1. 2023 ob 9. uri
Irena Svet
01/70-50-150
irena.svet@zd-cerknica.si

Burger večer v Gostilnici Domin Gostilnica Domin Nova vas 5 20. 1. 2023 ob 17. uri
Gostilnica Domin
041 696 666

Kulinarično doživetje okusov Gostilnica Domin Nova vas 5 21. 1. 2023 ob 17. uri
Gostilnica Domin
041 696 666

Zdravo hujšanje
- 18 srečanj -

Zdravstveno vzgojni
center Cerknica

Cerknica
Zdravstveni dom
Cerknica - predavalnica

23. 1. 2023 ob 18. uri
Irena Svet
01/70-50-150
irena.svet@zd-cerknica.si

Burger večer v Gostilnici Domin Gostilnica Domin Nova vas 5 27. 1. 2023 ob 17. uri
Gostilnica Domin
041 696 666

Zdravo jem
- 5 srečanj -

Zdravstveno vzgojni
center Cerknica

Nova vas –
Društveno sejna soba

24. 1. 2023 ob 9. uri
Irena Svet
01/70-50-150
irena.svet@zd-cerknica.si

KO VREMENOSLOVCI PRAZNUJEJO
Vprašala sem vnuka, preden so odšli na izlet z
vremenoslovci na razburkano morje: »Naj te
požegnam?« »Daj!« Nato sem mu dala
stekleničko z žegnano vodo. »Pojdi in požegnaj še
mamico in sestro. Pa ne polivat!« Ko so se vkrcali
v avto, sem zlila še močan curek za vodjo izleta.
Če se jim kaj zgodi, saj Bog ne daj, kam bi sicer
pripenjali oči gledalci TV, ko je na vrsti
vremenska napoved – kot da bi vreme delali na
ARSO? Se bo Tisti, ki je nad vremenom, ujezil,
rekoč: »Pa si ga rihtajte sami!«

Marica Marolt, Velike Bloke

BREZ RAZLIK
Šofer avtobusa, viličarja, delavec na dvigalu,
farmacevt. Vsi ti poklici se morajo pustiti, brez

vnaprejšnje napovedi testiranja alkoholiziranosti
in drugih psihično-aktivnih snovi v krvi ali v
izdihanem zraku. Nenapovedano.
V parlamentu pa ste spet izglasovali, da to ni
potrebno. Ali ste v parlamentu res tako
svobodni? Kdor gleda zasedanje parlamenta,
vidi, da so oči nekaterih ne dremotne, ampak pa
so pogledi izgubljeni. Ali je odgovornost
parlamentarca res manjša kot odgovornost
šoferja? Policisti pa ustavljajo voznike, ki se pred
11. zvečer vračajo z dela, pa jih čaka še lep kos
poti proti domi. Ja, pravila so taka. Pa bi morala
biti za vse enaka.
Odgovornost imate, dragi parlamentarci, pa ne le
zase, temveč za ves narod. Tukaj, kjer ni razlik,
jih vi delate; glede zakona o družini pa podirate
naravne zakone. Kdor še ni videl petelinjega boja,
naj gre v Francijo; da pa daš na sredo še

piščanca, mora biti vsakomur, ki živi po
naravnih zakonih, jasno, kaj se zgodi. To je bilo
jasno tudi trem ustavnim sodnikom, ki so k sodbi
izdali ločeno mnenje in ga tudi utemeljili.
Nasprotna stran pa ni prišla z utemeljitvijo,
temveč zgolj ni upoštevala utemeljitve omenjenih
treh ustavnih sodnikov.
Prežihov Voranc, trd komunist, je v kratki črtici
opisal razliko med materjo in očetom. Oče je
priropotal v sobo in zbudil pisatelja. Mati je
prišla potiho in ljubeče gledala otroka. Čez čas ga
je nežno zbudila. Nežnost, nežnost, ne kliče
zaman papež Frančišek. Bodimo nežni do otrok,
prijateljev in zakoncev in pozorni do vseh drugih.
Zahtevni pa do sebe. To nas bo rešilo pred
uničenjem. Saj vemo, ultima latet.

Marica Marolt, Velike Bloke

PISMA BRALCEV
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Zahvala
V 70. letu starosti se je od nas tiho, naglo, brez slovesa poslovil

Ivan Vesel
iz Raven na Blokah.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od njega poslovili, darovali cvetje

in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala

tudi župniku Simonu Virantu za vse molitve in lepo opravljeno

bogoslužje ter obred slovesa. Zahvaljujemo se tudi pevcem in

pogrebni službi KOMUS za organizacijo pogreba.

Vsi njegovi

Zahvala

Franc Ivančič
(1931–2022)

Svojci pokojnega Franca Ivančiča iz Raven se zahvaljujemo vsem,

ki ste se prišli poslovit od našega ata oziroma ste ga prišli

pospremit na njegovi zadnji poti. Hvala tudi za vsa sredstva, ki ste

jih namesto cvetja ali sveč darovali za dober namen.

Vsi njegovi

Zahvala
ob smrti mame, stare mame in prababice

Jožefe Intihar
1930–2022

z Bočkovega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem

za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče in rože ter

darovane svete maše. Zahvala gospodu župniku Simonu Virantu

za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebnemu zavodu Komus.

Žalujoči

vsi njeni

Zahvala
Ob izgubi dragega moža, očeta, dedija in tasta

Andreja Skvarča
Nova vas

(1952–2022)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom,
prijateljem in znancem za vso podporo, tolažilne besede, lepe
misli, sveče in cvetje.
Posebna zahvala tudi PGD Velike Bloke, PGD Nova vas in NMP
Cerknica, oz. dr. Luku Bavcu z ekipo, gospodu župniku Simonu
Virantu, podjetju Komus d.o.o. in pevcem.
Zahvala tudi vsem, ki ste nam nesebično nudili pomoč pri
organizaciji in pripravi pogrebne slovesnosti.

Vsi njegovi

Zapel je zvon
tebi v slovo.
Poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina.

Kolikor bolj živi so spomini,
toliko težje je slovo.

A kdor živi v spominu svojih bližnjih,
nikoli ne umre.

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

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši …
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PLAN ODVOZOV KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2023

LINĲA B1
Benete, Runarsko, Studenec, Ravne,
Topol, Hudi Vrh, Metulje, Fara, Nova
vas, Nemška vas, Veliki Vrh, Volčje in
pravne osebe.

LINĲA B2
Glina, Studeno, Radlek, Velike Bloke,
Ulaka, Sleme, Hribarjevo, Rožanče,
Sveta 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 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

Bloška historija

Vse za dober vtis!
Že stare modrosti govorĳo, da obleka naredi
človeka, da lepa beseda lepo mesto najde in da je
vtis, ki ga naredimo ob prvem srečanju, zelo
pomemben.

To so dobro vedeli tudi notranjski poslovneži že
v bivši državi. Tovarne v krajih bogu za hrbtom,
dosegljive le po slabih ovinkastih cestah, brez hote-
lov, niso bile ravno
prvi cilj zahodnih
poslovnih delegacĳ.
Zato je bilo toliko
pomembnejše, da so
bili obiski, če je do
njih vendarle prišlo,
dobro organizirani.
Skoraj vedno je bil del
obiska tudi ogled pro-
izvodnje. Splošno
čiščenje po tovarni in
njeni okolici, pregled
p r o i z v o d n i h
oddelkov, da je bilo
vse na svojem mestu,
da so stroji in linĳe
delale, so bila nujna
predhodna opravila.

V Lož je bila na-
javljena ena od takih
delegacĳ. Direktor
Jože je bil glede pri-
prav na poslovne
obiske še posebej
natančen. Rad je podučeval nas mlajše sodelavce:
Red po tovarni nič ne stane, naredi pa dober vtis in
glejte, da ne bo treba meni zardevati pred tujci! Del-
egacĳa je kar med obiskom izrazila željo, da bi
obiskali tudi takrat še dokaj novo dislocirano enoto
v Novi vasi. Jože je hitro klical v Novo vas, kjer je
obrat vodil Dušan iz Cerknice. Hitel mu je naročat,
naj gre pogledat po proizvodnji, če je vse, kot mora
biti. Seveda, direktor, tu v Novi vasi ni problema,
vse je na svojemmestu, linĳe tečejo ..., je hitel odgo-
varjati Dušan. Čakaj Dušan, kako si pa ti odpravljen,
je direktor vrtal naprej. Ni problema direktor, kot
po navadi! Hitro je sledilo naročilo: Če je tako, pa
takoj skoči v Cerknico in se preobleci v obleko, pa
kravato si zaveži, jaz bom ta čas delegacĳo še malo
zamotil z dodatno kavo in razgovorom. Tako je tudi
bilo. Obisk je dobil dober vtis, Dušan je še dolgo let
ostal direktor TOZD-a.

Obiska delegacĳe iz Holandĳe so bili deležni na
Novolitu. Direktor Drago je vedel, kako se stvari

streže, in je osebno preverjal, če je po tovarni vse
kolikor toliko v redu. Ob obhodu je srečal sodelavca,
ki ga je rad bolel križ, da je bil kar puklast in tudi
sicer je zgledal precej starejši, kot je bil v resnici.
Drago je hitro odločil: Ti pojdi danes kar domov. Če
te vidĳo ti Holandci, bodo potem rinili vame, ali v
Jugoslavĳi ni nič penzĳ in morajo ljudje delati do

smrti. Kako naj jim
razlagam celo štor-
ĳo?!

Pri posebnem
primeru pospravl-
janja pred obiskom v
orodjarni v Ložu sem
bil osebno udeležen.
Na hitro je bil na-
javljen ogled Orod-
jarne v času po malici.
Jaz sem se v tistem
času iz orodjarne že
preselil v prodajo in
sem ravno spremljal
svojega svaka, miz-
arja, ki je prišel s kom-
bĳem v Lož po okovje.
Pred skladišče je pri-
hitel eden od šefov iz
orodjarne. Joj Lojze,
daj da bo ta kupec s
kombĳem pred odho-
dom zavil okoli orod-
jarne, nekaj imamo za

prepeljat ven iz tovarne, pa ni za v javnost. Seveda
nič posebnega, nič ukradenega, le hitro pridita! Kaj
sva hotela, mojim bivšim sodelavcem bom pa ja
ustregel. Za Orodjarno sta pri vratih dva sodelavca
držala tretjega, že od daleč se je videlo, da je ta zelo
globoko pogledal v kozarec. Pojasnjevali so o rojst-
nem dnevu, pa kako so po malici ob kavi samo malo
»kljunili«. Nihče ni vedel, zakaj se je ravno tega
mokrota tako prĳela. Hudič bo, če se bo »uckal«
pred delegacĳo, so hiteli pojasnjevati. Ni bilo kaj, od
zadaj smo ga potisnili v kombi, pri izhodu je vratar
preveril odpremnice in obračune, na parkirnem
prostoru pa je že čakal sodelavec s prevozom za
domov. Kaj hočemo, vtis delegacĳe je zelo pomem-
ben, grešnik pa je bil z Blok in bi bilo za nas Bločane
grdo, če bi ga našli takega.

Vse torej za dober vtis!

Lojze Mazij

Zgodba z naslovnice

Prvi sneg
Učenci drugega razreda so bili
tistega novembrskega dne, ko so
začele naletavati snežinke,
vznemirjeni. Zelo pogosto so stali
ob oknu in navdušeno spraševali:
»Učiteljica, kdaj bomo šli na
sneg?« Snežna odeja je bila do
naslednjega dne dovolj visoka, da
sem učencem željo z veseljem iz-
polnila.

Barbara Širaj,
učiteljica 2. razreda

Snežak v delu

Za obzidjem, varni pred kepami

Midva ustvarjava …

Z višine imam dober razgled.
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MEGADOM PODSKRAJNIK • Podskrajnik 102, Cerknica • tel.: 01/705 0 718 • www.megadom.si •

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 2023Vabimo vas, da z nami tudi v letu 2023
uresničujete ideje ceneje.uresničujete ideje ceneje.

Zahavaljujemo se vam za
zaupanje v iztekajočem se letu.

Vabimo vas, da z nami tudi v letu 2023
uresničujete ideje ceneje.

Mirne in zdrave praznike
ter vse dobro v letu 2023!
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