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s ČAS UMIRJANJA
EPIDEMIJE COVID-19

POGOVOR Z RAVNATELJICO OSAMOSVOJITVENA
VOJNA NA BLOKAH

Spoštovane Bločanke in Bločani,
v teh dneh mineva 30 let, odkar živimo v svobodni, demokratični

in samostojni državi Sloveniji. Ob tej priložnosti Vam iskreno čestitam
in želim lepo ter veselo praznovanje dneva državnosti.

Župan občine Bloke Jože Doles
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Samostojnost in neodvisnost
nam nista bili podarjeni

V mesecu juniju v Sloveniji vsako leto praznujemo državni praznik – dan državnosti. Letos je
praznovanje še posebej slovesno, saj praznujemo že 30. obletnico. Zdi se mi prav, da ob tem

pomembnem jubileju na kratko obudimo spomine na te dogodke tudi v našem občinskem glasilu.

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo v spomin na 25. junij leta 1991, ko je
Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni
naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. Ta razglasitev je bila praktično inavguracija

slovenske države, ko je nacionalna skupnost simbolizirala prehod v novo ustavno dobo.

Jugoslovanska oblast ni priznala slovenske
samostojnosti. Dva dni kasneje, 27. junija, se je
z napadom Jugoslovanske ljudske armade
začela slovenska osamosvojitvena vojna.
Začeli so se oboroženi spopadi med JLA ter
slovensko Teritorialno obrambo in slovensko
policijo. Slovenska vojska in policija sta v
nekaj dneh ustavili več oklepnih enot, vnovič
zasedli mejne prehode in druge strateške
lokacije v državi. Intervencija je bila končana
3. julija 1991 in jugoslovanska vojska se je
začela umikati v vojašnice. Slovenija je na ta
način obranila samostojnost in neodvisnost,
ki nam vsekakor nista bili podarjeni.

V tistem obdobju sta slovenski narod in
slovenska politika nastopala enotno in
povezano. Projekt osamosvojitve je bil
zanesljivo eden od najpomembnejših
odločitev v zgodovini slovenskega naroda, ki
smo ga lahko izpeljali le enotni in povezani.
Vsaj nekaj te enotnosti bi potrebovali tudi v
trenutni situaciji, pa bi bilo za vse zanesljivo
še bolje.

V obdobju samostojnosti so se v naši državi
zgodile velike spremembe. Kot država smo
vključeni v skoraj vse evropske in svetovne
povezave oziroma institucije. Slovenija se je v
svetu dokazala kot resen, odgovoren in

zaupanja vreden partner, zato uživa velik
ugled. Zgodile so se tudi številne notranje
spremembe na gospodarskem in političnem
področju. V tem obdobju smo socialistično
ureditev zamenjali z večstrankarsko
demokracijo in tržnim gospodarstvom. Te
spremembe so prinesle veliko pozitivnega,
seveda pa ni šlo brez težav in napak, kar pa ne
sme razvrednotiti vsega dobrega iz tega
obdobja.

BLOČANI SMO DOBILI PRILOŽNOST, DA
O SVOJI PERSPEKTIVI ODLOČAMO SAMI

Foto: Matic Jakopin

Stanovanjski objekt v Velikih Blokah dobiva prenovljeno podobo.
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V obdobju samostojne Slovenije se je na novo
oblikovala tudi notranja razdelitev države.
Rezultat teh sprememb je tudi nova lokalna
ureditev, ki je nam, Bločanom, prinesla
možnost za samostojno občino in priložnost,
da o svojem življenju in razvoju odločamo
sami. Prepričan sem, da priložnosti za
samostojno občino Bločani brez teh
zgodovinskih sprememb ne bi dobili. Letos
teče že 23. leto od začetka delovanja
samostojne občine Bloke. Bločani smo to
obdobje izkoristili dobro. Bloke so v
slovenskem prostoru postale prepoznavne na
številnih področjih. Privlačne in zanimive so

NA BLOKAH BO TUDI LETOS

VELIKO NOVEGA

Tudi letos bomo izpeljali številne nove
razvojne projekte. Dokončali smo gradnjo
poslovilne vežice pri Sveti Trojici. Objekt je
zasnovan tako, da bo služil tudi za druge
namene. Trenutno smo v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja, nato bo predan v
uporabo.

V zaključni fazi so tudi prenovitvena dela
stanovanjskega objekta v Velikih Blokah. Z
dokončanjem te investicije bomo na tej
lokaciji pridobili pet novih, lepo urejenih

tako za domačine kot tudi za številne
obiskovalce, ki nas obiščejo v vseh letnih
časih. V zadnjem obdobju opažamo tudi
povečanje zanimanja za nakup nepremičnin.
Prodane so bile številne gradbene parcele.
Nove lastnike so dobile tudi številne
stanovanjske hiše. Vse to potrjuje, da smo v
preteklosti delali dobro. V občini imamo
namreč dobro razvito prometno in
komunalno infrastrukturo, uredili smo tudi
ugodne pogoje za delovanje vseh javnih
zavodov. Novo, urejeno podobo so dobila tudi
številna bloška naselja. Za te izboljšave pa ste
v veliki meri zaslužni tudi vi, cenjeni
prebivalci občine Bloke. Vse našteto prispeva
k urejenosti in zanimivosti za življenje na tej
lepi planoti. Še posebej pa sem vesel, da nam
je kljub intenzivnemu razvoju uspelo ohraniti
urejeno in neokrnjeno naravo, kar je v teh
časih pomembna prednost, ki vsekakor ni
samoumevna.

stanovanj, ki jih bomo namenili za potrebe
mladih družin.

Letos bomo pomembne izboljšave izvedli
tudi na področju prometne in komunalne
infrastrukture. Že v spomladanskem
obdobju smo zgradili vodovodno omrežje
do Svete Trojice ter vsem prebivalcem tega
območja omogočili priklop na javno
vodovodno omrežje. Trenutno izvajamo
obnovitvena dela na centralnem vodohranu
na Gradiškem hribu. Sanirali bomo notranje
prostore ter obnovili hidro in toplotno
izolacijo na zunanjem delu vodohrana.
Nova bo tudi zunanja ureditev, namestili
bomo novo varovalno ograjo. S temi deli
želimo tudi v bodoče vsem prebivalcem
naše občine trajno zagotoviti nemoten
dostop do neoporečne pitne vode.

Pomembne naloge nas čakajo tudi na
področju širitve kanalizacijskega omrežja
za odvajanje odpadnih voda. Upam namreč,
da bomo v kratkem le pridobili gradbeno
dovoljenje za izvedbo kanalizacijskega
omrežja v naselju Ulaka, da bi lahko z deli
začeli čim prej. Poleg tega projekta pa so
predvidene tudi nekatere druge razširitve
kanalizacijskega omrežja predvsem v
naselju Nova vas.

Pripravljamo se tudi na izvedbo
obnovitvenih del na cestnem programu.
Trenutno pregledujemo stanje na cestah z
namenom izbora cestnih odsekov,
potrebnih za letošnjo sanacijo. Sledi izbor
izvajalca in izvedba del, ki naj bi bila
izvedena v 3. četrtletju tega leta.

V planu investicij je tudi zamenjava vseh
luči javne razsvetljave. Stare, energetsko
potratne natrijeve svetilke želimo
zamenjati z novimi, energetsko varčnimi
LED svetilkami.

Poleg navedenih pridobitev so določena
investicijska dela predvidena tudi v
prostorih osnovne šole, vrtca in
zdravstvenega doma. O izvedbi teh del se v
tem trenutku še dogovarjamo,
predvidevamo pa, da jih bo možno izvesti
čim prej; nekatera, predvsem v prostorih
osnovne šole, že v času letnih počitnic.

Obdobje zadnjih trideset let je pokazalo,
da smo se takrat odločili prav. Dokazali smo,
da znamo in zmoremo voditi državo tako na
nacionalnem kot tudi na lokalnem nivoju.
Slovenija je kljub nekaterim nerodnostim
naredila velik korak v pozitivno smer.
Verjamem, da bomo v miru, po poti razvoja
korakali tudi v bodoče.

Vsem, ki v teh prazničnih dneh prebirate
Bloški korak, čestitam ob državnem
prazniku dnevu državnosti ter vam želim
vse dobro.

župan
Jože Doles

Foto: Matic Jakopin

Izvajanje sanacijskih del na centralnem vodohranu na Gradiškem
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Čas umirjanja
epidemije covid-19

Še do nedavnega smo se v Evropi oklepali
miselnosti, da so epidemije nalezljivih bolezni
del preteklosti in se dogajajo daleč stran v
Južni Ameriki (Zika), na jugu Kitajske (SARS),
v Kongu (Ebola). Bolezen COVID-19 pa se je,
nasprotno, razširila po vseh celinah sveta.

Virus tako zmuzljivo vijuga med nami že
več kot leto dni. Vsak dan spremljamo
podatke o številu testiranih, okuženih,
hospitaliziranih, umrlih in nenazadnje tudi o
številu cepljenih. Epidemija je globoko
posegla v vse sfere javnega življenja in ukrepi
za zajezitev širjenja virusa so prizadeli
vsakega izmed nas. Korenito se je spremenila
tudi organizacija dela v celotnem
zdravstvenem sistemu, ne samo v
bolnišnicah. Prav zdravstveni delavci na
primarnem nivoju smo tisti, ki smo v prvi
liniji ukrepov pri obravnavi pacientov. Naše
delo se je čez noč postavilo na glavo. Z
vladnimi odloki so se ustavile določene
dejavnosti, vzpostaviti smo morali triažne
točke z merjenjem temperature, vprašalniki,
strogo smo začeli naročati paciente na
zdravniške preglede. Nenehno zvonjenje
telefonov pa še vedno spravlja v obup tako
medicinsko osebje kot tudi paciente. Vsak
dan, od ponedeljka do petka, izvajamo tudi
vsa potrebna testiranja: množična testiranja,
testiranja rizičnih skupin, testiranja
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,
testiranja samoplačnikov, testiranja za
zaposlene v podjetjih, PCR-testiranja za
paciente s simptomi COVID-a. V začetku leta

pa smo začeli tudi s cepljenjem proti COVID-
19 s cepivi, registriranimi s strani evropske
agencije za zdravila.

Žal nam epidemija ni prizanesla tudi na
Blokah. Vztrajno in nezadržno je virus v

valovih krožil tudi med nami, tudi s težkim
potekom infekcije in potrebo po urgentni
oskrbi ter prevozom v bolnišnico.

Po uradnih podatkih NIJZ-ja je bilo na
Blokah okuženih 110 ljudi, število tistih, ki so

Foto: Dare Gornik

Izvajanje cepljenja v cepilnem mestu ZD Cerknica

PODATKI O PRECEPLJENOSTI V

OBČINI BLOKE NA DAN 6. 6.

2021
CEPILNI CENTER ZD Cerknica

(prebivalci občine Bloke)

• Doslej smo s cepivom proti covid-19

cepili 453 oseb, od tega 288 oseb z 2.

dozo.

• Na čakalni listi za cepljenje je 43

oseb, od tega 3 osebe mlajše od 15

let.

Diagnozo b34.2 – coronavirusna infek-

cĳa – je imelo 72 pacientov.

Leta
Št.

prebivalcev
Št. trenutno
prijavljenih

Št. polno
cepljenih

% polno
cepljenih
oseb/št.
prebiv.

Cepljenih
samo

s 1. dozo

%
cepljenih
oseb 1
doza/št.
prebiv.

15–59 903 36 66 7,31 % 101 11,18 %

60–64 104 3 22 21,15 % 40 38,46 %

65–69 111 1 46 41,44 % 16 14,41 %

70–74 77 0 58 75,32 % 4 5,19 %

75–79 52 0 32 61,54 % 2 3,85 %

80–84 59 0 36 61,02 % 1 1,69 %

85 + 52 0 28 53,85 % 1 1,92 %

SKUPAJ 1.358 40 288 21,21 % 165 12,15 %

https://www.zd-po.si/podatki-o-precepljenosti-v-obcini-postojna-in-pivka-na-dan-23-04-2021/
https://www.zd-po.si/podatki-o-precepljenosti-v-obcini-postojna-in-pivka-na-dan-23-04-2021/
https://www.zd-po.si/podatki-o-precepljenosti-v-obcini-postojna-in-pivka-na-dan-23-04-2021/
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

K ot smo obljubili v prejšnji številki
Bloškega koraka, smo vas ponovno
obiskali na vaših domovih z novim

izvodom glasila. Ko razmišljam, kaj napisati v ta
uvodnik, se mi misli najprej ustavijo pri
vremenu. Po nenavadno toplem februarju in
začetku marca nas je narava presenetila z
nenavadno mrzlim aprilom. Tako je bila uradno
zabeležena rekordno najnižja temperatura na
merilni postaji v Novi vasi 7. aprila, skoraj
neverjetnih –20,6 °C. Najbrž so te ekstremno
nizke temperature zelo slabo vplivale na sadno
drevje in drugo občutljivo rastlinje.
Nestanovitno, deževno in hladno vreme se nam
vleče že čez cel mesec maj in začetek junija.
Upamo lahko le, da bomo imeli v prihajajočih
poletnih mesecih obilo lepih in sončnih dni.

Na življenje z epidemijo koronavirusa smo se
že kar nekako navadili. Zdi se mi, da smo že kar
utrujeni od nenehnih izpolnjevanj ukrepov za
zajezitev širjenja okužb, ki nam jih nalagajo in
predpisujejo pristojni. K sreči se ta epidemija
končno le nekoliko umirja in očitno bomo
poletje preživeli ob zelo zrahljanih ukrepih. Na
Blokah so bili do začetka junija uradno
zabeleženi 103 primeri okužbe v celotnem času
epidemije, kar je 6,7 % celotnega prebivalstva
občine Bloke. Seveda so to le uradni podatki za
tiste, ki so se testirali, neuradno pa je to
epidemijo na tak ali drugačen način prebolelo
mnogo več prebivalcev. Žal je ta epidemija
terjala smrtne žrtve tudi na Blokah, kar pomeni,
da nevarne bolezni nikakor ne gre podcenjevati,
zato je prav, da tudi v bodoče skrbimo za svoje
zdravje in se v največji možni meri držimo
predpisanih ukrepov. Pandemija je globoko
zarezala v naše življenje na vseh področjih in
najbrž za vedno dodobra spreminja naše
življenje in navade, ki smo jih bili vajeni.

Zaključuje se še eno šolsko leto, že drugo
zapored, ki je bilo, milo rečeno, zelo nenavadno.
Pouk je pretežni del tega šolskega leta potekal na
daljavo, kar je terjalo veliko zbranost za učence
in starše ter še posebej za učitelje. Sprašujemo
se, kako bo navedeno vplivalo na šolski uspeh, na
količino znanja, ki so ga učenci nabirali na do
sedaj tako nenavaden način. Zagotovo so bili
učenci najbolj veseli, ko so se lahko ponovno
vrnili v šolske klopi, se ponovno družili med
seboj in v živo spremljali pouk.

Epidemija je negativno vplivala tudi na
gospodarstvo, kar se bo zanesljivo pokazalo v
bližnji prihodnosti.

Ne glede na vse navedeno pa sem prepričan,
da bomo bogatejši za izkušnje, ki smo si jih

nabrali v tem času, kar pomeni, da bomo v
prihodnje lažje in strpneje obvladovali
morebitne podobne situacije.

V glasilu vas podrobneje seznanjamo s
podatki o epidemiji, z nekaterimi dogodki iz naše
preteklosti, o delovanju občine in izvajanju
letošnjih občinskih projektov, delovanju
društev, nekaj vsebin pa je namenjenih tudi
razvedrilu.

Za šolarje se zaključuje šolsko leto, pred njimi
so poletne počitnice. Vsem seveda želim prijetne
počitnice. Počnite kaj ustvarjalnega in lepega!

Poletje pa je tudi čas dopustov. Izkoristimo ta
čas za počitek in nabiranje novih moči v družbi
svojih družin in prijateljev.

V teh dneh praznujemo 30-letnico
osamosvojitve Slovenije. Sam skoraj ne morem
verjeti, da je res minilo že 30 let. Tisti časi so bili
za nas Slovence resnično prelomni. Vse od
izdaje znamenite 57. številke Nove revije pa do
odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske armade
s slovenskega ozemlja oziroma do
mednarodnega priznanja Slovenije je na naših
tleh vladalo zelo negotovo in po drugi strani
zelo svečano vzdušje. Slutili smo, da se za
slovenski narod dogaja nekaj velikega. Tako
enotni, ko takrat, nismo bili Slovenci nikoli več
in ravno zato smo uspeli ustanoviti lastno
državo. Znan in zelo spoštovan Slovenec, ki je
sedaj že pokojni, je v tistih časih v svojem
nagovoru izjavil nekako takole: »Vsak Slovenec
ima svojo sveto pravico, nalogo in dolžnost, da
po svojih močeh pomaga ustvarjati državo
Slovenijo.« Prepričan sem, da smo se v tistem
času tega navodila držali vsi Slovenci.

Seveda je nemogoče pričakovati, da bomo
tako kot pred 30 leti vedno vsi in v vseh
pogledih enotni, saj je prav, da smo različni in
imamo vsak svoje razmišljanje in prepričanje.
Prav pa bi bilo, da bi se v svojih različnostih
znali bolj povezovati in iskati skupna stališča
brez kljubovanja drug drugemu. Vsi bi se
morali zavedati, da imamo v povezovanju
neizmerno moč za ustvarjanje bodočega
napredka in blaginje na družinski, občinski ali
državni ravni.

Spoštovane bralke in spoštovani bralci
Bloškega koraka, v veliko čast mi je, da vam
lahko iskreno čestitam ob državnem prazniku
dnevu državnosti in ob 30-letnici samostojne
Slovenije. Potrudimo se in vsak po svojih močeh
prispevajmo k skupni blaginji, da bodo lahko
naši bodoči rodovi v miru in nemoteno živeli ter
razvijali svoje talente.

Ostanite zdravi in lep pozdrav!

potrebovali zdravniško pomoč in
imajo potrjeno diagnozo
koronavirusne infekcije, pa je 72.

Težko leto je torej za nami in
še nekaj časa ne bomo prišli v
staro realnost. Če sploh kdaj.

Znanstveniki iz vsega sveta
kot možno rešitev trenutne
pandemije predstavljajo
cepljenje. V manj kot letu dni je
bilo razvitih, proizvedenih,
testiranih in spoznanih za varne
in učinkovite več različnih cepiv.
Obstoj cepiva pa sam po sebi ne
predstavlja rešitve, pomembno je
predvsem doseči dovolj visoko
raven precepljenosti.
Zdravstveni delavci vsem, tako
prebolelim kot tistim, ki se z
virusom še niste srečali,
priporočamo cepljenje v izogib
težkemu poteku bolezni in
posledično bolnišničnemu
zdravljenju.

Zavedanje, da je le cepljenje
tisti kompas, ki nas bo pripeljal
nazaj v svet, ki si ga želimo, bi
moralo pretehtati in prevladati.
Dnevne novice nas spuščajo na
realna tla, ene bolj, druge manj,
bolezen pa je kruto
enakopravna. Bodimo si torej
bolj podobni, kot smo si
različni, odločimo se za
cepljenje.

Tabela na 4. strani prikazuje
podatke o precepljenosti v občini
Bloke na dan 4. 6. 2021.

Zapisala: Olga Doles

Rok za
oddajo

člankov za
naslednjo
številko
Bloškega
koraka je
ponedeljek,
6. 9. 2021.
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Prihod slovenske
olimpijske bakle na Bloke

V mesecu maju nas je doletela velika čast. Na
Bloke je prispela slovenska olimpijska bakla,
ki bo zaokrožila po 212 občinah po celi
Sloveniji. Izdelali so jo v Slovenski industriji
jekla iz recikliranega jekla, ki simbolizira
trdnost in trajnost, ter iz bukovega lesa, ki je
simbol modrosti in samozavesti. Ročaj objema
pet jeklenih krogov – pet olimpijskih krogov,
ki simbolizirajo povezovanje. Plamenico
zaključuje krona v obliki Triglava. Znotraj nje
ponosno sveti plamen, ki širi svetlobo, simbol
upanja, da se bodo tokrat našim olimpijcem v
Tokiu uresničile olimpijske sanje.

Z jekleno voljo smo tako tudi Bločani
ponesli slovensko baklo bližje Tokiu. Tudi dež
nas ni ustavil. Res nam je bilo v ponos. Izbrani

učenci in učenke 7. in 9. razreda, eni izmed
hitrejših tekačev na naši šoli, so imeli čast s
slovensko baklo v rokah preteči častni krog.
Za spomin na ta dogodek je vsak nosilec bakle
prejel spominsko majico in košček jekla na
zapestnici.

Ob koncu naj povzamem še besede rojenice
slovenske bakle Petre Majdič. Menim, da bi se
marsikdo strinjal z njimi. Dejala je: »Nihče ti v
življenju ne more dati zagotovila, da boš
postal najboljši, vedno pa se lahko zaneseš na
svojo jekleno voljo. Ta je edino zagotovilo, da
se dan za dnem trudiš postati boljši in dosežeš
svoj cilj. Zato prebudi v sebi jekleno voljo!«

Maja Brancelj

Foto: Aleš Fevžer

Nosilci slovenske bakle na Blokah

Foto: Martina Kočevar

Bloèanka Milena Usenik, udeleženka OI leta 1956 in 1960,
z županom Jožetom Dolesom in bloškima smuèarjema

Spoštovane
občanke in
občani občine
Bloke,
za nami je 15 mesecev od razglasitve
epidemije ob prvem valu in skoraj osem
mesecev od razglasitve epidemije ob drugem
valu okužb z novim koronavirusom. V tem
času smo doživeli veliko težkih preizkušenj,
bili priča številnim kriznim dogodkom,
obenem pa spoznali tudi neizmerno dobroto
in velikodušnost prebivalcev naše regije.

Obdobje drugega vala je prineslo nove
izzive v delovanju civilne zaščite. Na
področju občine Bloke brez pomoči
poveljnika občinske civilne zaščite Staneta
Jakopina, članov štaba, številnih
prostovoljcev in župana Jožeta Dolesa vseh
teh nalog ne bi zmogli opraviti.

Medsebojna povezanost in odlično
sodelovanje pripadnikov civilne zaščite ter
drugih organizacij se je najbolj izkazalo ob
množičnih okužbah v domovih za starejše. V
naši regiji so ekipe civilne zaščite izvajale
logistično in organizacijsko pomoč pri
postavljanju rdečih con na šestih lokacijah.
Z zunanjimi partnerji so občinski štabi
dosegali odlične rezultate in v 36 urah po
aktivaciji zagotavljali pogoje za namestitev
varovancev v domovih za starejše.

V celotnem drugem valu se je izkazala
velika solidarnost do bolnih in prizadetih
zaradi epidemije. Civilna zaščita je ob
koordinaciji s Centrom za socialno delo
aktivno izvajala oskrbo bolnih občanov. Ob
tem gre pohvala in iskrena zahvala vsem
zdravstvenim delavcem in zaposlenim v
domovih za starejše.

Zgodba o uspehu je bila in še vedno je tudi
redno množično testiranje prebivalstva. Ob
pomoči ministrstva za zdravje in v
sodelovanju z mobilnimi zdravstvenimi
ekipami ter ekipami zdravstvenih domov v
naši regiji je bilo testiranih več kot 60.000
občank in občanov naše regije. Od začetka
testiranj do danes ohranjamo redno
testiranje na območju vseh desetih občin.

S prihodom cepiva prihaja tudi olajšanje,
v katerem vidimo optimizem jutrišnjega
dne. Zdravstveni domovi v Postojni,
Cerknici, Ilirski Bistrici in Sežani so med
prvimi v državi pristopili k načrtovanemu
cepljenju. V začetku, ko je cepiva
primanjkovalo, smo skupaj uspeli cepiti
najbolj ranljive skupine.
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V JUB-u uspešno upravljamo
s COVID-19 situacijo

Za nami je še eno obdobje ukrepov, ki smo
ga v JUB-u uspešno prebrodili. Delo je ves
čas zaustavitve življenja v Sloveniji v JUB-u
potekalo brez prekinitev, okužbe
zaposlenih smo imeli pod nadzorom, tako
da je delo tudi ob določenem številu okužb
zaposlenih nemoteno teklo naprej.
Zaposlene smo na delovnem mestu redno
testirali in tako uspešno omejevali
morebitno širjenje okužb. Poleg tega smo
dosledno spoštovali vse ukrepe, ki so bili in
so še v veljavi na nivoju države. Veseli nas,
da se zaposleni v precejšnji meri odločajo za
cepljenje proti SARS-CoV-2, smo jih pa k
temu spodbudili tudi tako, da vsak
zaposleni, ki se odloči za cepljenje, prejme
dodaten dan dopusta. Poleg tega smo jim
cepljenje organizirali tudi v JUB-u in tako je
že lep delež zaposlenih precepljen. Menimo,
da je cepljenje proti COVID-19 izkaz
odgovornosti do soljudi.

Peter Modic
Foto: arhiv JUB

Štab civilne zaščite za Notranjsko je skupaj
z občinskimi štabi in županjama ter župani
pristopil k projektu cepljenja zaposlenih v
gospodarstvu. Poveljniki občinskih civilnih
zaščit in župani so s svojimi obiski pri
vodstvih podjetij spodbudili odličen odziv
zaposlenih, katerih cepljenje se odvija na
sedežih cepilnih mest ali v samih
gospodarskih družbah. Ocenjujemo, da bo s to
kampanjo precepljenost zaposlenih v
gospodarstvu v naši regiji kmalu več kot
50‑odstotna.

Splošna precepljenost prebivalstva nam
daje veliko upanja, da se jeseni ne bo ponovil
nov val okužb, kakršnega smo doživeli lansko
jesen. Brez sodelovanja slehernega med nami,
torej ohranjanja razdalje do drugih ljudi,
odgovornega druženja, uporabe zaščitne
maske, pa se lahko hitro znova znajdemo v
položaju, ki bi od nas zahteval uvedbo novih
omejitvenih ukrepov.

Pandemijska utrujenost je na vseh nas
pustila posledice in upravičeno si vsi želimo
ter zaslužimo mirno in sproščeno poletje.
Vendar moramo ob tem ostati odgovorni in
storiti vse, da bi zaščitili svoje zdravje. Brez
vas, spoštovane občanke in občani občine
Bloke, bi bili v boju proti epidemiji nemočni,
zato se vam iskreno zahvaljujemo za vso
pomoč, podporo in odgovorno obnašanje.
Enako smo hvaležni tudi vsem, ki so nas v
minulih mesecih poklicali ter nam ponudili
osebno ali materialno pomoč.

Sandi Curk, poveljnik civilne zaščite za
Notranjsko

Štab CZ za Notranjsko

Foto: Danijel Cek

Štab civilne zašèite za Notranjsko je na javno predstavitev zaèetka cepljenja
v gospodarstvu v Razdrto povabil tudi poveljnika civilne zašèite RS Sreèka Šestana
in ministra za zdravje Janeza Poklukarja, ki sta na fotografiji v družbi direktorice

Zdravstvenega doma Cerknica dr. Olge Doles.



junij 20218 znani bloški obrazi

Pogovor z ravnateljico
Rožnik je prelepo slovensko ime za mesec junij, v katerem se bohotijo predvsem prekrasno
cvetoče in dišeče vrtnice. Je pa to tudi mesec, v katerem zaključujemo šolsko leto. Letošnje
je še prav posebno. Zaznamovalo ga je večmesečno zaprtje vrtcev in šol. Koronakriza je
povzročila veliko sprememb na vseh področjih našega življenja, tudi na področju šolstva,

in o tem sem se pogovarjal z ravnateljico vrtca in šole Mileno Mišič.

Vaš poklic je gotovo takšen, da zahteva
veliko mero pripravljenosti za vedno nove
stvari. Predvidevam pa, da šole na daljavo
najbrž nikoli niste imeli v mislih.
Moje delo je odgovorno, dinamično,
povezano nenehnim iskanjem rešitev za
dobro otrok. Opravljam ga že skoraj štiri
desetletja, tri desetletja kot ravnateljica, in
še vedno sem prepričana, da je to delo
tisto, ki sem si ga že od otroštva želela

opravljati. V šolstvu so spremembe
stalnica. Nenehno se je treba prilagajati in
iskati nove rešitve in novo znanje. Pa
vendar take situacije, ki jo je povzročil ta
virus, ni nihče pričakoval. Imamo srečo, da
živimo v času velikega napredka
informacijske tehnologije, ki nam je
omogočila delo na daljavo.
Šole in vrtci so bili zaprti lansko in letošnje
leto. Sta se obdobji zaprtja razlikovali?

Razlika je bila velika. Prvič smo bili v novo
situacijo vrženi čez noč. Nepripravljeni.

Drugič smo imeli dva meseca časa, da smo
vse uredili, pripravili in poenotili. Bili smo
pripravljeni. Vedeli smo, na kakšen način
bomo delovali, kako bomo komunicirali z
otroki in kako s starši. Poskrbeli smo, da so
učenci, ki niso imeli računalnika ali kamere,
lahko le-to dobili v šoli. Prav tako smo vsem
omogočili spletne učilnice MS Teams, ki
omogočajo solidno delo na daljavo, tako v živo
kot preko posredovanja vsebin in navodil za
delo. Učencem s težavami smo nudili učno
pomoč dodatnega učitelja. Prav vsi, učenci,
učitelji in starši, zaslužijo vso pohvalo in
zahvalo, da so ta način dela zmogli in ga tudi
opravili. Spomladi smo se vrnili v šolske klopi
in poskušamo pokrpati vrzeli, ki so nastale v
času šolanja na daljavo.
Kot lahko zasledimo v medijih, je pristojno
ministrstvo poskrbelo, da šola na daljavo
ne bo prezahtevna za učence.
Res je. Takoj na začetku zaprtja so šolam
omogočili večjo zaposlenost računalničarja, ki
je skrbel za pomoč učiteljem in učencem.
Šolsko leto so spremenili tako, da ima samo
eno ocenjevalno obdobje, in prepolovili
število zahtevanih ocen. To je velika
razbremenitev otrok, saj vemo, da prav
ocenjevanje znanja povzroča največ stisk.
Je bilo v šoli veliko okuženih?
Ko spremljam te podatke, menim, da je
obolevnost povezana z gostoto ljudi na
določenem prostoru. In tukaj smo na Blokah v
veliki prednosti. Imamo majhne oddelke,
velike prostore v šoli in vrtcu. Držimo se vseh
priporočil; higiene zračenja … Korono je
prebolelo šest zaposlenih in dve učenki. Po
vrnitvi v šolo in vrtec smo imeli v karanteni
oddelek vrtca in dva oddelka v šoli.
Kakšen je odziv na testiranje in cepljenje
zaposlenih ter samotestiranje učencev?
K testiranju so zaposleni pristopili odgovorno
v zavedanju ohranitve svojega zdravja in
zdravja otrok. Testiramo se vsak ponedeljek v
ZD Cerknica. To predstavlja kar nekaj težav
tako pri organizaciji dela v šoli in vrtcu, kajti
testiramo se med delovnim časom, kot s
finančnega vidika pri izplačilu potnih
stroškov. Testirali smo se že več kot
dvajsetkrat.



junij 2021 9znani bloški obrazi

Za cepljenje se je odločila polovica
zaposlenih v šoli, v vrtcu, žal, ni bilo
zanimanja za cepljenje.

Staršem učencev zadnje triade smo
ponudili samotestiranje učencev. Teste je
prevzela malo več kot polovica učencev.
Kakšen je vaš pogled na letošnje šolsko
leto?
Glede na to, da sem matematik, bi oceno brez
analize zelo težko dala. Lahko pa povem, da ni
bilo vse slabo. Dobro je bilo, da smo se urili v
vrednotah, kot so samodisciplina,
potrpežljivost, odnosi v družini. Naučiti smo
se morali uporabljati informacijsko
tehnologijo.

Slaba stran pa je prav gotovo odsotnost
socialnih stikov, druženja, pomoči v stiskah,
različno materialno stanje družin, odsotnost
učitelja. Učitelja zagotovo ne bo nadomestila
še tako napredna tehnologija.

Učitelji poročajo, da so vrzeli v znanju,
vendar se jih bo dalo nadoknaditi.

Trenutno razpolagam z rezultati
nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu
iz slovenščine, matematike in biologije. Naši
učenci so dosegli pri vseh treh predmetih
nadpovprečen rezultat glede na vrstnike v
Sloveniji.

Malo drugače pa je v 6. razredu, v katerem
so preverjali znanje iz matematike,
slovenščine in angleščine. Pri vseh treh
predmetih smo nekoliko pod povprečjem, naj
pa poudarim, da je nekaj posameznikov
doseglo zelo visoke rezultate. Če lahko kaj
sklepamo iz tega podatka, vidimo, da je
otrokom manjkala živa razlaga in navodila
učitelja.

Žal pa je zaznati tudi med našimi učenci
težave s koncentracijo, pogosto
razdražljivostjo, nestrpnostjo, kar je tudi

posledica zasvojenosti z informacijsko
tehnologijo.

Mesec junij je mesec številnih lepih
dogodkov: med najlepšimi gotovo slovo
devetošolcev in valeta, ostalim učencem smo
podelili spričevala in se veselili njihovih
dosežkov, veselili pa se bomo tudi 30.
obletnice naše države. Imamo veliko razlogov
za veselje. Moje iskrene čestitke!

Veselimo se poletja, saj bomo lahko bolj
sproščeno zadihali. Ostanimo previdni, da
ostanemo zdravi.

Hvala učiteljem, učencem, staršem, civilni
zaščiti, občini in vsem, ki ste nam pomagali v
tem posebnem času.

Mati Tereza je zapisala: »Ljubezen se
pričenja doma in ne gre za to, koliko
naredimo …, ampak koliko ljubezni vložimo v
to dejanje.«

Za Bloški korak sem se z ravnateljico
šole Mileno Mišič pogovarjal in zapisal
Matej Pakiž

Valeta letošnjih devetošolcev

Foto: Petja Ilejšič

Uèenci 2. razreda se veselijo 30. obletnice naše države.
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Osamosvojitvena vojna
na Blokah

V mesecu juniju bo minilo 30 let, odkar smo svetu sporočili, da odhajamo na svoje in si bomo sami krojili prihodnost.

Omenjeni dogodek obeležujemo z dnevom državnosti, ki je naš najpomembnejši praznik. Žal pa je razglasitvi Slovenije

kot samostojne in neodvisne države sledila vojna. V njej so bili udeleženi tudi Bločani.

Nastanek vojašnice Velike Bloke je posledica podpisa
Rapalske pogodbe leta 1920, s katero se je določila
meja med Italijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in
Slovencev (SHS). Meja je segala vse do Rakeka, kar je
pomenilo, da so Bloke postale zaledje. S tem so postale
razlog in idealen kraj, s katerega bi se vojska države
SHS hitro odzvala na možen vdor italijanske vojske.

Pred osamosvojitveno vojno je vojašnica spadala v
občinski štab Teritorialne obrambe (OŠTO) Cerknica
ter v Pokrajinski štab Notranjske. Slednji se je konec
leta 1990 oziroma v začetku leta 1991 preoblikoval v 4.
Pokrajinski štab TO Postojna in zaobjemal nekdanji
štab Južnoprimorske in Notranjske. Spomladi se je
skupaj z Zakonom o obrambi in zaščiti začela tudi
reorganizacija občinskih štabov v območne. Na
Notranjskem se je pri nastajanju 41. območnega štaba
TO (ObmŠTO) v Cerknici zapletlo zaradi različnih
dejavnikov. Tako je štab vojno dočakal neorganiziran.

V 41. ObmŠTO so 26. junija 1991 Jožeta Trudna končno
imenovali za načelnika štaba, s poveljnikom Vojkom
Štembergarjem sta štab mobilizirala dan kasneje. Tako
so bili že sredi vojne, ko se je štab šele postavljal na
noge. Kmalu so ugotovili, da je slabo popolnjen s
funkcijami ter da je območje, ki ga pokriva, preveliko,

zato se spet »obudijo« stari občinski štabi TO
(Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna), s katerimi
sodeluje štab v Cerknici. Kljub pozni postavitvi štaba
lahko za obdobje vojne zapišemo, da je 41. ObmŠTO
vanjo vstopil nepripravljen, neorganiziran in
neusposobljen za pripravo, načrtovanje in vodenje
bojnih dejavnosti na njegovem območju. Kljub takemu
stanju je z velikimi napori izvedel vse dane naloge in
kljub velikim težavam uspel poveljevati enotam.

Pred osamosvojitveno vojno je bil v vojašnici Velike
Bloke nameščen 502. učni center ter skladišča
intendantske ter mobilizacijske opreme in orožja.
Poveljnik vojašnice je bil major Milan Mele. Teden dni
pred agresijo na Slovenijo je major Mele dobil ukaz iz
5. armadnega območja Zagreb o primopredaji
vojašnice polkovniku Stevanoviču, do katere pa ni
prišlo, ker je bil major Mele v bolniškem staležu. 28. 6.
1991 se je major Mele vrnil domov z bolniškega staleža
in odšel v vojašnico Velike Bloke, kjer se je dogovoril z
zaposlenimi o primopredaji vojašnice in skupaj z
Ivanom Obrovcem vojakom pobral orožje (razen
straži). Ob 10. uri sta se sestala major Milan Mele in
major Tomaž Krek ter se dogovorila o predaji vojašnice
TO. Ob 12. uri je bila izvedena mobilizacija
Samostojnega bloškega voda TO na mobilizacijskem

iz naše preteklosti

Obeležje v spomin na
dogodke iz osamosvojit-
venih èasov pri osnovni
šoli v Novi vasi
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zbirališču Kovinoplastika ROTO Nova vas. Orožje za
mobilizacijo je bilo na mobilizacijsko zbirališče
pripeljano iz skrivnega skladišča, gasilskega zabojnika
v tovarni Novolit Nova vas. Na razpolago so imeli tudi
kombi v lasti tovarne Novolit ter nekaj dni kasneje še
osebni avto golf. Orožje so prvič preizkusili že konec
aprila, ko je vod že en teden skrivno dežural. Na
mobilizacijskem mestu so očistili orožje in popoldne
sta na to mesto prišla majorja Krek in Mele, ki sta jih
seznanila z nalogo o prevzemu vojašnice in ukazom o
imenovanju majorja Meleta za poveljnika vojašnice ter
jim razdelila oznake. Vod se je premaknil v Velike
Bloke, v gostilno Miklavčič. Tu je počakal na odhod v
vojašnico. Pozno popoldne je prišel ukaz, da mora vod
zasesti vojašnico v Velikih Blokah. Major Mele je odšel
v vojašnico, stražarjem pobral orožje in jih vse zbral v
parku vojašnice ter poklical vod TO. Vojašnico je sicer
branilo šest vojakov na služenju vojaškega roka, a ti
niso ovirali pripadnikov TO pri izpolnjevanju ukaza. V
vojašnico so se pripeljali pripadniki bloškega voda TO
in ob 17.35 prevzeli nadzor nad njo. Vsi zaposleni v
vojašnici Velike Bloke so podpisali prestopne izjave.

V naslednjih dneh je TO začela prazniti skladišča
intendantske opreme in jo razvažati po celi pokrajini.
V vojašnici so zasegli veliko vojaške opreme, ki so jo
pripadniki teritorialne obrambe odvažali še nekaj dni
po zasedbi vojašnice. Samostojni bloški vod TO je nato
ostal na območju vojašnice z nalogo varovanja
vojaškega objekta.

Darko Mržek se spominja: »Če bi bili napadeni, bi se
morali umakniti, kar je bilo logično glede na našo
oborožitev. Prehrano smo imeli organizirano v gostilni
Miklavčič, ki je bila v lasti našega soborca Janeza.«
Mržek se tudi spominja, da so 29. junija nebo nad
vojašnico nenehno preletavali vojaški helikopterji, ki
so jih vojaki lahko le opazovali in se skrivali pred
njimi. 2. julija je na Blokah v vojašnici Velike Bloke
začel delovati Zbirni center za vojne ujetnike Velike
Bloke. Varovanje ujetnikov je bilo zaupano dvajsetim
miličnikom, varovanje vojašnice pa sta še naprej
opravljala samostojni vojaški vod TO in skupina
petnajstih lovcev LD Nova vas s svojim orožjem. Po
koncu vojne in po podpisu premirja v začetku julija je
samostojni bloški vod za en teden dobil zamenjavo,
nato pa se je vrnil. Za uradni konec vojaških napetosti
velja datum 25. oktober 1991, ko je Slovenijo in s tem
Bloke zapustil še zadnji vojak Jugoslovanske ljudske
armade (JLA).

Za zaključek lahko brez slabe vesti ovržem pogosto
slišan stavek, ki se glasi: »Prave vojne za čas
osamosvojitve ni bilo.« Kot lahko beremo, velja prav
nasprotno. Prav tako se mi zdi, da so Bloke in Bločani v
ključnih trenutkih naredili tisto, kar se je od njih
zahtevalo: zavarovali edinstven pojav v slovenski
zgodovini – nastanek samostojne Republike Slovenije.

Rok Kraševec

iz naše preteklosti | oglasi
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UŠESNI ČEPKI SWEDSAFE  
GLASBA / PLAVANJE
na voljo velikosti S (6-11 mm) za 
manjše sluhovode in L (7-12 mm), ki 
se prilegajo večini sluhovodov. 1 par
redna cena: 3,50 €

cena s Kartico zvestobe

2,80 €
1

POPUST: 
20 %

MAGNEZIJ 400 MGFITOBIMBI  
ZANZI FAMILIY 3+
Naravna zaščita kože za vso 
družino, primerno za otroke od 
3. leta dalje. Brez DEET. 100 ml
redna cena: 11,48 €

cena s Kartico zvestobe

9,76 € 2
POPUST: 
15 %

ALOE KREMNI GEL,  
ALOEVERA X2
Z izvlečkom polžje sline ter vitamini 
A, B, E in niacinom. 150 ml

redna cena: 14,25 €

cena s Kartico zvestobe

9,98 €
2

POPUST: 
30 %

100% ORGANSKO KAKAVOVO MASLO
Z dodatkom 100% organskega kokosovega olja 
je primeren za nego suhe in občutljive kože, 
po sončenju, za zaščito ustnic… 100 ml

redna cena: 10,17 €

cena s Kartico zvestobe

7,12 €
2

POPUST: 
30 %

NOVO

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

za aktivno življenje
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Fara – zvonik farne cerkve
Župnija Bloke je zelo stara. Kot samostojen vikariat se je iz pražupnije Stari trg izločila še pred letom 1332, že leta 1366 pa je bila

samostojna župnija. Še dolgo po ustanovitvi je obsegala vse ozemlje današnjih župnij Loški Potok, Sveta Trojica in Sveti Vid nad

Cerknico. Po vrsti so te župnije postajale samostojni vikariati oziroma lokalije; leta 1666 Loški Potok, 1754 Sveti Vid in 1808 Sveta

Trojica. Kot popolnoma samostojne župnije so nastale v poznejših letih. Najstarejše podružnice bloške župnije sv. Mihaela so omenjene

leta 1422 podružnica sv. Filipa in Jakoba v Ravnah, nato podružnica sv. Nikolaja na Hudem Vrhu, sv. Antona Padovanskega v

Metuljah in sv. Janeza Krstnika na Studenem. Nato so sledile še ostale podružnice. Danes sta v bloški občini župniji Sv. Trojica in

Bloke – Fara z enim župnijskim upraviteljem, ki ima ponovno na skrbi tudi faro Sv. Vid.

Poleg dveh farnih cerkva je na Blokah še enajst
podružnic, veliko število kapelic in božjih znamenj.
Veliko delo so si ljudje naložili, da so zgradili toliko
stavb, jih opremili in jih še danes vzdržujejo. Farna
cerkev sv. Mihaela je zgrajena na pobočju hriba Videm.
Čaščenje nadangela Mihaela je bilo razširjeno že v
zgodnji krščanski dobi v čast zmage nad poganstvom,
vere nad nevero, luči nad temo. Kljub vsej tej moči
nadangela so dedni sovražniki Turki napadli in uničili
cerkev v letih 1472, 1546 in 1559. Bilo je tako hudo, da
je bil celo sejem ob sv. Mihaelu prestavljen z Blok v
Lož.

Zvonik, ki ga vidimo na sliki cerkniškega fotografa
Jožeta Žnidaršiča, je bil v tej izvedbi zgrajen leta 1868.
Dela je prevzel mojster Jakob Belc iz Št. Vida nad

Ljubljano. Pogodbo z njim so sklenili potem, ko je stari
zvonik uničila strela maja 1867.

V pogodbi se je mojster natančno zavezal, kaj vse bo
narejeno:

Povišanje zvonika za dve klaftri, dva nova velba, simse in zid
vse vgladiti, izdelati vsa cimpermanska dela po planu,
pokriti s kufrom, vaze (8) pozlatiti in pobarvati, jabolko
debelo dva čevlja, debelo s firnežem pozlatiti, tako tudi križ,
železne gavtre v spodnjih in zgornjih linah iz kovanega
železa, turn od simsa do vrha knofa mora imeti šest klafter.

Med delom so ugotovili, da je povišanje zvonika
potrebno za tri in pol klaftre in ne le za dve. Torej so
tudi takrat že poznali gradbene anekse za dodatna dela
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in spremembe projektov. K tako velikemu popravilu in
dograditvi so morali prispevati župljani z delom,
prevozi in denarjem, saj so molitve bolj duhovno
pomagale. Na potrebna dela jih je moral župnik Janez
Krstnik Kaplenk stalno opozarjati v oznanilih:

– Ta prihodnji teden ste prošeni pomagati za delo pri cerkvi
in sicer z vožnjo. (10. 5. 1868)

– Zidarji bodo začeli delati v ponedeljek, zato ste prošeni tisti,
ki še niste pripeljali peska, kamna ali cegla, da bi to storili
zdaj precej. (7. 6. 1868)

– Delo je dodelano, plačanega pa je komaj peti del. (25. 10.
1868)

– Možje ne pozabite turna, zgodila se mu je posebno velika
čast, je ne le povišan in lepo pokrit, temveč tudi ozaljšan s sv.
misijonskim križem, iz njega nam je donel glas misijonskega
zvona, tedaj dajte tudi vi turnu kar mu gre, ali še kakšen
obilnejši dar! (22. 11. 1868)

Še pred obnovo zvonika je bila v letih 1849/50
prezidana cela cerkev. Dela je izvajal zidarski mojster
Matevž Medved iz Cerkelj na Gorenjskem. Po prezidavi
cerkve in zvonika je bil leta 1890/91 zgrajen še nov
velik kamniti oltar in dva stranska oltarja. Izdelal jih je
ljubljanski klesar Alojzij Vodnik po zamisli slikarja
Miroslava Tomca iz Št. Vida nad Ljubljano. Ljubljanski
knezoškof in poznejši kardinal Jakob Missia je ob
priliki birmovanja leta 1894 posvetil vsa, skoraj 50 let
trajajoča obnovitvena dela.

In tako so leta tekla, čas in vremenske ujme so delale
svoje. Med prvo svetovno vojno je cesar vzel tri
bronaste zvonove in jih prelil v topove. Po vojni so jih
nadomestili železni zvonovi. Po drugi svetovni vojni je
ura sicer še delovala in bila, kazalci pa so mirovali, ker
so Italijani med vojno polomili vez med uro in kazalci.
Veliko škode so uri naredili ptiči, ki so se ugnezdili v
stolpu, na kazalce so sedale postovke in velike kavke.
Župnik Makovec, ki je na Blokah pastiroval med
letoma 1940 in 1979, se je po svojih močeh trudil in
obnavljal, za božič leta 1946 je v cerkvi zasvetila celo
električna luč. Zunanjost zvonika pa je, kot kaže slika,
na kateri je še stavba župnišča in Županova kmetija,
kazala žalostno podobo.

Leta 1979 pa je prišel mladi zagnani župnik Jože
Kastelic. Po vrsti so se začele obnove farne cerkve in
podružnic. Med prvimi je bil na vrsti zvonik pri Fari.
Spet so si sledila prostovoljna dela, nabirke in darovi v
denarju in materialu, vse ’ubogajme’. Župnik je posebno
rad potrkal na vrata takrat že razvijajočih se obrtnikov
in prevoznikov, večjih kmetov in zaposlenih. Bil je čas
divje inflacije, vsak zaslužek v dinarjih je bilo treba
hitro pretopiti v kakšen material, stroj, avto, posebej pa
v nemške marke. Kot dobra naložba so se pokazale tudi
bakrene plošče za izdelavo žlebov in kritje streh.
Odlično so služile za kleparska dela pri obnovi cerkvene
strehe in zvonika. Ljudski glas govori, da si je župnik
Jože ob pomanjkanju sredstev bakrene plošče najprej
sposodil. Ko se je približal čas za vračilo ali plačilo, se je
zatekel k razlagi, da ga ni boljšega plačila kot tisto v

nebesih. Tisti, ki so posodili, naj pač počakajo, bog bo
poplačal, prišel bo sodni dan in takrat bodo štela vsa
dobra dela. Eden od bloških prevoznikov, ki je bil
posebej velikodušen pri posojilu bakrenih plošč, se je
izmotaval na vse načine: “G. župnik, stiska je povsod, do
denarja težko pridem, kaj vemo, kako bo na sodni dan! Jaz
nimam najboljših občutkov, tudi moje zveze v nebesih niso
najboljše, velikokrat delam tudi ob nedeljah in zamudim božjo
službo. Dajte torej vi meni nekako plačat baker ali pa ga
vrnite, vi se pa potem zmenite tam zgoraj, da vam povrnejo,
ste tam bolj poznani, vam bodo prav gotovo poplačali.”
Župniku ni preostalo drugega, kot da je dolg vrnil in se
obrnil drugam, saj je tudi sam vedel, da se za plačilo
bakra ni za zanašati na sodni dan.

Župnik Jože in njegovi nasledniki so popravili zvonik
in cerkev pri Fari. V cerkvi so nov kor in orgle, klopi,
centralna kurjava, križev pot, notranjost je preurejena
v skladu z drugim vatikanskim koncilom … Občina,
verniki in mnogi drugi stalno prispevamo za obnovo
tega dela naše dolge zgodovine.

Pa še to. Odkar nas tudi na Blokah večkrat obiščejo
sodržavljani iz kočevsko-ribniškega konca, ki so
posebej usposobljeni za “promet” z barvnimi
kovinami, se baker le še redko uporablja za žlebove in
kritje streh. Bloške kapelice, pa tudi zasebne hiše, so
pred leti kar po vrsti čez noč ostale brez bakrene
strehe in žlebov. S tega vidika je mnogo bolj obstojna
opečnata kritina in pocinkana ali lakirana pločevina.

Zapisal: Lojze Mazij

SLOVARČEK:

klaftra: dolžinska mera
1,896 m
kufer: baker
sims: zaključek zidu,
zidni venec
ubogajme: darovanje
jabolko na zvoniku:
okrogla buča pod
križem na vrhu
zvonika
gavtre: ograje
velb: obok

VIRI:
Andrej Makovec: Popis
cerkva in cerkvenih
znamenitosti v župniji
Bloke, 1964.
Jože Lavrič Cascio: Bloke
središče Kranjske, 2013.

Kraj: Fara
Datum: 1960 – ocenjeno
Avtor: Jože Žnidaršič st. Cerknica
Zbirka: Lojze Mazij
Skenirano: 20. 11. 2020
Oblika: razglednica
Zapis s slikami je bil objavljen na https://
stareslike.cerknica.org/
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Utrinki iz skupine Murnov
Letošnje leto je prav posebno tako po temperaturah v aprilu in maju
kot po korona »zaporah«.

V vrtcu nas je to kar močno omejilo. Marsikatera dejavnost, ki je bila
dobra in je že spadala v tradicionalno, je zaradi korone odpadla. Nismo
obiskali Lutkovnega gledališča v Ljubljani, nismo izvedli plavalnega
tečaja, nismo se družili s starimi starši, nismo imeli predstav za starše,
ni bilo obiska drugih vrtcev, šolarji niso smeli v naše mehurčke in še in
še …

Nečesa pa nam ni odnesla – radi in veliko smo se igrali, ustvarjali,
spoznavali, se učili ...

V skupini Murnov se pripravljamo na odhod v šolo in smo že skoraj
tam. Za eno od večjih letošnjih nalog smo si izbrali uprizoritev
glasbene pravljice »Grad, gradiček«, avtorice Mire Voglar. Navdih za
postavitev te igre je bil lesen grad, ki smo ga skupaj z igralnico
podedovali od lanskih Murnov.

Zaradi zaprtja vrtca smo to misel že skoraj opustili in jo v maju
ponovno obudili. Stekle so priprave, vaje in snemanja. Škoda bi bilo
vložiti toliko dela in veselja le za svoje veselje. Zaradi korona ukrepov
smo se srečali še z eno od dejavnosti s področja umetnosti, to je AV-
medijska dejavnost. Snemali smo večkrat, različne prizore, pevski del,
govorni del. Spoznavali smo, kako film nastaja. Tako je nastal izdelek,
ki ga lahko pokažemo še komu. Ostal nam bo v spomin na naše skupno
delo.

Leseni grad nam je podarila družina Primožič in je njihov izdelek.
Prav tako so nam letos podarili tudi butaj – to je lesena škatla (hišica),
s pomočjo katere lahko pripovedujemo pravljice. Hvala vam za vaš
prispevek k veselju v našem vrtcu.

Martina Ivančič
Tomaž Rot

Na fotografiji je Žana s svojo slikovno uganko za otroke.

To smo mi
Konec leta bliža se,
zrasli smo, to se ve.

Postali bolj smo mi učeni
in na šolo prilagojeni.
Skrčile so se nam hlače,

zato se po trgovinah skače,
iščemo kakšno drugo stvar,

da bila bi nam vsaj malo prav.
Čevlji dobro nas tiščijo,

noge večjo številko si želijo.
Peresnica je skoraj prazna,
sled barvice sedaj je važna.
Kratka pisala so postala,

vendar čudovito risbo so nam dala.
Upodobili smo se zdaj vsi,
od naše lepote se kar iskri.
Mi smo ilustratorji pravi,

zato smo sebe narisati znali.
Nasmehe smo pobarvali,

ker v šoli zadovoljni smo bili.
Vsem želimo lepo poletje

in naj vam čudovito diši junijsko cvetje.

Drugošolci in učiteljica Petja Ilejšič

Poletimo
V jeseni smo izdelali ptičje krmilnice. Ptički so se nahranili, preživeli
zimo in dobili mladičke. V maju smo izdelali ptičke mladičke, ki se jim
s potegom nogic premikajo krila. Naši ptički so simbol za našo rast.
Premagali smo prvi in drugi razred, šolanje na daljavo ter vse, kar sodi
zraven, razpeli krila in poleteli. Poleteli smo visoko v nebo in se spet
vrnili. Še dolgo se bomo vračali. K našim staršem in k vsem, ki nas
imajo radi. Nekoč bomo čisto zares odšli, na svoje. Do takrat pa želimo
leteti svobodno in zdravo, tako kot je tudi prav.

Drugarji in učiteljica Petja Ilejšič
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V tretjem
razredu radi
ustvarjamo

Pri pouku likovne umetnosti smo
letos ustvarjali s tempera
barvami, voščenkami, flomastri,
svinčniki, tušem, z ogljem,
oblikovali kipe iz gline, mesili
slano testo, izdelali izdelke iz
odpadne embalaže, oblikovali
ritmične vzorce, lepljenke,
ustvarili grafični izdelek v
kolažnem tisku … Na ogled
postavljamo nekaj grafik, slik in
kipov.

Vsem tretješolcem želim
prijetne, razigrane, tople,
brezskrbne in ustvarjalne
poletne počitnice.

Razredničarka Helena Šivec

Foto: Helena Šivec

Izdelke na fotografijah so ustvarili uèenci 3. razreda.

Deklici s konjièkoma

Kolažni tisk – Ptice

Kolažni tisk – Ptica

Kolažni tisk – Ptice odletijo na jug

Krpan s kobilico

Èarobno drevo

Na gugalnici
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Gremo v hribe nabirat haikuje
To je bil naslov, ki smo ga v letošnjem šolskem letu prejeli od OŠ
Tolmin. Osemnajstič smo se odzvali na razpis in poslali veliko haikujev.
Komisija za haikuje jih je skrbno prebrala, pregledala, se posvetovala …
Izbrala je spodnje prispevke naših učenk in učencev, ki so objavljeni v
zborniku. Obvestili so nas, da je bil to zadnji razpis in zadnji zbornik v
taki obliki. Izdali bodo samo še spominski zbornik s pregledom vse let
ustvarjanj.

Ponosni smo na naše učenke in učence, ki so vsa leta pisali haikuje
in vzeli tako obliko zapisov za svojo.

Kot mentorica se zahvaljujem vsem učenkam in učencem za
ustvarjalne haikuje, novovaški šoli za podporo, tolminski šoli pa za
podporo in spodbudo, objave ter izdaje vseh zbornikov.

V šolski knjižnici so vsi zbrani in si jih lahko preberete.

Mentorica: Martina Kočevar

Jesen je prišla,
sredi gora gams

poskakuje.
Zala Šarc, 6. r.

Gremo v hribe,
da se razmigamo, se pretegnemo,

na lepi travi ležimo in dihamo gorski zrak.
Igor Korenjak, 6. r.

Rada imam svet,
ki se razvija –

rastem kot hiša, ki se gradi.
Ema Premerl, 6. r.

Hribi so veličastni,
ko se s snegom pokrijejo.

Moj očka vsak dan pleza po njih.
Eva Jernejčič, 6. r.

Grem v hribe po rože,
takšne kot sem jaz.

Mark Ponikvar Zakrajšek, 6. r.

Grem v hribe in padem dol,
na istem sem kot prej.

Marcel Korenjak, 8. r.

Imam vzpone in padce,
ampak še vedno dovolj moči in volje,

da pridem na vrh.
Sara Pavčič, 8. r.

V hribe hodiš hitro,
dokler ti ne zmanjka –

goriva.
Sanja Vuković, 8. r.

Hribom ni nič hudo,
saj se celo življenje sončijo

na soncu.
Nina Škrlj, 8. r.

Mladi raziskovalci na Bloškem
jezeru in pri Bloščici

Učenci 5. razreda smo se skupaj z učiteljico odpravili na krajšo
ekskurzijo na Bloško jezero k Bloščici.

Spoznavali smo živali in rastline, ki živijo v vodi, in ugotavljali, kako se
razlikujejo od tistih, ki živijo na kopnem. Ugotovili smo, da je oblika
telesa prilagojena gibanju v vodi ter da se vodne živali premikajo tako,
da se odrivajo od vode. Ribe imajo sluzasto in luskasto kožo, ki jih
varuje pred vodo. Ugotovili smo tudi, da imajo vodne rastline nežno
površino, ker ne potrebujejo zaščite pred izsušitvijo. Vsa živa bitja
potrebujejo za dihanje kisik. Vodne rastline in živali sprejemajo kisik iz
vode. Ribe dihajo s škrgami.

Veliko smo se naučili. Ribe, vodne drsalce in druge živali smo vrnili
v naravno okolje, ker je le-tam zanje najboljše. V soncu so se lesketali
tudi kačji pastirji. Uživali smo v lepi bloški naravi.

Petošolci in učiteljica Pavla Ponikvar

Foto: Pavla Ponikvar

Raziskovanje v Blošèici

Odžejali smo se pri bistri
studenènici.

Mladih naravoslovcev mrzla
voda ne moti.
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Nič ne zavržemo
Ste že kdaj pogledali v svoje koše za smeti, kontejnerje …? V njih se
skriva pravo malo bogastvo odpadne embalaže, ki jo lahko koristno
ponovno uporabimo. Letos smo iz nje naredili marsikaj zanimivega in
predvsem uporabnega. S koši za smeti in ptičjimi krmilnicami smo se
vam predstavili že pozimi. Tokrat pa si lahko pogledate priročne
torbice, košarice, shranjevalnike za drobne stvari.

Še najbolj pa smo se veselili, ko smo po vrnitvi v šolske klopi lahko
ponovno vklopili stroje v tehnični učilnici in začeli z rezanjem,
brušenjem, vrtanjem… Pod spretnimi prstki so nastali obeski za ključe,
katapulti, stojala za svinčnike, papirčke, solnico, poper, serviete.

Še marsikaj bi vam lahko pokazali in predstavili, ko bi le imel Bloški
korak na tisoče strani za naše čudovite stvaritve. A vseeno, poglejte si
vsaj delček tega, kar so ustvarili vaši zagnani potomci.

mentorica in avtorica članka ter fotografij Anica Sterle

Èarobna luèka – 5. r.

Katapult

Košarica – 6. r.

Košarica – 4. r.

Nosilec za serviete – 6. r.

Nosilec za serviete – 4. r.

Obeski za kljuèe – 6. r.

Prijateljici za vedno – 4. r.

Shranjevalnik 1 – 4. r.

Shranjevalnik 2 – 4. r.

Nosilec za svinènike – 5. r.

Obeski za kljuèe – 4. r.

Obeski za kljuèe – 5. r.

Košarice – 5. r.

Košarica – 6. r.
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Zlate petice za novovaške devetarje

Župan Jože Doles je odliène uèence devetega razreda, bilo jih je kar osem, ob zakljuèku osnovne šole povabil na slovesen sprejem.
Podelil jim je zlate petice, jim zaželel uspešno pot še naprej ter izrazil upanje, da bodo s svojim znanjem v prihodnosti obogatili tudi Bloke.

Sprejema sta se udeležili tudi ravnateljica Milena Mišiè in razrednièarka Jerneja Kovšca.
Na sliki od leve proti desni so: Jan Zgonc, Juš Kostajnšek, Mai Zakrajšek, Arne Bajželj, Klara Knavs, Nike Šega in Nik Premerl.

Manjkala je Petra Zabukovec.
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Bloški upokojenci
sledijo sproščanju omejitev

Čas nam, žal, še vedno ni preveč naklonjen.
Koronavirus je dodobra spremenil življenje, z
omejitvami je posegel v naše delo in druženja
– tako na kulturnem kot na športnem
področju. Ko smo lani mislili, da smo ga
premagali, pa je proti koncu leta udaril še z
večjo močjo. Zopet smo se zapirali v svoja
stanovanja, družabno življenje je bilo
omejeno, saj je zdravje vsakega posameznika
na prvem mestu. Sedaj so se omejitve začele
nekoliko sproščati in počasi se je začelo naše
življenje spreminjati. Kljub vsem tem
okoliščinam pa v našem društvu nemirujemo.

Projekt starejši za starejše se nadaljuje po
planu. Kar je drugače, je le to, da k starejšim
ne hodimo na obiske tako kot včasih. Vse delo
opravimo po telefonu. Opravimo pa še veliko
dodatnih telefonskih klicev, da starejšim
popestrimo kak osamljen dan ali se
pozanimamo, če potrebujejo kakšno pomoč,
prevoz ali stvari iz trgovine.

Ljubiteljice ročnih del bodo tudi v
prihodnje opravljale svoje delo kar doma, saj
morajo do decembra naplesti še precej
nogavic in rokavic, da bodo ob novem letu
razveselile naše starejše občane.

Takoj ko so pogoji dopuščali, smo v aprilu
organizirali vadbo linijskih plesov. To je za
društvo nova dejavnost. Linijski plesi so
koreografski plesi s ponavljajočim se nizom

korakov. Skupina ljudi pleše enake korake in
je postavljena v vrste. Lahko so vključene
ženske in moški. Z junijem smo vadbo za dva
meseca prekinili zaradi počitnic, nadaljevali
bomo v septembru.

Naši balinarji so si že uredili balinišče. Vsak
torek pridno trenirajo in se pripravljajo na
tekme.

S pohodi smo pričeli 2. 6. 2021. Vsako sredo
se ob 8. uri zberemo na parkirnem prostoru
pred dvorano Bloški smučar in odidemo na
pot. Pohodi bodo tudi v poletnih mesecih,
slabo vreme pa ni ovira.

Telovadba se pod vodstvom
fizioterapevtke izvaja že od konca maja dalje,
in sicer na zunanjem igrišču šole, vsako sredo
ob 18. uri.

Upajmo, da nam covid-19 7. avgusta ne bo
preprečil piknika.

V juniju kopalnega izleta v Izolo še ne
bomo imeli, za julij in avgust pa se bomo
odločali kasneje. Obveščali vas bomo

preko plakata na oglasni deski in po
elektronski pošti.

Na koncu samo še to: ostanimo na primerni
razdalji, ostanimo zdravi, skrbimo drug za
drugega – skupaj smo v tem.

Silva Perčič

Goričice
Goričice, vas na malem hribčku stoji,
pod njo se pa jezero v soncu blešči.
Ko vreme je jasno in dober razgled,
vidi od nas se ves triglavski svet.

Pomladi, ko rože bujno cvetijo,
nas zjutraj zgodaj ptice s petjem zbudijo,
otroci se že v dolinci igrajo
in blatni do ritke po vodi brazdajo.

Ker vas se pretežno gozda dotika,
se medved rjavi večkrat po vasi potika.
Včasih pri nas je moteno spanje,
saj ponoči se sliši volka zavijanje.
V vasi je kar nekaj zanimivih stvari,
zato jo obišče veliko ljudi.

Zara Kočevar

Goričice, 25. 3. 2019
Pesem je napisala moja vnukinja, ko je bila v 7.
razredu.

Fotografija z naslovnice – dan državnosti 2021

društvene strani



junij 202120 junij 202120

Kako sem pomagal atu?
Med počitnicami sem šel na Lešansko planino
na goro Dobrčo pomagat atu past krave. Ata je
bil majer, jaz, Manca, Leni in Anže pa
tretinjeki (pastirski pomočniki). Na planini
sem pasel krave, pomival posodo in se igral.

Enkrat, ko smo šli iskat krave pod vrh gore,
da jih priženemo na plano, nas je ujela huda
nevihta. Zelo se je bliskalo in treskalo, nato se
je ulil še močan dež. Tik preden se je nevihta
razbesnela, smo prignali krave na plano.
Videli smo, da nam ena krava manjka – njen
teliček pa je bil z nami. Zatekli smo se v
pastirsko kočo. Ata se je preoblekel in se
odpravil poiskat kravo. Takrat pa je strela
zadela drevo ob robu pašnika in ata je hitro
pritekel nazaj. Bilo zelo hudo, strele so švigale
po nebu, grmelo je neprestano, da se je koča
tresla, polkna so butala in dež je tolkel po
pločevinasti strehi. Nato smo vse skupaj
prespali. Ko smo se zbudili, smo že skozi okno
videli izgubljeno kravo. Prešteli smo jih, vse
so bile na paši. Vse je bilo v redu in zakurili
smo ogenj. Ko pa smo šli v dolino po hrano, je
bila cesta tako razdrta, da smo komaj prišli dol
in nazaj z džipom. Ata je cesto popravljal s
traktorjem, krampom in lopato. Jaz in Anže pa
sva mu pomagala.

Delo pastirja je lepo, ampak tudi nevarno.
Ko bom velik, bom raje računalničar – krave
pa bom pasel za hobi.

Adam Modic 4. r.
(pastir-tretinjek II. stopnja)

svet in ljudje
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Ponovno za vas v ZD Cerknica
Res je, kar nekaj časa smo bili »odsotni» v
Zdravstvenovzgojnem centru Cerknica. Pa ne
zato, ker bi si mi to želeli, žal nam je epidemija
ponovno prekrižala ogromno načrtov in
dejavnosti, ki smo jih pripravljali za vas.
Ampak nič ne de, ponovno smo tukaj, za vas,
za vse tiste, ki si želite narediti korak naprej
za svoje zdravje, ste željni novega znanja in
prijetnega druženja.

V času, ko smo bili ponovno zaprti in zelo
omejeni v stikih, smo se lahko ponovno še bolj
povezali sami s sabo, s svojimi družinskimi
člani, nadaljevali s svojimi hobiji, ki so nam
pomagali, da smo lažje premagovali
vsakodnevne stresne situacije, za katere
vemo, da jih ni bilo malo.

Nekateri posamezniki so prišli do
spoznanja, da je prav, da so dali svoje potrebe
končno na prvo mesto, da je prišel njihov čas
in da res ni vredno podleči neprestani tekmi s
časom, prijatelji, sodelavci po hlastanju za več
in več, da takšen tempo na daljši rok

enostavno ne prinese nič dobrega, pogosto
nas zapelje na pot, ki se imenuje bolezen.

Omejitve so posameznikom lahko veliko
prinesle na različnih področjih, spet drugi so
se znašli v velikih stiskah bodisi zaradi
zdravstvenih težav, izgube službe,
zmanjšanega mesečnega dohodka, dodatne
obremenitve zaradi šolanja otrok na daljavo,
nerazumevanje delodajalcev itd.

Sporočamo vam veselo novico, in sicer da
bomo z junijem pričeli aktivno izvajati
preventivne delavnice tako v individualni
obliki kot v manjših skupinah po navodilih in
smernicah NIJZ. Tisti, ki nas že poznate, veste,
da je naš namen spodbujati posameznike, da
spremenijo svoj življenjski slog ter da z

majhnimi koraki dosežejo spremembe, ki jim
bodo na dolgi rok prinesle pozitivne učinke na
njihovo zdravje in počutje.

Radi bi vam posredovali še eno lepo novico.
Psiholog Kevin Mohar se je jeseni pridružil
našemu delovnemu timu. Začel bo izvajati

delavnice Tehnike sproščanja, Spoprijemanje
s stresom, tesnobo in depresijo. Za vsa
dodatna vprašanja s področja psihološke
podpore/obravnave smo vam na voljo na
telefonski številki 01/70-50-150 ali preko
elektronske pošte kevin.mohar@zd-
cerknica.si.

Zaradi trenutne situacije poteka delavnica
»Ali sem fit?« individualno v dopoldanskem
ali popoldanskem času po predhodnem
dogovoru s fizioterapevtko Mišo Gorjanc
Mestek. Prijave in več informacij o sami
delavnici boste prejeli na telefonski številki
01/70-50-129 ali preko elektronske pošte
zvc@zd-cerknica.si.

Naša dogajanja lahko spremljate tudi na
socialnem omrežju Facebook (FB) strani –
Zdravstvenovzgojni center-Cerknica.

Zdravstveni dom Cerknica, Irena Svet

svet in ljudje

 • s stresom
• s tesnobo

• z depresijo

SPOPRIJEMANJE

• Življenjski slog
• Dejavniki tveganja
• Tehnike sproščanja

• Ali sem fit? • Zdravo hujšanje
• Opuščam kajenje
• Zdrava prehrana

• Gibam se

DELAVNICE

Individualno 
svetovanje 
(Opustitev 

kajenja)

Zdravstveno vzgojni center Cerknica

vam ponuja brezplačne preventivne delavnice za odrasle

Zdravstveno vzgojni center
tel.: 01/70 50 150

e-mail: irena.svet@zd-cerknica.si
Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica
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Spomini
iz mladosti

Vaščani Strmce so pripovedovali, da je na hribu
imenovanem Žmucovo, nasproti vasi Strmca,
stal grad Žmuc. Graščak, ki je bil dober, je bil
zelo velik, tako da je z eno nogo stopil na
Mramorovo, z drugo pa na Kotel, posodil
kopačo za gnoj na Novi Pot in si v Kzmanki pri
mlinu umil roke. Imel je eno hlačnico belo in
eno redečo. To bajko so pripovedovali tudi v
Rutah. Ostanki gradu so vidni še danes.

Spominjam se let 1948 in 1949, ko smo imeli
prav na območju, kjer naj bi stal grad, njive in
senožeti, ki so bile najbolj prizadete zaradi
majskega hrošča in kasneje zaradi ogrcev
(ličink majskega hrošča).

V letih 1949 in 1950 so prišli divji prašiči in
so celotno območje razrili, ko so iskali hrošče
in kasneje ogrce. Njive in senožeti so bili
dobesedno preorane, tako da smo spomladi
samo prebranali in nato posejali travo. Na
določenih mestih so se lepo videli ostanki
gradu, zidovje in malta. Vidna je bila celotna
površina gradu (kako je bil postavljen in
kakšna je bila površina). Teren je bil dokaj
raven, samo na enem koncu je bila velika jama,
zraven pa je bil svet dvignjen v površini 5×5 m,
kot da bi bila nekakšna soba. Če si udaril po
tleh, je zadonelo, kot da je spodaj votel prostor.

Pred drugo svetovno vojno so moj oče in
ostali vaščani raziskovali to območje. Pravili so,
da so v zemljo zabijali železno ’štango’, ki jim je
izginila v zemlji. Z raziskavo niso nadaljevali,
ker se je pričela vojna, in grad Žmuc je ostal
skrivnost. Leta 1961 sta mama in brat Marjan
jamo zasula z menihi, ki sta jih z ročno žago za
drva podrezala in pripeljala na vozu za gnoj iz

60 do 70 m oddaljenega travnika, imenovanega
Krtinek. Sedaj na temmestu raste breza.

Pripovedovali so tudi, da je bila tam vojaška
utrdba, ki je čuvala prehod iz Notranjske na
Dolenjsko preko Lužarjevega brega in Velikih
Lašč v Ljubljano in preko Rut proti Robu in
Ljubljani.

Ko sem kot kmetijski pospeševalec
služboval v Velikih Laščah, sem govoril z
Antonom Žužkom iz Borovca, ki se je zanimal
za arheologijo in zgodovino. Kot dober
poznavalec Iške mi zaupal, da je nekje v Iški
odkril tlakovano rimsko cesto. Obljubil mi je,
da me bo peljal tja, vendar je na žalost prej
umrl. Tudi on je potrdil, da je bila na
Žmucovem prvotno rimska utrdba, ki je
varovala prehod čez Bloško planoto. Cesta je
šla preko Metuluma (Metulje) in Benet
(Beneška Strmca) proti Ribnici in Kočevju ter
od Metulj preko Strmce v Iško in naprej v
Emono (Ljubljano). Na razvalinah te utrdbe je
bil postavljen grad Žmuc. To je bila razlaga
Antona Žužka. Morda je teorija pravilna.
Nikdar nisem zasledil, da bi kdo raziskoval
teren v Iški ali na Blokah. Menda se je za grad
zanimal in nekaj raziskoval arheolog Tine
Schein iz Cerknice, nikjer pa nisem zasledil, da
bi karkoli objavil.

Teren, kjer naj bi stal grad, se je od leta 1950
zelo spremenil – od ravnega sveta do zelo
valovitega. Pod gradom je šla glavna cesta proti
vasi Škrabče, na Sv. Duh in Ravnik ter Novo vas.

Pripovedovali so tudi, med njimi tudi moja
stara mama in mama, da so približno 100 m od
domnevnega gradu na kraju, ki se imenuje
Starka, pokopani pobiti Turki. Ko smo kosili, je
bilo vidnih šest velikih gomil. V Starki je tudi
en izvir Iške.

Na najvišji točki Žmucovega, preko 900 m,
nasproti vodnega zbiralnika, je še po drugi
svetovni vojni stal evharistični križ, ki je potem
zgnil in ga ni nihče obnovil. Ta del Žmucovega
se še vedno imenuje »pri križu«. Tukaj smo
tudi največkrat kurili kres na kresni večer.

STARI IZRAZI:
Kopača – to so zakrivljene vile, da se je lahko
grabil gnoj z voza
Štanga – železen drog
Menihi – hribčki nastali iz krtin, v katerih so si
rdeče mravlje naredile svoj dom in jih je prerasla
trava

Cerknica, 25. 5. 2021

Zapisal: Stanislav Matija Pavlič

Makončna
potica

V kmetijski zadrugi Cerknica je v sklopu
pospeševalne službe deloval Aktiv kmečkih
žena. Bil sem vodja pospeševalne službe in
hkrati tudi vodja aktiva. Večkrat sem
organiziral poučne strokovne izlete za
kmečke žene po vsej Sloveniji ali pa so k nam
na obisk prišle kmečke žene iz drugih
aktivov. V letu 1980 se je tako najavil Aktiv
kmečkih žena Zasavje-Trbovlje. Organiziral
sem ogled naših znamenitosti, kot so Rakov
Škocjan, Cerkniško jezero, grad Snežnik, ter
obisk takrat največjih sodobnih
živinorejskih kmetij: Stane Modic iz
Cerknice, Jože Martinčič Jože z Dolenjega
Jezera, Mulec z Otoka, Franc Nelc iz Iga vasi,
Francka Škrbec iz Dan, Alojz Komidar iz
Nadleska. Vseh tedaj razvitih velikih kmetij
ni bilo mogoče obiskati, zato sem jih izbral le
nekaj. Zaključek obiska je bil na Blokah,
ogled kmetije pri Zabukovcu – Borovčevih
(po domače) ter kmetije Jožeta Mulca –
Županovega. Pri njem so bloške kmečke žene
pripravile pogostitev obiskovalk. Pri
pripravi jedi so sodelovale Marija Cimprič s
Hudega Vrha, Premrova z Gline, Jakopinova
iz Velikih Blok, Zabukovec – Borovčeva iz
Nove vasi, Mulčeva – Županova iz Nove vasi,
Širajeva iz Metulj, Marica Zgonc iz Topola in
še mnoge druge, katerih imen se ne
spominjam. Še enkrat hvala vsem. Pogostitev
so pripravile pod kozolcem, na vozu – diri,
pregrnjenem s prti, klopi pa so bile narejene
iz ’plohov’, položenih na ’čoke’ in prekritih s
papirjem. Postregle so z raznimi domačimi
dobrotami in pecivom, ki so ga same spekle,
ter domačimi sokovi. Obiskovalke je najbolj
pritegnila makončna potica, ki je ni nobena
poznala, niti zanjo niso slišale. Niso je mogle
prehvaliti. To je bilo na pogostitvi res nekaj
posebnega.

Povratnega obiska pri Trboveljčankah ni
bilo, ker sem prenehal s službovanjem v
Kmetijski zadrugi in odšel v Irak.

Zanima me, koliko danes še poznajo
makončno potico in če je bila na kakšni
kulinarični prireditvi predstavljena.

Makončno potico danes še pečeta moja
sestra Olga Sernel iz Loža in nečakinja Slavica
Hace iz Markovca. Nabirata makonco in iz nje
pripravita moko. Sicer je pa makonco danes
težko dobiti, ker izginja in jo izpodrivajo
iglavci.

Cerknica, 7. 5. 2021

Zapisal: Stanislav Matija Pavlič
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Recept za bloške
krompirjeve žgance

Stanislav Matija Pavlič nam je poslal recept za
krompirjeve žgance, po katerem so jih kuhali
včasih. Prepričan je, da jih danes na Blokah
kuhamo drugače in ne poznamo vseh
dodatkov, s katerimi so jih včasih jedli.
Osnovni recept za krompirjeve žgance je
enak, obstajalo pa je šest različnih dodatkov, s
katerimi so jih v njegovi mladosti pripravljali.

SESTAVINE ZA ŽGANCE:
• za 4 osebe
• 1,5 kg krompirja
• 30 dkg bele ali enotne moke
• voda, sol
V večji lonec damo vodo, sol, olupljen in

na koščke zrezan krompir. Ko je skoraj
kuhan, odvzamemo zajemalko krompirja
skupaj z vodo, na ostali krompir posujemo
moko in nanj stresemo odvzeto zajemalko
krompirja. S kuhalnico prebodemo moko in
kuhamo, dokler krompir ni kuhan. Nato
odlijemo odvečno vodo ter jo shranimo za
redčenje žgancev med mešanjem, če je zmes
pregosta. Žgance najprej zmečkamo s
„štokovnikom“, nato pa jih s kuhalnico
pregnetemo, da postanejo gladki in v njih ni
nobenih grudic krompirja ali moke. Če je
zmes pregosta in se je ne da mešati,
prilijemo malo odlite krompirjevke, vendar
moramo biti previdni, da ne prilijemo
preveč, da žganci niso preredki. Med
mešanjem lahko dodamo malo stopljenega
masla, da jih lažje drobimo s kuhalnico in
vilicami v skledo ali latvico.

KROMPIRJEVE ŽGANCE JEMO Z

RAZLIČNIMI DODATKI:
1. Zabeljene z ocvirkovo mastjo
in „kropčkom“
• razgreta ocvirkovamast, še okusnejši so, če
na masti prepražimo malo čebule

• kropček (v posodo z mastjo vlijemo vodo in
zavremo ter s tem prelijemo že zabeljene
žgance)

2. S kislim zeljem
• razgreta ocvirkova mast
• praženo kislo zelje

Pripravimo jih kot zabeljene, le da na masti
prepražimo kislo zelje, ki ga v več plasteh
posujemo po žgancih.
3. S svežim mlekom in maslenimi
tropinami
• sveže mleko
• kislo mleko (lahko tudi jogurt)
• topljeno maslo s tropinami
• pinjeno mleko

V posodi zavremo sveže mleko, posebej pa
prevremo kislo mleko. Vrelo mleko zlijemo na
žgance in prav tako prevreto kislo mleko
skupaj z „žmitki“. V ponvi razpustimo maslo
in ga skupaj s tropinami zlijemo na žgance.
4. S svežim mlekom in malo masla
• žgance prelijemo z vrelim mlekom in
stopljenim maslom

5. S prežganko
• žgance prelijemo s prežganko, v katero
smo zakuhali stepeno jajce

OBRAZLOŽITEV MANJ ZNANIH

IZRAZOV:
Enotna moka – mešanica bele in črne moke

tropine- ko maslo stopimo, gošča porumeni (kot
ocvirki pri masi)
žmitki – ko zavremo kislo mleko, se beljakovine
sprimejo v kepice (kot skuta)
kropček – voda, zavreta v posodi, v kateri se je
topila mast z ocvirki
latvica – lončena posoda, v kateri so kisali mleko
pinjeno mleko – tekočina, ki ostane pri izdelavi
surovega masla
pinja – visoka lesena posoda, kamor damo
smetano, zapremo s pokrovom, ki ima v sredini
luknjo za bat, s katerim mešamo smetano, iz
katere se izloči maslo in pinjenec (pinjeno
mleko)

Zapisal Stanislav Matija Pavlič

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Ker pogovor daje moč.

Vsak delavnik od 8.00 do 22.00.
Klic je brezplačen.

080 51 00
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ZDRAVJE V OBČINI 2021

BLOKE
Prikaz Zdravje v občini 2021 je namenjen pregledu
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno
vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega
stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zla-
sti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo
in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Podatke za vse slovenske občine, dodatne gra�čne
prikaze in de�nicije kazalnikov najdete na spletni strani
http://obcine.nijz.si.

Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni
strani https://podatki.nijz.si. Več informacij o Covid-19
najdete na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-
ncov.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

Zdravstveno stanje in umrljivost

l Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7
dni.

l Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega
krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za
sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.

l Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8
na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

l Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.

l Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu
slovenskemu povprečju.

l Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
l Telesni �tnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
l Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v
transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v
Sloveniji pa 1,4.

l Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je
bil višji* od slovenskega povprečja.

l Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.

l Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Slika 1: Odstotek prebivalcev s potrjeno okužbo s SARS-Cov-2
(Covid-19) po občinah do vključno 31. 12. 2020

Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev -
starostno standardizirana, povprečje 2015–19

* Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije
(majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Victoria Zakrajšek
Datum: april 2021 (ponedeljek, 29.03.2021 @ 13:22:13)
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ZDRAVJE V OBČINI 2021

DUŠEVNO ZDRAVJE

Dobro duševno zdravje je zelo pomembno za kako-
vost življenja in sposobnost obvladovanja življenjskih
vzponov in padcev vsakega posameznika. Epidemija
covida-19 je korenito spremenila naš življenjski slog.
Čeprav gre za epidemijo nalezljive bolezni, ima ta sku-
paj z ukrepi za njeno obvladovanje pomemben vpliv
na zdravje v celoti ter številne dejavnike, ki vplivajo na
zdravje – tudi na duševno zdravje. A duševno zdravje
še vedno prepogosto razumemo v zelo ozkem po-
menu, kot iztočnico za pogovor o težavah v duševnem
zdravju ali duševnih motnjah.

Duševne motnje predstavljajo velik javnozdravstveni
problem sodobne družbe. Zdravstveno breme dušev-
nih motenj in samomora je namreč večje od bremena
sladkorne bolezni ali bolezni dihal. Organizacija za go-
spodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation
for Economic Co-operation and Development, OECD)
ocenjuje, da v Sloveniji zaradi duševnih motenj izgu-
bimo nekaj več kot 4 % BDP. Pogoste duševne motnje
so med prebivalci Slovenije nekoliko manj razširjene
kot v večini drugih primerljivih evropskih držav. Kljub
temu ocene kažejo, da je depresivna motnja priso-
tna pri 3,5 % prebivalcev, pri čemer zaznavamo večjo
pogostost pri starejših posameznikih (slika 3). Pribli-
žno podobno pogoste so anksiozne motnje, preostale
duševne motnje pa so manj razširjene.

Slika 3: Razširjenost simptomov depresivne motnje* med prebi-
valci Slovenije po starostnih skupinah. Vir podatkov: Nacionalna
raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019, NIJZ).

Na pogoste težave v duševnem zdravju v Sloveniji
kažejo podatki o bolniški odsotnosti. Leta 2019 je
bilo zaradi duševnih in vedenjskih motenj izgubljenih
1.183.210 delovnih dni, kar je za 58 % odstotkov več
kot leta 2015.

Duševno zdravje je mnogo več kot odsotnost du-
ševne motnje
Pomembno je poudariti, da duševno zdravje niso
samo duševne motnje, niti ne samo odsotnost du-
ševnih motenj. Duševno zdravje omogoča ljudem, da
doživljajo življenje kot smiselno, da so ustvarjalni in
aktivni, da sprejemajo samega sebe in svoja čustva
in čutijo pripadnost družbi, v kateri živijo in prispevajo
k njenemu razvoju in napredku. Da bi poudarili na-
štete pozitivne vidike duševnega zdravja, se včasih
uporabljajo poimenovanja, kot so pozitivno duševno
zdravje, duševno blagostanje ali duševna dobrobit.

Pomembno je zavedanje, da je duševno blagosta-
nje lahko prisotno kljub prisotnosti duševne motnje.
Shematski prikaz opisanega razumevanja duševnega
zdravja je prikazan na sliki 4.

Slika 4: Dvojni kontinuum duševnega zdravja. Prirejeno po Green-
spoon in Saklofske, Toward an Integration of Subjective Well-Being
and Psychopathology, 2001.

Slaba kakovost življenja ni in ne bi smela biti povzro-
čena s prisotnostjo duševnemotnje. Kakovost življenja
oseb z duševnimi motnjami je zaradi stigmatizacije in
diskriminacije, ki so jo deležni, pogosto nepravično
nizka. Po drugi strani pa tudi odsotnost duševne mo-
tnje ne zagotavlja dobre kakovosti življenja. Če redko
doživljamo prijetna čustva, imamo pogosto občutek
praznine in stagniranja, se ne sprejemamo ali ne vi-
dimo smisla v življenju, je lahko naša kakovost življenja
slaba zgolj zaradi odsotnosti teh temeljnih vidikov du-
ševnega blagostanja. To potrjuje prikaz porazdelitve
duševnega blagostanja pri osebah z duševno motnjo
in pri osebah brez nje, ki je izdelan na slovenskih podat-
kih. Kaže namreč, da ima visoko duševno blagostanje
dobrih 14 % oseb z duševno motnjo, po drugi strani pa
nekateri posamezniki brez duševnih motenj (približno
2 %) živijo v odsotnosti duševnega blagostanja (nizko
duševno blagostanje na sliki 4 in 5).

Široko razširjeno je zavedanje o pomembnosti dušev-
nega zdravja in njegove neločljivosti od zdravja kot
celote. Dobro duševno zdravje ščiti pred telesnimi bo-
leznimi, socialnimi neenakostmi in nezdravim načinom
življenja. Avtorji so v različnih raziskavah ugotavljali, da
je nastanek ali potek nekaterih kroničnih bolezni v so-
odvisnosti z duševnim zdravjem posameznika. Osebe,
ki trpijo zaradi depresije, imajo denimo večje tveganje
za razvoj srčno-žilnih bolezni (predvsem srčnega in-
farkta), sladkorne bolezni in rakavih obolenj. Po drugi
strani pa raziskave kažejo, da duševno blagostanje
varuje pred razvojem številnih kroničnih bolezni. Ko
govorimo o skrbi za duševno zdravje, govorimo tudi o
skrbi za zdravje na splošno.

* Razširjenost simptomov depresivne motnje prikazuje delež prebivalstva, pri katerem sta bila prisotna vsaj 2 simptoma, značilna za veliko depresivno motnjo.

Prisotnost simptomov je samoocenjena in se navezuje na obdobje, v katerem je bila izvedena raziskava, s katero so bili pridobljeni podatki.
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Slika 5: Prisotnost duševne motnje ne pomeni nujno tudi odsotno-
sti duševnega blagostanja. Vir podatkov: Nacionalna raziskava o
zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019, NIJZ).

Kaj lahko storimo, da zavarujemo in okrepimo du-
ševno zdravje?
Na duševno zdravje vplivajo številni dejavniki, od zna-
čilnosti posameznika, njegovih odnosov z drugimi ose-
bami, do značilnosti okolja ter širše družbe, v kateri
živimo. Na nekatere dejavnike lahko vplivamo lažje kot
na druge. Na naš genski zapis, pojav obsežne naravne
nesreče ali pandemije, ki nenadoma ohromi celotno
družbo, vplivamo veliko težje kot na nekatere druge
dejavnike, ki imajo prav tako velik vpliv na duševno
zdravje. Te dejavnike lahko prepoznamo v okoljih, kjer
se učimo, delamo in preživljamo prosti čas, ter v od-
nosih, ki jih vzdržujemo s člani svoje družine, s sosedi,
sodelavci, sošolci ali sokrajani. Pomembna je telesna
dejavnost, ki jo družbeno in grajeno okolje spodbuja
ali pa nasprotno celo zavira. Že kratek sprehod lahko
dvigne razpoloženje in izboljša počutje, redna tele-
sna aktivnost pa krepi našo samopodobo in pomaga
pri spoprijemanju s stresom. Čeprav na prvi pogled
to morda ni očitno, je telesna dejavnost pomemben
način varovanja in krepitve duševnega zdravja.

Pozitiven vpliv na duševno zdravje imajo dejavnosti, ki
povečujejo socialno vključenost, kot so prostovoljstvo,
spodbujanje umetniškega udejstvovanja ter medge-
neracijskega povezovanja. Kot učinkovite za krepitev
duševnega zdravja so se v tujini izkazale tudi aktivno-
sti, ki so usmerjene v zmanjševanje pojavnosti nasilja
in diskriminacije, ki je povezano z nastankom ali po-
slabšanjem bolezni. Dokazano učinkoviti so ukrepi
izobraževanja in kampanje ozaveščanja o duševnih
težavah, motnjah, nasilju, programi za povzročitelje
nasilja, programi za preprečevanje diskriminacije, sti-
gmatizacije in trpinčenja v lokalnem, šolskem okolju
ali na delovnemmestu, kakor tudi programi staršev-
stva. Aktivnosti, ki so usmerjene v odpravljanje različ-
nih oblik diskriminacije in nasilja so zelo učinkovite pri
zmanjševanju nepravičnih neenakosti v zdravju, kar
predstavlja še posebej dragoceno dodano vrednost
za krepitev duševnega zdravja.

Duševno zdravje krepijo tudi aktivnosti, ki zagotavljajo
dostop do izpopolnjujočega dela. Poleg dostojne
plače nam delo nudi možnost za osebno rast, krepi
avtonomijo posameznika in občutek prispevanja k sku-
pnemu dobremu. Po drugi strani je �nančna varnost,
ki nam jo zagotavlja plačano delo, že sama po sebi
prepoznana kot temelj zdravega življenjskega sloga in
posledično dobrega zdravja. Med učinkovite ukrepe,
ki povečujejo dostop do dela, štejemo programe do-
datnega izobraževanja in opismenjevanja z različnih
področij zdravstvene pismenosti, pismenosti o dušev-
nem zdravju in digitalne pismenosti. K varovanju in
krepitvi duševnega zdravja učinkovito prispevajo tudi
programi, ki so neposredno povezani s trgom dela in

ciljajo na hitrejše zaposlovanje mladih odraslih ter pro-
grami za odrasle, ki naslavljajo vračanje na delo po
dolgotrajnejši bolniški odsotnosti ali obdobju brezpo-
selnosti.

Slika 6: Skupine družbenih dejavnikov duševnega zdravja. Prirejeno
po Lund et al., Social determinants of mental disorders and the
Sustainable Development Goals: a systematic review of reviews,
2018.

Zagotavljanje hitro in široko dostopne strokovne po-
moči, zgodnja prepoznava oseb z duševnimimotnjami,
svetovalne storitve za osebe v stiski ter druge aktivno-
sti, ki izhajajo iz tradicije preventivnega delovanja, ne-
posredno naslavljajo duševne motnje. Razvoj znanosti
v zadnjih desetletjih kaže, da je polje ukrepanja veliko
širše in da je mogoče z aktivnostmi, ki se odvijajo izven
t.i. zdravstvenega polja, veliko prispevati k varovanju in
krepitvi duševnega zdravja. Izpostavljamo družbene
aktivnosti, ki naslavljajo socialno vključenost, nasilje
in diskriminacijo ter �nančno varnost (slika 6). Vse na-
šteto je tesno povezano s skupnostjo, v kateri živimo, in
kjer potrebujemo temeljne pogoje za dobro duševno
zdravje.

Skupaj in v skupnosti doboljšegaduševnega zdravja
Skupnostni pristop k skrbi za duševno zdravje pomeni,
da je skupnost tista, ki prepozna potrebe v lastnem
okolju ter nato tudi zagotavlja in usmerja dejavnosti.
Takšen pristop k preprečevanju duševnih motenj in
krepitvi duševnega zdravja zajema usklajeno medsek-
torsko sodelovanje in vključevanje različnih strokov-
njakov s področja zdravstva, šolstva, socialnega var-
stva in drugih sektorjev, kot tudi predstavnikov društev,
organizacij, občine ali posameznikov iz skupnosti. Lo-
kalna okolja v Sloveniji so različna, zato je pomembno,
da pri razvoju primernih aktivnosti sodelujejo ljudje,
ki v teh okoljih živijo in delajo. K zagotavljanju uskla-
jenega in vključujočega delovanje v skupnosti lahko
veliko pripomore oblikovanje t.i. zavezništev v sku-
pnosti, ki omogočajo več medsebojne komunikacije,
boljšo prepoznavo potreb ter tudi hitrejše ter učin-
kovitejše odzivanje na potrebe. Primer povezovanja
so lokalne skupine za krepitev zdravja, ki so trenutno
že vzpostavljene v številnih slovenskih občinah. Po-
dobno povezovanje in delovanje na nivoju skupnosti je
predvideno tudi v Nacionalnem programu duševnega
zdravja 2018-2028 (Program Mira). Vsak lahko pri-
speva k boljšemu duševnem zdravju, skupaj pa lahko
prispevamo še mnogo več.
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Kazalniki zdravja v občini: Bloke
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani http://obcine.nijz.si.

 ▲ ∎ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (∎∎). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v
opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n).

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
 Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja

P
re
b
iv
al
ci
in
sk
u
p
n
o
st 1.1 Razvitost občine 1,06 / / 1,00 indeks

1.2 Prirast prebivalstva 6,4 1,8 9,2 7,2 h

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 5,7 6,6 5,7 5,4 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 11,4 12,4 14,1 13,5 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 75,5 70,7 69,5 65,8 %

D
e
ja
vn

ik
it
ve

g
an

ja

2.1 Telesni �tnes otrok 50,1 45,9 50,8 50,0 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 27,4 23,2 25,6 24,1 %

2.3 Redni in občasni kadilci 21,3m 17,5 20,3 23,2 %

2.4 Visokotvegano opijanje 39,1m 53,0 44,5 42,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 1,6 1,4 1,2 1,4 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 18,2 8,3 9,7 8,8 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 67,7 67,9 65,0 65,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 76,0 76,1 70,3 72,4 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 72,8 73,0 72,4 77,6 %

Z
d
ra
vs
tv
e
n
o
st
an

je

4.1 Samoocena dobrega zdravja 62,9m 72,4 72,8 67,5 %

4.2 Bolniška odsotnost 15,6 17,6 19,6 17,7 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,6 0,1 0,8 0,8 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,3 1,7 1,4 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 5,8 5,7 5,2 5,3 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 22,6 20,6 21,6 22,8 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 12,1 10,6 11,1 11,8 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 0,8 1,0 1,8 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 1,6 1,6 1,9 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 619 578 544 564 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 89 65 57 67 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 52 69 64 68 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 55 101 118 122 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 9,5 6,6 6,3 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 13,7 14,5 15,2 14,4 sss/100

4.13 Pomoč na domu 1,9 2,7 2,9 2,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 106,2 37,1 20,6 8,0 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 1049 847 890 909 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 127 63 71 74 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 131 147 155 160 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 25 41 35 40 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 56 18 15 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po

običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m : Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2019; 1.3: leto 2019, stari 80 let in več; 1.4: leto 2019, stari 25-64 let; 1.5: leto 2019, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.3: leto 2019, stari 15 let in več; 2.4: leto 2019, stari 15 let in več; 2.5: povprečje 2015-2019; 2.6: povprečje 2015-2019. Preventiva: 3.1: leto 2019; 3.2: povprečje 1.7.2016 –
30.6.2019, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2019 – 31.10.2020, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.1: leto 2019, stari 15 let in več; 4.2: leto 2019, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari
0-19 let; 4.4: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2019; 4.6: leto 2019; 4.7: leto 2019; 4.8: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2015-2019, bolnišnične
obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2013-2017, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2019; 4.13: leto 2019, stari 65 let in več; 4.14:
povprečje 2010-2019; 4.15: povprečje 2013-2017; 4.16: povprečje 2013-2017; 4.17: povprečje 2013-2017. Umrljivost: 5.1: povprečje 2015-2019; 5.2: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.6:
povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2015-2019.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:
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Vztrajno, trajno in trajnostno!

Rokodelstvo, predvsem izdelava lesenih predmetov, 
je okolju in človeku najbolj prijazna oblika 
proizvodnje. Zadružništvo in socialno podjetništvo 
jo plemenitita z vrednotami medsebojnega 
sodelovanja in pomoči. S povezovanjem v zadrugo 
boste uspešnejši in bolj prepoznavni izdelovalci suhe 
robe na območju LAS Od Turjaka do Kolpe, zlasti 
pa občin Sodražica, Ribnica, Kočevje, Loški  Potok, 
Velike Lašče, Dobrepolje 
in Bloke, kjer je suha roba 
prepoznana kot izvirna 
in geografsko zaščitena. 
Nosilec geografske zaščite 
Ribniška suha roba je 
Občina Sodražica.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija  
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rokodelska zadruga Sodražica
Tradicija prihodnosti ...

Miran Mate

E: miran.mate@siol.net 
M: 041 263 107

Pavle Hočevar

E: pavle.hocevar@gmail.com 
M: 041 780 864

Občina Sodražica je s pomočjo partnerjev in 
iniciativne skupine rokodelcev uspešno pridobila 
sredstva za ustanovitev in zagon Rokodelske 
zadruge Sodražica. Projekt sofinancira Evropska 
unija, Evropski sklad za regionalni razvoj, v okviru 
sodelovanja Občine Sodražica v Lokalni akcijski 
skupini Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. 

Po načrtih bo zadruga ustanovljena letos v maju
oziroma juniju. Točen datum bo določen glede 
na epidemiološke razmere in veljavne ukrepe ter 
objavljen na spletni strani www.sodrazica.si.  

Vljudno vas vabimo 
med ustanovne člane!

Povežite se z drugimi rokodelci in 
proizvajalci pretežno lesne galanterije, 
z dobavitelji avtohtone lesne surovine 
in polizdelkov. Združeni boste močnejši 
pogajalec za doseganje ugodnejših nabavnih 
cen repromaterialov, strojev, opreme in 
orodij. Z zadrugo boste prodrli na nova 
tržišča in odkrili nove prodajne poti. S 
skupnim trženjem, promocijo, spletno 
stranjo in trgovino si boste na svetovnem 
spletu, trgu in v družbi zagotovili trdnejši 
status in večjo prepoznavnost.

LAS Po poteh dediščine od
Turjaka do Kolpe

Izvedite več!  

Za pogovor, podrobnejše podatke, sestanek 
ali obisk vam je z veseljem na voljo iniciativna 
skupina za ustanovitev Rokodelske zadruge 
Sodražica, oz. po njenem pooblastilu:

Članstvo v Rokodelski zadrugi Sodražica  
vam bo omogočilo:  

-  sorazmerno višje prihodke  
 glede na sorazmerno nižje stroške,

-  boljši položaj na nabavnem  
 in prodajnem trgu,

-  učinkovitejše povezovanje z občino,  
 regijo in širšim okoljem.

-  Olajšalo vam bo delo in poslovanje  
 in večalo vašo ekonomsko varnost.
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Za zaščito naprav pred
morebitnimi poškodbami in

uničenjem zaradi
udarov strel priporočamo

izklop naprav iz vseh omrežij
V Sloveniji se na leto zgodi okoli 60.000 udarov strel proti zemlji, kar
nas uvršča med evropske države, kjer so udari strel izredno pogosti. S
toplimi dnevi pa se možnost močnejših neviht z udari strel povečuje.

Podatki kažejo, da strele rade uničijo ali poškodujejo naprave, kot so
televizorji, računalniki ali modemi. Zaradi okvare ali uničenja naprav
tako ne moremo spremljati priljubljene TV-oddaje, nemoteno
dostopati do interneta ali uporabljati fiksne telefonije.

Pred izpadom komunikacijskih storitev se najučinkoviteje zaščitimo
tako, da pred nevihto ali odhodom od doma iz vseh omrežij izklopimo
televizor, TV-komunikator, modem, radio in računalnik. Pri tem je
potrebno elektronske naprave izklopiti iz električnega omrežja oz.
električne vtičnice (televizor, računalnik ipd.), komunikacijske
naprave pa tudi iz komunikacijskega omrežja oz. UTP-vtičnice
(stacionarne telefone, modeme ipd.).

Kako vemo, ali je nevarnost v naši bližini? Če preteče med bliskom
in gromom 10 sekund, pomeni, da je strela od nas oddaljena približno
3,4 km. A ker vedno ne moremo preštevati sekund, ki minejo od
zaznanega bliska do slišanega grmenja, imamo za vas bolj praktično in
predvsem zanesljivo rešitev – brezplačno SMS-obveščanje o strelah.

Telekom Slovenije svojim uporabnikommobilnih in fiksnih storitev
omogoča brezplačno storitev Strela alarm, s pomočjo katere lahko v
realnem času prek sporočila SMS prejmete informacijo o strelah na
območju vašega fiksnega priključka.

Na prejemanje brezplačnih sporočil se lahko naročite tako, da na
številko 041 145 000 pošljete SMS s ključno besedo STRELA, naredite
presledek ter navedete vaše UPORABNIŠKO IME ZA FIKSNE STORITVE
Telekoma Slovenije.

Primer zapisa v SMS-sporočilu: STRELA novakj
Storitev Strela alarm temelji na sistemu Scalar, to je sistem, ki ga je

posebej za spremljanje strel razvil Elektroinštitut Milan Vidmar
(EIMV), s pomočjo katerega se beležijo strele v realnem času.

Več priporočil je na voljo na http://ts.si/bliskoviti-obisk.

svet in ljudje
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Dediščina iz preteklosti
Ko se na pragu šolskih in veroučnih počitnic
ozremo nazaj v čas do velike noči, lahko tudi
v življenju župnije vidimo, da se nekako
vračamo v vedno bolj »normalne« razmere.
Če je bilo skupno obhajanje največjega
krščanskega praznika še onemogočeno, pa
smo že konec velikonočnega časa – praznik
binkošti, s potrebnimi preventivnimi ukrepi
že lahko praznovali skupaj v cerkvi. Med
sveto mašo so se nam pri Fari in pri Sv.
Trojici predstavili mladi iz 7. in 8. razreda, ki
bodo, če bodo dovolj pripravljeni, drugo leto
prejeli zakrament svete birme.

V začetku meseca maja smo v
podružnični cerkvi sv. Filipa in Jakoba v
Ravnah nazaj na svoje mesto namestili drugi
obnovljeni stranski Marijin oltar. Tako je
sedaj pred nami še obnova glavnega oltarja,
s katero pa letos še ne bomo začeli. Na tem
mestu se v imenu župnije in predvsem tudi
v imenu soseske zahvaljujem Občini Bloke
za znatno finančno pomoč.

Župnija Bloke in župnija Sveta Trojica
imata skupaj kar 14 cerkva. Ta zapuščina
naših vernih prednikov predstavlja veliko
zgodovinsko in kulturno bogastvo naše
planote in ji daje poseben pečat.
Vzdrževanje in obnova cerkva pa pomeni
tudi dolžno hvaležnost do naših prednikov,
ki so cerkve s predanostjo gradili. V vseh teh
cerkvicah lahko vidimo in prepoznavamo
vero naših prednikov, medsebojno
povezanost, pripadnost kraju in druge
vrednote, brez katerih ne bi bile zgrajene.
So tudi opomniki naših korenin in
zgodovine, brez katere nas ne bi bilo.
Opominjajo nas, da naš rod ni ne prvi ne
zadnji. Smo samo ljudje z »začasnim
prebivališčem« na tej zemlji. Z nami se svet
ni začel in ga, ko nas več ne bo, tudi ne bo
konec. Zato je pomembno tudi to, kaj bomo
mi zapustili in kako se nas bodo spominjali
naši potomci in drugi čez sto, dvesto in več
let. Kaj bo naša zapuščina? Kaj bodo od nas
podedovali? Se nas bodo lahko spominjali s
ponosom?

Materialna zapuščina preteklega časa je
delček nečesa, kar smo prejeli in kar lahko
kot dediščino zapustimo rodovom za nami.
Še bolj kot ta pa je pomembna duhovna
dediščina, ki je bila navdih za materialno.
Brez te duhovne dediščine, to je brez trdnih
in trajnih vrednot, brez ukoreninjenosti v
le-te ne more biti prave prihodnosti. Zato je
potrebno spoštovati svoje prednike in vse
tisto, kar jih je navdihovalo, da so kljub
trdemu življenju, kljub pomanjkanju in z
našega stališča izjemno skromnim
razmeram imeli razlog za upanje in za
veselje do življenja.

Zato je pomembno tudi ohranjanje izročila
in tradicije, vsega, kar je bilo nekoč del
vsakdanjega življenja prednikov. Seveda pa je
potrebno, da ne ostajamo zgolj pri zunanjosti,
ampak da znova odkrijemo duha, ki je za vsem
tem, kar se izraža navzven.

Na prvo nedeljo v juniju so veroučenci
tretjega razreda prejeli prvo sveto obhajilo.
Tudi to je seveda lepa tradicija, je nekaj, kar
smo podedovali od naših bolj ali manj vernih
prednikov. Sami pa moramo odkriti pomen,
duhovno ozadje, ki stoji za tem. To je, da

najdemo povezavo s svojim vsakdanjim
življenjem in tem, kar v obredu počnemo.

V poletnem času nas čakajo žegnanja po
podružnicah. Spet dediščina preteklosti. Naj
bodo žegnanjske maše priložnost za naše
medsebojno povezovanje, za izkazovanje
gostoljubja, grajenje skupnosti in

priložnost, da se srečujemo in da sploh
vemo drug za drugega.

Župnik Simon Virant

Foto: Simon Virant

Obnovljen stranski oltar v podružnièni cerkvi v Ravnah
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PONI Primorsko-notranjska regija –
Podjetno nad izzive dediščine Blok

v nekdanji svet blišča lovskega dvorca
Nadlišek.«

Program PONI Primorsko-notranjska –
Podjetno nad izzive se izvaja ob finančni
podpori Republike Slovenije in EU iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
prednostne osi »Dinamično in konkurenčno
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Mateja Simčič

objavljen na spletni strani RRA Zeleni kras (v
rubriki razpisi). Rok za prijave je do 12. julija.

Trenutno se v skupini enajstih bodočih
podjetnikov usposablja tudi Rok Kraševec z
Blok: »Moja poslovna ideja »Nadlischek VR«
predstavlja virtualno turistično turo po
dvorcu Nadlišek. Sem magister zgodovine in
vem, da gradovi že od nekdaj burijo domišljijo
ljudi. Žal nekaterih gradov danes ni več moč
videti v živo, doživetje njihove nekdanje
resničnosti pa nam omogoča sodobna
tehnologija. Z njo se bodo ljudje lahko potopili

RRA Zeleni kras v sodelovanju s Podjetniškim
inkubatorjem Perspektiva Postojna izvaja
podjetniško usposabljanje PONI Primorsko-
notranjska – Podjetno nad izzive. Program
poteka v osmih slovenskih regijah v letih 2021
in 2022 in za vsako posamezno skupino traja
štiri mesece. V izbor za podjetniško
usposabljanje se lahko zainteresirani s
poslovno idejo ter stalnim ali začasnim
bivališčem v eni izmed občin Primorsko-
notranjske regije prijavijo prek javnega
poziva, ki je za novo, tretjo, skupino trenutno

SEZNAM DOGODKOV OD 25. 6. DO 30. 9. 2021

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

NAZIV DOGODKA ORGANIZATOR KRAJ (NASLOV) DATUM IN URA KONTAKT

Počitniški program za
otroke od 1. do 8.
razreda OŠ

CSD primorsko
notranjska, enota
Cerknica

Pred OŠ Nova vas in ostale
lokacije glede na program

28. 6. 2021 do 7. 7. 2021;
vsak delovni dan
predvidoma od 8.00 do 14.00

Valentina Benčan

Mihaelov sejem
Turistično društvo
Bloke

Nova vas 19. 9. 2021
Matej Pakiž
031 326 158
tic.bloke@gmail.com

Proslava ob občinskem
prazniku

Občina Bloke
Večnamenska dvorana
Bloški smučar

Oktober 2021
ob 18. uri

Jožica Anzeljc
01 70 98 918
joza.anzeljc@bloke.si
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Zahvala
ob slovesu

Terezije Hiti
(1938–2021)

Hruškarjeve Zinke z Andrejčjega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, znancem
in prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darove
za maše.
Hvala gospodu župniku Simonu Virantu za obred, gospe Mariji
Žgajnar za besede slovesa in pogrebni službi KOMUS za
organizacijo pogreba. Iskrena hvala tudi DEOS Cerknica za oskrbo.

Vsi njeni

Zahvala
Pia Pakiž

5. 4. 1956–4. 5. 2021

V četrtek, 6. maja 2021, smo se z globoko žalostjo v srcu poslovili
od drage žene, mame in babi Pie. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki
ste v teh težkih trenutkihmolili in mislili na njo. Hvala vsem, ki ste
imeli našo Pio radi in ste se od nje poslovili. Zahvaljujemo se tudi
za vse prejete rože in sveče ter darovane maše. Srčna hvala tudi
gasilcem, ki so jo z gasilskimi častmi pospremili na zadnjo pot, ter
župniku, ki jo je ob tem blagoslovil. Hvala tudi vsem, ki ste nam v
oporo in ste nam priskočili na pomoč.

Mož France ter Bojan in Lidija z družinama

Solze po licu nam polzijo, ko spomini na tebe
oživijo.
Veliko veselja in smeha si nam dala, vedno
potolažiti si nas znala.
Bili velika smo družina in vse nas obdajala
tvoja neizmerna je toplina.
A srce je omagalo, tvoj dih je zastal, na tebe pa
večni spomin bo ostal.

Srce tvoje več ne bije, bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srca trga, solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen, ker te več med nami ni.
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KRIŽANKA
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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

ZAHVALA ZA BLOŠKI KORAK
Že vrsto let sem naročnik Bloškega koraka, ki
mi ga redno pošiljate. Ob tej priložnosti
bralce obveščam, da je konec marca izšla
moja knjiga z naslovom »Bilo je nekoč na Igu
in bližnji okolici«. Napisal sem jo kot nekdanji
revirni gozdar od Iga do Krvave Peči.

Tomaž Kočar,
Ljubljana – Polje

OD ŽIVALI SE PA UČITE
Naša Rosi, kuža, mešanka črne barve z belim
slinčkom in belimi supergami, ne gre najprej
jest, temveč se hoče prej pocrkljati. Povoha
hrano, ki jo prineseš, nato pa se ji moraš malo
posvetiti. Šele po čohanju gre k posodi s
hrano.
Mnogo družin ne bi razpadlo, če bi se vsaj v
nedeljo pri skupni mizi "pocartali" in nato

jedli. Dosti boljša bi bila tudi prebava in
vzdušje po jedi. Tudi staremu človeku bi šla
hrana lažje po grlu ob zadovoljstvu, da je lepo
sprejet.

Marica Marolt, Velike Bloke

PISMA BRALCEV

Bloška historija

Prava municija

Trideset let mineva od razglasitve samostojne Republike Slovenije in
vojaškega spopada, ki se je končal z našo zmago. Veliko besed je bilo
povedanih o tej temi, mnogo jih še bo. Kot ponavadi se v takih dneh
zgodijo tudi nepredvidene, včasih celo komične stvari.

V tistih dneh sem bil mobiliziran v cerkniški štab TO. Obmobilizaciji
orožja nismo dobili, ker ga ni bilo. Že naslednji dan se je najavljal napad
helikopterjev JLA na cerkniškem koncu in s soborcem Tomom
Žagarjem sva se skupaj s štabom zatekla v neko seč ob Cerkniščici. Od
oborožitve sva imela vsak svoj žepni nož za rezanje kruha in odpiranje
konzerv. Napadalcem bi hudičevo dajala kropa, če bi nas napadli.
Napada hvala bogu ni bilo, cela stvar z orožjem pa se je kmalu

izboljšala. Po nekaj dneh smo tudi iz Cerknice lahko poslali kamione po
orožje v velikansko skladišče JLA pri Borovnici, ki ga je zasedla TO. V
našem štabu smo hitro formirali ekipe po kamionih, fantje so dobili
naloge, kakšno orožje in strelivo naj skušajo pripeljati. Ob tem je eden
od naših pripadnikov posebej na samem naročal zaupanja vrednemu
tovarišu, ki je bil tudi določen za pot v Borovnico, naj dobro pogleda, če
bi se dobilo kaj nabojev, ki bi ustrezali njegovi lovski puški. To je bilo
prve dni eno redkih orožij, ki smo ga imeli. Ekipa se je pred odhodom
zamenjala, a imenovani tovariš svojemu namestniku kljub naglici ni
pozabil naročiti, naj vendar pogleda za take in take naboje. Ne vem
zakaj, a pred odhodom se je ekipa spet spremenila. Za dolgo razlago,
kaj naj se pripelje, ni bilo časa. Začuda pa so si menda vsi zapomnili, da
so taki in taki metki – naboji nujno potrebni. Ekipa se je odpravila na
nevarno pot. Zjutraj so se vrnili z uspešno izvedene naloge. Eden od
kamionov je bil poleg ostalega naložen z velikimi zaboji streliva.
Komandant Krek je ob pregledu pripeljanega besnel: »Kaj ste pa to
pripeljali! Kdo je to naročil in kdo bo to rabil? Takih pušk za to strelivo
nimamo!« Klobčič se je le počasi razpletal. »Nam je naročil ta in ta, da
se zelo rabi to strelivo.« Ta se je spomnil, da je res naročil, a zato, ker je
to izvedel od tega in tega. Tako so končno prišli do jagra z Jezera z
njegovo lovsko puško. »Zakaj si naročil vse to strelivo!?« Bled je hitel
pojasnjevati, češ: »Saj veste, da imam jaz lovsko puško, pa sem naročil,
če bi bila kakšna škatlica municije tudi zame.«

Krek je videl, da je škoda besed. Dal je povelje: »Odpeljite vse te
zaboje, kamor veste in znate, magari pod tvoj kozolec na Jezero, ti
vzemi zase, kolikor hočeš, drugič pa glej, da si boš zapomnil kdo tukaj
komandira!«

Praznjenje skladišč v Borovnici je bilo uspešno, a zgodovina govori,
da smo brez vsakih evidenc in mesece po koncu vojne ter
demobilizaciji v Cerknico nosili takrat dobljeno orožje in strelivo. Tudi
moj stari dobri Thompson se je vrnil v varne magazine.

Lojze Mazij
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Že več kot 145 let ustvarjamo barvito ugodje bivanja 
in narekujemo trende. Ponujamo vam priložnost, da se 
pridružite mednarodno uveljavljenemu slovenskemu 
podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in storitev s 
področja barvnih premazov in fasadnih sistemov. Številnim 
kupcem je JUB prva in edina prava izbira, zdaj pa vam 
ponujamo priložnost, da naša prva izbira postanete tudi vi. 

V svojo ekipo v proizvodnem obratu v Novi vasi vabimo, da se nam pridružite na delovnem mestu:

Operater izdelave EPS  (m/ž)

Kot del naše ekipe boste odgovorni za:
• Koordiniranje in nadzor dela izdelave EPS
• Nadzor nad stanjem surovin in ekspandiranim EPS
• Izdelavo blokov iz ekspandiranega EPS
• Nadzor nad ustrezno kvaliteto EPS
• Nadzor nad kotlarno s plinskim kotlom
• Transport surovin in blokov stiropora iz in na skladiščne lokacije
• Čiščenje delovnega stroja, mešalnih in ostalih delovnih naprav
• Izvajanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom.
 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za:
• Poklicno ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri 
• Zaželeno vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj
• Osnove računalništva
• Telesno sposobnost
• Zaželen izpit za vožnjo viličarja
• Zanesljivost, natančnost 
• Pripravljenost na več izmensko delo
 

Nudimo:
• Razgibano delo v proizvodnji priznanega slovenskega podjetja, ki deluje v mednarodnem okolju, delo poteka v našem proizvodnem obratu v Novi 

vasi
• Delovno razmerje za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom
• Delo poteka v dveh ali treh izmenah
• Urejeno delovno okolje, brezplačno parkirišče, dodatno stimulativno plačilo ter številne ugodnosti (topla prehrana, koriščenje počitniških kapacitet 

na morju in v toplicah, možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, dogodki za zaposlene,…)

Če ste zainteresirani za nov izziv, vas vabimo, da nam pošljete ponudbo z vašim življenjepisom na naš naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri 
Ljubljani ali po e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: “Za razpis: Operater EPS”.

Štefi Modic
80 let
Oblački razkadite se,
meglice razpršite se, 

da jasno nebo 
poneslo to voščilo

naši teti bo:

Včasih je v Nemški vasi luštno blo,
zdaj pa v Clevelandu veselo bo,

vi boste vince pil,
mi pa na tvoje zdravje

en frakelček zvrnil.

VSE NAJBOLJŠE! Slava in Vilma

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

Gsm: 031 654 550
Email: info@zamet.si
www.zamet.si

Nova vas 11, 1385 Nova vas

Alojz Žnidaršič
tel: 041 441 189

Aleš Urbas
tel: 041 321 344

Pooblaščena odkupovalca za Zamet d.o.o.:

Emil Zabukovec, vodja odkupa in prodaje lesa tel: 041 654 550

SLIKA JE SIMBOLIČNA!

Velika izbir
a

Velika izbir
a

      žarov      žarov
Velika izbir

a

      žarov


