
OSREDNJA PROSLAVA OB
OBČINSKEM PRAZNIKU

6 2 10 8

glasilo občine Bloke
oktober 2022
letnik 23 | številka 4
cena: brezplačno | 2 € | 4 €

Po
št
ni
na

pl
ač
an
a
pr
ip
oš
ti
13
85

N
ov
a
va
s ZADNJE OBDOBJE

ZA OBČINO USPEŠNO
TRADICIONALNI TRINAJSTI
MIHAELOV SEJEM

ODPRTJE OBNOVLJENEGA
BLOKA V V. BLOKAH

Ob praznovanju 24-letnice samostojnosti občine Bloke in praznovanju
občinskega praznika, ki ga letos praznujemo že osemnajsto leto, vsem
Bločankam in Bločanom iskreno čestitam in želim vse dobro. Vsem
občanom in ostalim prejemnikom Bloškega koraka pa ob tej priložnosti
želim predvsem obilo zdravja in osebnega zadovoljstva.

Župan Jože Doles
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Kljub zahtevnim razmeram zaradi epidemije
koronavirusa je bilo tudi zadnje štiriletno

obdobje za občino Bloke zelo uspešno
V obdobju samostojnosti od začetka leta 1999 pa do danes se je občina Bloke razvila

v sodobno urejeno lokalno skupnost, ki se po razvitosti in urejenosti lahko primerja z večjimi
občinami, pa tudi s tistimi, ki delujejo že veliko daljše obdobje kot mi. Velik napredek smo
dosegli tudi v zadnjem štiriletnem obdobju. V tem času smo uspeli realizirati več izjemno
pomembnih projektov. Težko bi na kratko opisal vse dosežke iz tega obdobja. Kljub temu

pa bom poskusil v tem prispevku obuditi spomin vsaj na nekaj najpomembnejših projektov.

za umiritev hitrosti. Občina je pri
tej investiciji sodelovala kot
soinvestitor, in sicer pri delu
investicije, ki sodi v pristojnost
lokalne samouprave. V sklopu te
investicije smo namreč zgradili
obojestranski hodnik za pešce,
posodobili javno razsvetljavo s

Zgradili smo zbirni center za
kosovne odpadke – poleg
čistilne naprave Hudi Vrh smo
uspeli zgraditi nov, sodobno
urejen zbirni center, v katerem je
občanom občine Bloke dvakrat
tedensko omogočena oddaja
kosovnih odpadkov v domačem
kraju. Upravljanje tega centra je
prevzel režijski obrat naše
občine. Na ta način smo svojim
občanom tudi to komunalno
storitev pomembno izboljšali in
približali.

Skozi naselje Nova vas je bila
zgrajena nova, sodobno
urejena cesta – v preteklem
mandatnem obdobju smo v
sodelovanju z Direkcijo RS za
ceste uspeli posodobiti tudi
regionalno cesto, ki vodi skozi
naselje Nova vas in predstavlja

del državne ceste pod oznako
R212 na relaciji Unec – Žlebič.
Izvedena je bila celovita prenova,
ki je obsegala zamenjavo
spodnjega ustroja ter izdelavo
novega vozišča v asfaltni izvedbi.
Na vstopu iz obeh strani naselja
so bili zgrajeni tudi cestni otoki

V prenovljeni stanovanjski objekt na naslovu Velike Bloke 3c
so se pred kratkim vselile štiri mlade družine.

Lansko leto smo zakljuèili s celovito prenovo centralnega
objekta in stare telovadnice, v kateri so novi

obèinski prostori.

Na Blokah se lahko pohvalimo tudi s prenovljeno in sodobno
opremljeno cesto v naselju Nova vas, s èimer smo pomembno

poveèali varnost vseh udeležencev v prometu.
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Uvodnik
Stane Jakopin, urednik

V naše kraje je neopazno ponovno vstopila jesen, bahala
se bo s svojo veliko pahljačo živopisanih barv. Saj drži,
da je vsak letni čas po svoje zanimiv in lep, vendar se mi

zdi, da jesen prednjači pred ostalimi, saj nas poleg že omenjenih
lepih barv razvaja še z mnogimi darovi narave, ki so nujni za
naše preživetje.

Za nami je poletje, ki je bilo zelo vroče in sušno. Marsikje v
naši soseščini so imeli težave z vodooskrbo. Na Blokah teh težav
na srečo nismo imeli, saj je naš vodovodni sistem dovolj
zanesljiv tudi v sušnem obdobju. Posledica vročih dni in suše so
bili obširni gozdni požari na krasu. Te gozdne požare so gasili
gasilci iz cele Slovenije. Gašenja so se udeležili tudi gasilci iz
obeh bloških gasilskih društev. Hvala jim!

Z veseljem lahko ugotovimo, da se je epidemije korone po
dolgih dveh letih le unesla in končno smo lahko bolj sproščeno
zaživeli. Ob preklicu vseh obveznih zaščitnih ukrepov se lahko
nemoteno družimo, kljub temu pa moramo biti ob tem vseeno
pazljivi, saj je virus še vedno med nami in kaj hitro se lahko
zgodi, da zbolimo in nehote okužimo ljudi, s katerimi smo v
neposrednem stiku.

Šolarji so se v začetku septembra spet sproščeno vrnili v
šolske klopi. Vsem želim veliko vedoželjnosti in dobrega uspeha
v šoli.

Za nami je konec vseh občinskih praznovanj, ki so bila
prirejena v čast občinskemu prazniku. Cel mesec september so
se vrstile razne športne, kulturne in družabne prireditve. Tudi
nekaj slovesnosti ob odprtjih je bilo. Ob zaključku praznovanj je
bila tudi letos slovesna občinska proslava z bogatim kulturnim
programom, na kateri je bilo podeljeno prestižno občinsko
priznanje. Iskrene čestitke tokratnemu občinskemu
nagrajencu.

O vseh teh dogajanjih si lahko podrobno preberete v
tokratnem izvodu Bloškega koraka. Poleg tega pa se lahko
seznanite s potekom številnih projektov v občini Bloke. Mineva
štiriletno mandatno obdobje vodilnih občinskih organov. V tem
obdobju so bili izvedeni številni projekti, ki prispevajo h
kvaliteti bivanja v naši občini. Hvala vsem, ki ste kakorkoli
pripomogli k blaginji tega kraja.

Prihodnji mesec bomo volili nove člane občinskega sveta in
župana. Upam, da se bo naša občina tudi z novim vodstvom
uspešno in kvalitetno razvijala v dobrobit naše planote in
njenih prebivalcev.

Že ta mesec, še pred lokalnimi volitvami, pa bomo volili
predsednika Republike Slovenije. Kandidati za predsednika
države so že znani, volilna kampanja je v polnem teku. Naša
dolžnost je le, da se v čim večjem številu odpravimo na volišča
in oddamo glas tistemu kandidatu, ki nas je prepričal, da bo
dostojno predstavljal Republiko Slovenijo doma in po svetu ter
se odločno postavljal v bran najšibkejšim.

Kljub ne preveč optimističnim napovedim o prihajajoči mrzli
zimi in energetski draginji vam ob koncu, spoštovane bralke in
bralci, želim lepe in vesele jesenske dni, obenem pa vam ob
občinskem prazniku izrekam iskrene čestitke.

V božično-novoletnem času vas ponovno obiščemo. Srečno!

sodobnimi in varčnimi LED
svetilkami ter obnovili del
glavnega vodovoda, ki se nahaja v
območju te državne ceste.

Uspešno smo zaključili
obnovo stanovanjskega objekta
v Velikih Blokah – konec
preteklega leta smo uspešno
zaključili tudi to, za Bloke
pomembno investicijo. Občina je
tako pridobila pet novih
stanovanj, ki smo jih namenili za
neprofitni najem. V začetku
poletja smo pripravili javni razpis
za oddajo stanovanj v najem. Na
podlagi tega razpisa smo štiri
stanovanja že oddali mladim
družinam, ki si bodo svojo novo
življenjsko pot ustvarile v
domačem okolju.

Zgradili smo novo poslovilno
vežico pri Sveti Trojici – na ta
način smo tudi občanom iz
trojiške fare omogočili
organizacijo pogrebnih
slovesnosti na ustreznem nivoju.
Pri izgradnji tega objekta pa smo
pazili, da je arhitekturno skladen
s sosednjimi objekti ter da se kar
najbolje vklaplja v to okolje.
Zasnovan je večnamensko, zato
ga bo možno uporabljali tudi za

druge dogodke, ki se bodo
odvijali na tem prostoru.

Dokončali smo izgradnjo
komunalne opreme v obrtno-
industrijski coni Velike Bloke –
v tem štiriletnem obdobju nam je
uspelo zaključiti tudi projekt
komunalne ureditve v obrtno-
industrijski coni Velike Bloke. Do
vseh zemljišč v tej coni je bila
zgrajena ustrezna okoljska,
energetska in prometna
infrastruktura. Vsem lastnikom
zemljišč je s tem omogočen
priklop na vodovodno, kanali-
zacijsko, telekomunikacijsko in
elektroenergetsko omrežje. Do
vseh zemljišč je zgrajena tudi
široka, sodobno urejena cestna.
Na ta način smo omogočili
nemoten razvoj podjetniških idej
in dejavnosti.

Zagotovili smo tudi ustrezne
prostorske pogoje za delovanje
javnih zavodov in občine Bloke
– za potrebe javne knjižnice smo
v pritličju stare telovadnice
uredili nove prostore, ki so
dostopnejši tudi starejšim in
gibalno oviranim osebam.
Prostore v nadstropju nad pošto
in lekarno smo preuredili za
potrebe občinske uprave. Na ta

Zbirni center za kosovne odpadke, ki smo ga pred kratkim
opremili z novim strojem, je med Bloèani zelo

lepo sprejet.

Poslovilno vežico smo zgradili tudi pri Sveti Trojici.
Nov objekt se arhitekturno lepo vkljuèuje v to okolje.
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način smo za njeno delovanje
pridobili lepo urejene, dovolj
velike in svetle prostore. Z
ureditvijo teh prostorov smo
uspeli združiti vse dejavnosti
občine Bloke na enem mestu. Že
pred posodobitvijo je v teh
prostorih delovala turistična
pisarna ter pogodbena pošta. V
neposredni bližini sta tudi
delavnica ter garaža za režijski
obrat občine Bloke, ki
organizacijsko spada v okvir
občinske uprave. Na ta način smo
združili in povezali vse
dejavnosti občine Bloke na enem
mestu, kar je občinsko upravo
naredilo še bolj učinkovito. Z
realizacijo teh del smo uspešno
dokončali tudi večletni projekt, ki
je obsegal obnovo in posodobitev
centralnega objekta in stare
telovadnice v Novi vasi.

Zgradili in opremili smo
nove prostore za potrebe
zobozdravstvene ambulante –
konec prejšnjega leta je
zdravstveni dom Cerknica
razširil obseg zdravstvenih
storitev za naše občane tudi v
zdravstveni ambulanti v Novi
vasi na Blokah. Od novega leta
dalje na tej osnovi vse dni v tednu
deluje tudi patronažna služba in
zobozdravstvena ambulanta. Za
nemoteno delovanje teh služb pa
je bilo potrebno zagotoviti
ustrezne prostorske pogoje; za
potrebe patronažne službe smo
jih zagotovili znotraj obstoječih
prostorov zdravstvene postaje, za
zobozdravstveno ambulanto pa
smo morali poiskati in na novo
urediti dodatne prostore v
opuščeni razdelilni kuhinji vrtca,
ki že več let ni bila v uporabi.

Preureditev je obsegala prostor
za zobozdravstveno ambulanto
ter dodatno čakalnico s
sanitarnimi prostori za paciente.
Do teh prostorov smo uredili
ločen zunanji dostop za paciente
ter povezavo z obstoječimi
prostori za zaposlene.

Nadaljevali smo tudi z
izgradnjo in obnovo okoljske
in prometne infrastrukture –
po vzoru iz preteklih let smo tudi
v tem mandatnem obdobju
izvedli številne razširitve in
posodobitve zgoraj navedene
komunalne infrastrukture. Med
drugim smo v več naseljih uspeli
zgraditi oziroma razširiti
kanalizacijsko omrežje za
odpadne vode. Omenjeno
omrežje smo razširili v naseljih
Nova vas in Velike Bloke.
Povsem novo kanalizacijsko

omrežje pa je bilo zgrajeno tudi v
naselju Ulaka, ki smo ga priključili
na čistilno napravo Velike Bloke.
Projekt je bil zaključen med
letošnjim poletjem.

Pomembne obnovitve so bile
izvedene tudi na vodovodnem
omrežju. Povsem novo je bilo
zgrajeno v naseljih Strmica in
Povšeče, na Ulaki ter pri Sveti
Trojici. V Novi vasi in v obrtno-
industrijski coni Velike Bloke pa
smo obstoječe vodovodno
omrežje ustrezno razširili.

V tem obdobju smo posodobili
številne občinske ceste. Letno
posodobimo od 4 do 5 kilometrov
občinskih javnih poti in lokalnih
cest, v preteklem štiriletnem
obdobju smo jih tako obnovili kar
17 kilometrov.

Občinsko središče bo dobilo
novo podobo – že več let si na
občini Bloke prizadevamo za
razrešitev propadajočih objektov
in ureditev občinskega središča v
naselju Nova vas. Predpogoj za
izvedbo teh aktivnosti pa je bil
prevzem lastništva na tem
prostoru. Letos spomladi je na

Že sedaj imamo začrtano tudi povsem jasno
razvojno vizijo za naslednje štiriletno obdobje

srečo prišlo do razrešitve te
situacije. Od stečajnega
upravitelja, ki že več let vrši
prodajo premoženja od Kmetijske
zadruge Cerknica v stečaju, smo
namreč uspeli odkupiti več
objektov in zemljišč v centru in
na severnem delu naselja Nova
vas, in sicer od izvira Sušice pa

vse do lovskega doma oziroma do
začetka novega naselja. Za ta
nakup smo iz proračuna občine
Bloke »odšteli« dobrih 400 tisoč
evrov.

Občina Bloke je z nakupom
nepremičnin v centru Nove vasi v
last in posest prevzela t. i.
Modičevo hišo, v kateri je pred

leti delovala trgovina
Agrocenter. Kupili smo tudi
objekt staremesnice ter star hlev,
ki trenutno služi kot garažni
objekt za teptalec snega in drugo
opremo za potrebe Bloških tekov.
Z nakupom nepremičnin od KGZ
v stečaju smo v centru v last
dobili tudi vsa zemljišča, in sicer
od Modičeve hiše pa vse do
razpadajočih hlevov, ki so še
vedno v lasti Perutnine Pivke. Z
nakupom teh nepremičnin je
občina Bloke pridobila možnost
za načrtovanje in izvedbo
številnih novih projektov, s
katerimi bomo v naslednjih letih
pomembno spremenili in
posodobili občinsko središče. V
najkrajšem možnem času bomo
namreč porušili vse dotrajane in
neuporabne objekte ter na tem
prostoru sprojektirali nov
trgovski center s stanovanji v
nadstropju nad trgovino ter nov
dom starejših občanov. S
postavitvijo teh objektov ter
izgradnjo nove prometne
ureditve v središču naselja, ki jo
bo posledično potrebno izvesti na
tem prostoru, bo občinsko
središče dobilo povsem nov
izgled, pa tudi nove vsebine, ki jih
pogrešajo naši občani.

Center Nove vasi bo v naslednjih letih dobil nove vsebine in nov izgled.
Projekt za izgradnjo novega doma starejših je že izdelan.
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Po prevzemu lastništva zgoraj
navedenih nepremičnin smo
nemudoma pričeli iskati
investitorje, ki so oziroma bodo
pripravljeni v naslednjih letih
vlagati v izvedbo načrtovanih
investicij. Imeli smo srečo, saj
smo za oba projekta že poiskali
partnerja, ki sta ju pripravljena
realizirazirati.

Zgradili bomo nov trgovski
center in večje število novih
stanovanj – na prostoru, kjer
trenutno stoji »Agrocenter«, je
predvidena postavitev novega
trgovskega centra za živila. Pri
izvedbi te investicije aktivno
sodelujemo s trgovcem KGZ
Velike Lašče, ki je na Blokah že
prisotna. Projektiranje in
umeščanje trgovine v prostor je
že v teku, projektna
dokumentacija na nivoju IDZ in
DGD je v zaključni fazi izdelave. V
naslednjih mesecih bomo
pristopili k pridobitvi
gradbenega dovoljenja ter
izdelavi dokumentacije za
gradnjo. Predvidena je postavitev
nove trgovine velikosti cca. 700
m2. Do te trgovine bodo zgrajene
tudi nove dostopne poti, objektu
pa bomo zagotovili tudi ustrezno
število parkirnih mest ter mu
uredili zunanje funkcionalne
površine. Zgrajen bo v dveh
etažah, spodnja etaža bo
namenjena trgovskemu delu, v
nadstropju pa se načrtuje
izgradnja stanovanj za potrebe
neprofitnega najema oziroma za
potrebe oskrbovalnih stanovanj,
zato bo pri tej investiciji kot
soinvestitor sodelovala tudi
občina Bloke.

Na Blokah bomo zgradili nov
podružnični dom starejših
občanov – na zemljišču poleg

šolskih igrišč v asfaltni izvedbi,
na katerem smo pred kratkim
postavili učni čebelnjak za namen
izobraževanja otrok, je
predvidena postavitev manjšega
podružničnega doma starejših
občanov. Načrtujemo gradnjo
doma s 24 posteljami. Projektna
dokumentacije na nivoju IDZ in
DGD za ta projekt je že izdelana, v
naslednjih dveh mesecih pa
želimo pridobiti še gradbeno
dovoljenje. Nosilec aktivnosti do
pridobite gradbenega dovoljenja
je občina Bloke, ki mora poleg
tega zagotoviti tudi ustrezno
komunalno opremljeno
zemljišče. Še letos je predviden
razpis za pridobitev sredstev za
gradnjo, ki bodo zagotovljena iz
projekta za okrevanje po
covidu-19. Na razpisu bodo lahko
sodelovali domovi za starejše, ki
so v javni lasti, zato smo k
sodelovanju za izvedbo tega
projekta že privabili Dom
starejših občanov Grosuplje, na
katerega bo občina Bloke
prenesla investitorske pravice.
Na tej podlagi bo DSO Grosuplje
sodeloval na razpisu za
pridobitev sredstev ter v
naslednjih letih nadaljeval z
gradnjo. Verjamem, da se bo tudi
ta projekt izvajal po začrtanem
terminskem planu.

Zagotovili bomo nova
zemljišča za gradnjo
stanovanjskih hiš – v uvodnem
delu tega prispevka sem že
navedel, da je občina Bloke kupila
tudi več zemljišč, in sicer na
severnem delu naselja Nova vas.
Del teh zemljišč nad travnatim
nogometnim igriščem smo že
ustrezno komunalno opremili. V
nadaljevanju nas čaka še
dokončanje dostopne ceste, po

kateri bodo novi lastniki lahko
dostopali do teh zemljišč. Z
dokončanjem tega projekta bomo
potencialnim kupcem ponudili 10
novih gradbenih zemljišč za
gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš. Razpis za
prodajo teh zemljišč je načrtovan
že v začetku naslednjega leta. V
naslednjih letih je predvidena še
večja razširitev območja za
gradnjo stanovanjskih hiš na
območju od izvira Sušice pa vse
do novega naselja. Na tem
prostoru bomo kupcem oziroma
interesentom lahko ponudili še
dodatnih 40 do 50 gradbenih
zemljišč.

Objekt »NLB v Novi vasi« bo
dobil nove vsebine – že več let
smo si prizadevali, da bi
zaustavili nadaljnje propadanje
tega objekta. Letos smo končno
dobili priložnost za njegov
nakup. Uveljavili smo zakonsko
pravico, ki nam daje možnost
uveljavitve predkupne pravice. V
drugi polovici letošnjega leta smo
na tej podlagi prevzeli lastništvo
tega objekta. Takoj po prevzemu
smo začeli tudi z iskanjem
primerne vsebine. Po tehtnem
razmisleku se je oblikovala ideja,
da bi bilo objekt smiselno
nameniti za razširitev gostinsko-
turistične ponudbe. Objekt je
namreč vsebinsko in lokacijsko
primeren za ta namen. Stoji na
vstopu v naselje Nova vas, kjer je
v zimskem času tudi začetek
tekaških prog, v ostalih letnih
časih pa primeren prostor za
začetek kolesarjenja in drugih
športno-rekreacijskih aktivnosti
na Blokah. Po našem mnenju bi
ga bilo primerno nameniti za
navedene vsebine, s katerimi bi
Bloke postale še zanimivejše in

privlačnejše, turistična ponudba
pa bi s tem dobila nov zagon. Na
tej osnovi bomo pripravili
razpisno dokumentacijo, ki bo
podlaga za izbor ustreznega
izvajalca oziroma ponudnika.
Upam, da bo z novo vsebino
zaživel še pred začetkom letošnje
zimske sezone.

Nadaljevali bomo z gradnjo
in obnovo okoljske in
prometne infrastrukture – kot
je razvidno iz predstavljene
razvojne vizije za naslednje
štiriletno obdobje, so največji
razvojni projekti načrtovani v
občinskem središču, in sicer v
naselju Nova vas. To pa ne
pomeni, da bodo ostala naselja
zapostavljena. Po vzoru iz
preteklega obdobja bomo še
naprej gradili in posodabljali
občinsko infrastrukturo v vseh
naseljih občine Bloke. V sklopu
teh aktivnosti bomo širili
kanalizacijsko omrežje in javno
razsvetljavo. Pomembna sredstva
pa bo potrebno vlagati tudi v
obnovitvena dela vodovodnega
in cestnega omrežja.

V zaključni fazi sprejemanja je
tudi nov prostorski akt OPN.
Sprejetje tega razvojnega akta pa
bo tudi osnova za nadaljnji razvoj
naše občine s posebnim
poudarkom na razvoju turizma.
Na občini Bloke imamo vsekakor
še mnogo idej in zamisli, ki jih
bomo uresničili v naslednjem
obdobju. Na ta način bomo
ustvarili ugodnejše življenjske
pogoje za naše občane in
poskrbeli za hitrejši in skladnejši
razvoj na celotnem območju
občine.

Župan Jože Doles
Foto: Matic Jakopin

Na obèini Bloke se veselimo izgradnje novega trgovskega centra in
veèjega števila stanovanj, ki jih bomo zgradili nad novo trgovino.

Objekt bivše NLB, ki je letos prešel v last obèine Bloke, bomo
namenili za organizacijo gostinsko-turistiène ponudbe.
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Osrednja proslava
ob občinskem prazniku občine Bloke

Občani občine Bloke praznujemo občinski praznik na god svetega Mihaela, to je 29. septembra. Letošnja
osrednja proslava se je odvĳala naslednji dan v dobro obiskani dvorani Bloški smučar.

Proslave so se poleg nekaterih svetnikov občine Bloke udeležili tudi
slavnostni gostje: poslanca v Državnem zboru Iva Dimic in Zoran Mo-
jškerc, župan občine Loški Potok Ivan Benčina, podžupan občine
Sodražica Andrej Pogorelc in podžupan občine Loška dolina Lojze Škulj.
Po Zdravljici v izvedbi pevskega zboraMartin Krpan je voditeljica Vesna
Kovač v krajšem nagovoru pozdravila vse prisotne. Pevski zbor Martin
Krpan je zapel dve pesmi: Slovenec sem, avtorja Jakoba Aljaža, in
Triglav moj dom, Gustava Ipavca.

Voditeljica je povabila k besedi župana Jožeta Dolesa, ki je v svojem go-
voru podal pregled največjih investicĳ v preteklem mandatu ter na-
kazal smernice za delovanje občine v prihodnje.

Sledila je podelitev zlatega grba občine Bloke, ki ga je prejel Anton
Perčič, dosedanji predsednik Društva upokojencev Martin Krpan
Bloke.

Po govoru župana sta učenki glasbene šole Gaja Čelebič na violini in
Karmen Zabukovec na klavirju odigrali prvi stavek Viottĳevega kon-
certa v a-molu št. 22.

PRIZNANJE OBČINE BLOKE ZA LETO 2022 »ZLATI

GRB« SE NA PREDLOG ŽUPANA OBČINE BLOKE

PODELJUJE ANTONU PERČIČU, IN SICER ZA

DOLGOLETNO ZELO USPEŠNO VODENJE DRUŠTVA

UPOKOJENCEV MARTIN KRPAN BLOKE

Obrazložitev:
Anton Perčič je vodenje Društva upokojencev Martin Krpan Bloke
prevzel leta 2014 in ga vodil vse do letošnjega leta, ko se je na
občnem zboru zamenjalo vodstvo društva.
Pod njegovim vodstvom je bilo društvo zelo aktivno. Zaradi
obširnega in nadvse zanimivega programa se je povečalo število
članov, v društvo pa so se vključili tudi upokojenci iz sosednjih občin
Cerknice, Sodražice, Loške doline, Velikih Lašč, Loškega Potoka, pa
tudi iz Ljubljane in Borovnice. Konec letošnjega leta je imelo društvo
že 293 članov.
V Društvu upokojencev Martin Krpan Bloke so pod vodstvom
predsednika Antona Perčiča organizirali več sekcij, v katere so se
lahko vključili člani glede na svoj interes. V društvu deluje:
- sekcija pohodništvo,
- sekcija krajši strokovni izleti s pohodi v nižje hribe
- sekcija medgeneracijska telesna vadba,
- sekcija balinanje in
- sekcija za ročna dela.

Èlani Lovskega pevskega zbora Martin Krpan Bloke
so na zaèetku zapeli Zdravljico.

Gaja Èelebiè in Karmen Zabukovec
pri izvajanju klasiène glasbene toèke.

Proslavo ob prazniku obèine je
povezovala Vesna Kovaè.

Župan Jože Doles je podrobno
opisal predvsem investicijsko

delovanje obèine Bloke.
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Gospod Perčič je bil počaščen s
prejemom zlatega grba občine
Bloke in se je ob tem zahvalil up-
okojencem, ki so mu vse akt-
ivnosti pomagali izvesti, zahvalil
se je občini Bloke, ki je imela
posluh za njihove projekte in jih
je podpirala, še posebej pa se je
zahvalil svoji ženi Silvi, ki mu je
vedno stala ob strani in mu
svetovala.

Nagrajencu ob prejemu tega
visokega občinskega priznanja
tudi v Bloškem koraku iskreno
čestitamo!

Sledil je zaključni nagovor voditeljice, glasbena skupina Ana Pu-
pedan pa je za zaključek praznovanja s svojim nastopom razigrala
prisotno občinstvo.

Po podelitvi priznanja je sledil nastop vokalne skupine Diva ob
klavirski spremljavi Karmen Zabukovec.

Po zaključku pa je sledilo sedaj že tradicionalno družabno srečanje
za vse udeležence proslave ob dobri kapljici in prigrizkih, ki jih je pri-
pravilo prizadevno osebje podjetja Hĳa d.o.o.

Zapisal: Matej Pakiž
Foto: Stane Jakopin

Društvo za svoje člane organizira tudi številne izlete, večdnevna
letovanja v hotelu Delfin v Izoli, celodnevna kopanja in petkova ali
sobotna popoldanska kopanja s plesom. V sodelovanju z občino Bloke
enkrat letno organizira tudi srečanje okroglih jubilantov 70-, 80- in
90‑letnikov. Enkrat letno za svoje člane organizira tudi tradicionalni
društveni piknik.
V organizacijo vseh navedenih aktivnosti pa je bilo potrebno vložiti
veliko truda in energije, pa tudi iznajdljivosti, ki jo je v organizacijo
društva v vseh letih svojega vodenja vložil predsednik Anton Perčič.
Prepričani smo, da je odločitev, da se letos priznanje občine Bloke za
leto 2022 podeli Antonu Perčiču, s tem utemeljena. Na občini Bloke se
v imenu članov društva in v našem imenu Antonu Perčiču
zahvaljujemo za ves njegov trud pri vodenju DU Martin Krpan Bloke,
pa tudi pri krepitvi prepoznavnosti občine Bloke v širšem
slovenskem prostoru.

Potrjeno s sklepom
Občinskega sveta občine Bloke št. 174
z dne 30. 6. 2022

Prejemnik zlatega grba obèine Bloke gospod Anton Perèiè

Nastop Vokalne skupine Diva

Ana Pupedan v svojem elementu
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Odprtje obnovljenega stanovanjskega
bloka v Velikih Blokah

Občina Bloke je obnovila večstanovanjski blok v Velikih Blokah, katerega uradno odprtje je bilo v
petek, 23. septembra 2022. Stanovanjski blok je bil zgrajen v začetku šestdesetih let za potrebe

uslužbencev Jugoslovanske ljudske armade, ki so ga uporabljali do leta 1991.

Po odhodu JLA je bil prepuščen
propadanju. Občasni uporabniki
so ga počasi uničevali, saj na
državni ravni, ki je bila lastnica
objekta, niso imeli idej, kaj naj bi
z njim naredili. Dali so ga v
upravljanje Stanovanjskemu
skladu RS, kjer pa so ugotovili, da
obnova objekta ni finančno
upravičena. Občina Bloke si je že
več let prizadevala za pridobitev
lastništva nad objektom, saj je
kazil podobo Velikih Blok. Ta
prizadevanja so prinesla sadove v
letu 2015, ko je država brezplačno
prenesla lastništvo na Občino
Bloke.

Občina je takoj pričela s
sanacijo objekta in zamenjala
ostrešje, s čimer je preprečila
nadaljnje propadanje. Po
pridobitvi projektne
dokumentacije so se lotili
popolne obnove, ki je vključevala
tudi večje gradbene posege v
samo konstrukcijo objekta, npr.
odstranitev balkonov na severni
strani. S temi posegi so zgradili
pet trisobnih stanovanj, objekt
oblekli v termoizolacijsko fasado

ter v celoti uredili funkcionalne
površine, dostopne ceste in
parkirišča.

Sama investicija je občino
Bloke stala cca 600.000 evrov.
Sredstva so v celoti zagotovili iz
proračuna občine Bloke. Po
koncu investicije v začetku
letošnjega leta pa je Ministrstvo
za okolje in prostor objavilo
razpis za sredstva za
sofinanciranje izgradnje in
obnove neprofitnih stanovanj, do
katerih so bili upravičeni
stanovanjski skladi in občine.
Občina Bloke se je uspešno
prijavila na razpis in pridobila
sredstva v višini 228.000 evrov.

Na odprtju je župan najprej
pozdravil vse prisotne in opisal
zgodovino objekta, zahvalil se je
vsem, ki so pri tem projektu
sodelovali, ter poudaril, da so s to
obnovo že zagotovili stanovanja
štirim mladim družinam, s čimer
se uresničuje strateški plan
občine, ki želi na Blokah zadržati
mlade, kar je na podeželju kar
velik problem.

Janez Škrlj se je kot eden od
stanovalcev zahvalil občini, ki je
stanovalcem omogočila, da si
ustvarijo svoj dom. Poudaril je, da
upa, da bodo čez nekaj časa ta
stanovanja predali mlajšim
generacijam Bločanov.

Lojze Mazij pa je v imenu
vaščanov Velikih Blok zaželel
dobrodošlico novim stanovalcem
in izrazil upanje, da se bodo
aktivno vključili v družabno
življenje v Velikih Blokah.

Nove stanovalce smo
povprašali o tej potezi občine in
kako se počutijo v novih
stanovanjih.

KRISTJAN BRUS
Zelo sem zadovoljen s stanovanjem,
prijavil sem se že na razpis za
neprofitno stanovanje pri Fari, kjer
nisem bil uspešen, vendar mi ni žal,
saj je to stanovanje novo, prostorno
in zelo lepo urejeno. Pri opremljanju
nisem imel nobenih težav, saj so vse
instalacije na pravem mestu in zelo
kvalitetno narejene. Podpiram
občino v prizadevanjih, da mladim
omogoči ustvariti dom na Blokah, saj
mladi trenutno nismo finančno
sposobni kupiti gradbene parcele in
zgraditi hiše. Prepričan sem tudi, da
se morajo mladi odseliti od doma in
si ustvariti svoj dom, vendar so

profitne najemnine zelo visoke,
zaradi česar si mnogi ustvarijo svoj
dom pri starših. Sedaj si bom lažje
ustvaril družino, saj imam rešen
stanovanjski problem.

JANEZ ŠKRLJ
Zelo je zadovoljen, da sta se s
partnerico lahko preselila v
neprofitno stanovanje, kajti
najemnine na prostem trgu so zelo
visoke. Navdušen je nad
stanovanjem in okolico ter obilico

parkirnih mest. Najemnina se mu
zdi ugodna gleda na cene na prostem
trgu, saj je v Ljubljani cena za
takšno stanovanje vsaj dvakrat višja.
Malce je sicer skeptičen glede
ogrevanja, saj ima vsako stanovanje
peč na plin, kar bi bilo v teh časih
lahko zelo drago, vendar ogrevanja
zaradi odlično izolirane fasade do
sedaj še ni potreboval. Vesel je, da so
v stavbi sami mladi, predstavniki
iste generacije, ki med seboj dobro
sodelujejo, pa tudi s prebivalci
sosednjih blokov se dobro razumejo.

LARA MILAVEC
S partnerjem sva že kakšno leto
iskala stanovanje, ki bi bilo v bližini
najinih delovnih mest, vendar nisva
bila uspešna. Ko pa se je pokazala
možnost za pridobitev neprofitnegaKristjan Brus

Janez Škrlj
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stanovanja na Blokah, sva takoj
pograbila priložnost. Všeč nama je
lokacija, saj se po napornem
delovniku doma lahko sprostiva in
odpočijeva. Zelo sva zadovoljna s
stanovanjem, saj je vse narejeno
profesionalno, zato tudi nisva imela
nobenih težav pri opremljanju
stanovanja. Vsi priključki so na
pravem mestu in tudi razporeditev
prostorov je zelo dobra. Všeč nama je
individualno ogrevanje stanovanj,
saj vsak plača le energijo, ki jo
porabi. Vsako stanovanje ima tudi
veliko klet, ki pride prav za
shranjevanje različnih stvari.

VANJA LUKAČ
Vanja je zelo zadovoljna s
stanovanjem, saj je popolnoma novo
in prostorno, pa tudi kvaliteta
izdelave je na zelo visokem nivoju.
Tudi okolica bloka je lepo urejena in
na voljo je veliko parkirnih
prostorov, kar je v tem času zelo
pomembno, saj ima vsaka družina
vsaj dva avtomobila. Pohvalila je
občino, ki je poskrbela za nova
neprofitna stanovanja in s tem
omogočila mladim družinam, da
lahko ostanejo na Blokah. Tudi cena
najema se ji ne zdi previsoka, saj
pravi, da je vsaj polovico nižja kot v
večjih krajih.

Iz zgoraj zapisanih izjav
stanovalcev izhaja, da je bila
odločitev o pridobitvi in sanaciji
stanovanjskega bloka v Velikih
Blokah še kako upravičena.
Novim stanovalcem želimo
prijetno bivanje in dobro počutje
v novem okolju.

Za Bloški korak sem se
pogovarjal in zapisal
Matej Pakiž

Spoštovane občanke in
občani občine Bloke!

N aj se vam
na začetku
tega

svojega prvega
prispevka v vašem
glasilu zahvalim za
glasove, ki ste mi
jih namenili za
izvolitev v Državni
zbor Republike Slovenije.

Tako kot sem obljubil v svoji predvolilni
kampanji, se bom potrudil, da bom čim več časa
preživel med vami, volivci. V nedeljo, 18.
septembra, sem v vaši občini obiskal tradicionalni
Mihaelov sejem in ravno take prireditve so
priložnost za moje srečanje z vami.

Seveda pa lahko venomer stopite v stik z mano
preko elektronske pošte zoran.mojskerc@sds.si
ter na ta način sporočite, kako vam kot vaš
predstavnik v parlamentu lahko pomagam.

Med svojo predvolilno kampanjo sem obiskal
prebivalce v skoraj vsakem kraju in zaselku, tudi v
vaši občini. Presenetilo me je, kako je, čeprav
majhna, lepo urejena, predvsem z vidika
infrastrukture. Upam, da bo taka ostala tudi v
prihodnje.

Prve mesece svojega novega poslanstva sem
preživel predvsem v spoznavanju novega
delovnega okolja in privajanju nanj. V naši
poslanski skupini smo v tem času tudi že vložili
kar nekaj zakonskih pobud, ki bi olajšale življenje
našim državljanom. Nekaj jih je bilo sprejetih,
večino pa je koalicija neargumentirano zavrnila.

Je pa naša stranka vložila tudi tri
referendumske pobude, saj je koalicija Gibanja
Svoboda v parlamentu sprejela tri spremembe
zakonov, ki gredo na škodo državljanov ter resno
ogrožajo demokracijo kot tako. Sprejeti so bili:
Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike
Slovenije, Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o Radioteleviziji Slovenija in Zakon o
spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi.

V naši stranki bomo vedno skrbeli za pristen
stik z volivci, prav tako pa bomo vedno predlagali
rešitve, ki bodo v čim večji meri naslavljale
vsakdanje potrebe naših državljanov.

Ob koncu naj vam zaželim prijetno jesen
letošnjega leta.

Zoran Mojškerc

Spoštovani
Bločani!

J esen je čas,

ko se počasi

skupaj z

naravo

pripravljamo na

zimo in se tok

našega hitenja in

obveznosti

počasi umirja. Pospravljamo pridelke

in smo hvaležni za vse, kar smo

pridelali, obdelali in prejeli. Hvaležna

sem vsem, ki podpirate Novo Slovenĳo

krščanske demokrate ter tudi mene.

Hvala za vaše zaupanje in glas na

volitvah. To mi veliko pomeni.

Vsakokrat z veseljem obiščem Bloško

planoto, saj imate zelo lepo urejene

kraje in skrbite, da je zdravstvena

oskrba mogoča tudi na Blokah. To je

zagotovo dodana vrednost za vse

občane in po njej hrepenĳo tudi v dru-

gih občinah. Da ste vse to dosegli, je

pomembno razumevanje župana, obč-

inskega sveta in vseh vas, občanov.

Vaša občina je urejena in srčni ljudje ji

dajete poseben čar. Zagotovo je

razvitost podeželja, skrb za starejše,

ranljive in kmete tudi v tem mandatu

moja prioriteta.

Hvaležna sem, da me vsakokrat tako

toplo sprejmete na Blokah in da sem

vedno dobrodošla. Nova Slovenija

zagovarja spoštovanje in dostojanstvo

človeka, zagovarja tudi dobro delujoče

gospodarstvo, ki mora dajati dostojno

plačilo delavcem, ter dostopno javno

zdravstvo. To so prioritete našega

predsedniškega kandidata Janeza

Ciglerja Kralja kakor tudi stranke.

Naj bo jesen lepa. Verjamem, da ste

že poskrbeli tudi za zimo, ki naj bo

taka, kot ste jo na Blokah že navajeni.

Srečno!

Iva Dimic

Poslanka DZ RS

Lara Milavec
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Mihaelov sejem 2022 v besedi in sliki

Tradicionalni trinajsti Mihaelov sejem
Po dveh letih protikoronskih omejitev smo na Blokah lahko z veseljem ponovno organizirali Mi-
haelov sejem. Po nekaj deževnih dneh je v nedeljo 18. septembra že zjutraj posĳalo sonce, ki nas
je spremljalo cel dan in tako poskrbelo za dobro voljo organizatorjev in nekaj ur kasneje tudi

vseh udeležencev prireditve.

Sejem se je tradicionalno pričel s povorko, v
njej so sodelovali konjeniki društva Divji
konji, ki so z zapravljivčki na prizorišče
pripeljali župana in častnega gosta Pavleta
Hevko, predsednika Turistične zveze Sloven-
ĳe. Za njimi so po taktih koračnice pihalne
godbe Kovinoplastike Lož prikorakali še
bloški smučarji, mogočni Martin Krpan,
krošnjarja iz Sodražice in gospa Nežka Čampa
v narodni noši ter člani folklorne skupine Kul-
turnega društva Bloke. Med pozdravnima go-
voroma župana in častnega gosta nas je
pozdravil tudi pevski zbor Martin Krpan, nato
so plesalci folklorne skupine odplesali venček
notranjskih ljudskih plesov. Moderatorko
Vesno Kovač je zanimalo, ali je morda na
sejmu tudi bloški mešetar, kajti brez njega ni
sejma. Seveda se je nahajal med stojnicami in
obiskovalcem na humoren način postregel z
nekaj sejmarskimi in mešetarskimi anekdot-
ami.

Sejem je privabil okoli šestdeset proda-
jalcev, ki so obiskovalcem ponujali različne
dobrine. Med stojnicami, ki so predstavljale
domače tradicionalne obrti, lokalne izdelke in
pridelke, je največ zanimanja požel bloški
krompir, tudi suhomesnati izdelki so bili zelo
zaželjeni. Primerno letnemu času so se
obiskovalci zalagali tudi z medom in meden-
imi izdelki. Na kramarskem delu so imeli na
voljo veliko izbiro oblačil in obutve ter ostale
kramarske robe.

Gasilci PGD Nova vas so na prireditvenem
prostoru pred stavbo Občine Bloke poskrbeli,
da obiskovalci sejma niso bili žejni in lačni. Še
posebej jim je teknila tradicionalna bloška
kolerada s klobaso. Poleg tega so organizirali
veselico z Ansamblom Tomaža Rota, ki je
poskrbel, da so se obiskovalci na plesišču
vrteli do večernih ur. Številni obiskovalci
sejma so se na prireditvi zadržali do večera in
domov odšli z dobrimi vtisi. Upamo, da bo
naslednje leto spet tako veselo.

Zapisal: Matej Pakiž
Foto: Stane Jakopin
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Sveta Trojica je z večnamenskim
objektom dobila celostno podobo

V jeseni leta 2021 je bil pri Sveti Trojici svojemu namenu predan večnamenski objekt, ki naj bi
bil le poslovilna vežica. Želja Trojičanov, da bi imeli svojo poslovilno vežico, je bila stara več

let. V preteklosti je bila nekaj časa v uporabi t. i.»totnkamra«, ki se nahaja na levi strani
cerkve. Le-ta ni več ustrezala sodobnim standardom, zato je bilo potrebno najti drugo rešitev.

Navada je, da se farani po sveti maši zberejo
na »placu« pred cerkvĳo in poklepetajo o tem
in onem ter si izmenjajo tedenske novice. S
tem tudi utrjujejo medsebojne prĳateljske
vezi. Ta tako imenovani »plac« pa obdaja troje
zgradb. Najpomembnejša je nedvomno
cerkev, ki je ob dvestoti obletnici njene
omembe v pisnih virih dobila prenovljeno
podobo. Naslednje je novo podobo in večjo
renovacĳo doživelo župnišče leta 2015. Le
vprašanje časa je bilo, kdaj bo lepšo podobo
dobil tudi tretji objekt, kamor so spadali še
drvarnica, skladišče ter manjša garaža. Tako
se je pojavila zamisel, da bi objekt spremenili
v mrliško vežico.

Želja je v realnost prešla konec leta 2019, ko
je Občina rezervirala sredstva za ta namen.
Prvotni načrt je predvideval, da bi zidani del
obstoječe zgradbe renovirali in prilagodili.
Toda ob začetku prenove se je pokazalo, da
objekt ni primeren za predvidene gradbene

posege, zato so se na Občini v tistem trenutku
odločili, da ga je potrebno porušiti ter zgraditi
novega. Gradnja je obsegala celotno ureditev
objekta in njegove okolice. Objekt sestavljajo
večji prostor za potrebe osnovne dejavnosti,
priročna kuhinja, sanitarni prostori ter man-
jši skladiščni prostor. Nova poslovilna vežica
je dobro umeščena v prostor in s cerkvĳo ter
»farovžem« tvori zaključeno celoto.

Zaradi neugodnih zdravstvenih razmer so
se na občini odločili, da uradno odprtje
prestavĳo v bolj miren čas. Tako so poleti
sklenili, da bo odprtje 10. septembra 2022.

Na žalost je ob začetku slovesnosti začelo
deževati, kljub temu pa so obiskovalci pod
dežniki krpanovsko trmasto vztrajali. Pro-
gram je povezovala Nuša Kocjančič. Spregov-
oril je tudi župan, ki je v nagovoru povedal:
»Objekt je zasnovan tako, da se lahko upor-
ablja kot poslovilna vežica, lahko pa služi kot
večnamenski objekt za potrebe druženja in

ostale aktivnosti prebivalcev na širšem ob-
močju Svete Trojice. Prepričan sem, da je ta
investicĳa upravičila svoj namen ter da bo
dobro služila svojemu namenu.« Nato je
župan uradno predal ključe vežice ključarju
Janezu Kraševcu, ki se je v imenu vseh
Trojičanov županu zahvalil ter dodal, da je
večnamenski objekt več kot dobrodošla
pridobitev v tem delu občine. Sledil je bla-
goslov novega objekta, ki ga je opravil župnik
Simon Virant. Za glasbeni del prireditve so
poskrbeli Viktorĳa in Elizabeta Kraševec ter
Mladinski pevski zbor Bloke. Na koncu so
župan Jože Doles, Janez Kraševec in Marĳa
Žgajnar še slavnostno prerezali trak ter pov-
abili obiskovalce na pogostitev, ki so jo pri-
pravile pridne trojiške gospodinje.

Rok Kraševec
Foto: Kaja Kraševec

Veènamenski objekt je sedaj tudi uradno odprt.
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Rok za oddajo člankov za naslednjo številko
Bloškega koraka je torek, 6. december 2022.

Skupinska fotografija pri lovski koèi na Blošèku

Druženje ob ognju, pri »bukcu«

Tradicionalni pohod na Blošček

Po dveletni koronski prekinitvi smo se
skladno z zastavljenim programom letošnjega
praznovanja občinskega praznika v soboto,
24. septembra, podali na najvišji hrib v občini
Bloke. Tokratnega tradicionalnega pohoda na
Blošček se je udeležilo veliko število
pohodnikov kljub ne preveč obetavni
vremenski napovedi. Po ne prehudo
napornem vzponu smo se zbrali na kratkem
druženju pri lepo obnovljeni lovski koči, se
povzpeli na vrh Bloščka in se vrnili nazaj do
koče. Tu so se nam pridružili številni
pohodniki, ki so pohod pričeli v Ravnah. Po
opravljenem obveznem skupinskem
fotografiranju smo se vsi skupaj spustili v
dolino, kjer so pri »bukcu« nad Metuljami
člani Športnega društva Bloke ob ognju
pripravili druženje pohodnikov, kjer si je ob
dobri kapljici lahko vsak nad ognjem spekel
klobaso. Skupno smo ugotovili, da tako dobre
klobase, kot je na Bloščku, ni mogoče
pripraviti v domači kuhinji. Zadovoljni in siti
smo se že v mraku odpravili domov z obljubo,
da se ob letu spet dobimo na istem kraju.

Tekst in foto: Stane Jakopin
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BLOKE
Prikaz Zdravje v občini 2022 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-201
9-ncov.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

Zdravstveno stanje in umrljivost

l Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 13,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 18,0
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 1,0
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 7,8 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.

l Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od

slovenskega povprečja.
l Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000
prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
l Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v
transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v
Sloveniji prav tako.

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

l Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 63,2 %, v Sloveniji pa 64,4 %.

l Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 69,5 %.

Slika 1: Prekomerna prehranjenost odraslih, 2020 Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev -
starostno standardizirana, povprečje 2016–20

* 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: maj 2022 (torek, 19.04.2022 @ 11:35:49)
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Pandemija covida-19 in življenje prebivalcev Slovenije

Pandemija, sindemija in infodemija
Pandemija covida-19 je v naša življenja prinesla veliko
sprememb in izzivov. Poleg posledic same nalezljive
bolezni pandemija zaradi sprejetih ukrepov vpliva tudi
na zdravstvene storitve in na zdravljenje drugih bolni-
kov, npr. tistih z rakom in drugimi nenalezljivimi bole-
znimi, zato govorimo o sindemiji. To pomeni, da dve
ali več bolezni medsebojno vplivata na način, ki pov-
zroči večjo škodo kot zgolj vsota obeh bolezni. Najbolj
prizadete so socialno-ekonomsko najšibkejše skupine
prebivalcev. Zaradi hitrega širjenja informacij, dezin-
formacij in zavajajočih podatkov prek različnih komu-
nikacijskih kanalov pa se soočamo tudi z infodemijo.
Tako v Sloveniji kot na svetovni ravni je osupljiv po-
rast dezinformacij in različnih teorij zarot vplival tudi
na zmanjšanje zaupanja v državne inštitucije in od-
ločevalce ter celo v strokovnjake in s tem na slabše
upoštevanje priporočenih ukrepov. Zaradi naštetih
dejstev je pomembno okrepiti stopnjo zdravstvene
pismenosti slovenskih prebivalcev, kar vključuje posa-
meznikovo znanje, motivacijo in sposobnost za dosto-
panje do zdravstvenih informacij, njihovo razumevanje,
ocenjevanje in presojanje ter uporabo in sprejemanje
odločitev v zvezi z zdravstvenimi informacijami, pred-
vsem v povezavi s promocijo zdravja ter ohranjanjem
ali izboljšanjem zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

Z namenom razumevanja vedenja ljudi v povezavi s
pandemijo covida-19 smo na Nacionalnem inštitutu
za javno zdravje izvedli raziskavo o vplivu pandemije
na življenje ljudi, ki smo jo poimenovali SI-PANDA
2020/2021. Potekala je od 4. decembra 2020 do
10. decembra 2021 v obliki spletne raziskave z de-
vetnajstimi ponovitvami. V vsakem valu raziskave je
sodelovalo približno 1000 odraslih oseb, starih od 18
do vključno 74 let. V nadaljevanju predstavljamo nekaj
ključnih ugotovitev.

Za uspešnost obvladovanja pandemije je pomembno
zaupanje prebivalcev v različne inštitucije oziroma nji-
hove predstavnike, zato smo anketirance spraševali,
ali zaupajo določenim osebam oziroma inštitucijam,
da ustrezno obvladujejo pandemijo. Rezultati1 so po-
kazali, da cepljene osebe v večji meri zaupajo posa-
meznim inštitucijam oz. njihovim predstavnikom kot
osebe, ki se ne nameravajo cepiti (Slika 3).

Odločevalci na lokalni ravni so bili verjetno premalo
vključeni v obvladovanje pandemije covida-19, kar je
najverjetnejši razlog za relativno nizko zaupanje ljudi v
župane. Ker so bližje ljudem in bolje razumejo okoli-
ščine, v katerih ljudje živijo, bi bili s podajanjem konsi-

stentnih, na dokazih temelječih informacij in s tem, da
bi prisluhnili stiskam ljudi, deležni večjega zaupanja in
bi lahko pomembneje vplivali tudi na vedenje ljudi ter
njihovo sledenje priporočilom.

Slika 3: Zaupanje v osebe in institucije, da ustrezno obvladujejo
pandemijo, skupaj in glede na precepljenost; 17. val raziskave SI-
PANDA

Poslabšanje življenjskega sloga in zmanjšanje stikov
z zdravstvenim sistemom
Raziskava kaže, da je v času pandemije covida-19 pri-
šlo do poslabšanja življenjskega sloga prebivalcev Slo-
venije. Do največjega poslabšanja je prišlo pri najmlajši
starostni skupini anketiranih oseb. Anketiranci stari od
18 do 29 let so v primerjavi z drugimi starostnimi sku-
pinami v največji meri poročali, da so bili manj �zično
aktivni, uživali so več nezdrave hrane, več so kadili in
pili več alkohola kot pred pandemijo (Slika 4).

Vse starostne skupine anketirancev so poročale tudi
o povečanju časa preživetega pred različnimi zasloni,
v primerjavi s časom pred pandemijo. Tudi tukaj so
izstopali najmlajši, pri katerih se je delež tistih, ki so
v dveh tednih pred anketiranjem preživeli več časa
pred zasloni kot pred pandemijo, gibal od 45 do kar
61 odstotkov.

V času pandemije covida-19 je četrtina anketiranih
oseb poročala o povišanju telesne mase. Povečanje
telesne mase je bilo bolj pogosto v starostnih skupi-
nah od 30 do 49 let (28,2 %) in od 18 do 29 let (27,8 %).
Kot razloge za povišanje telesne mase so anketiranci
navedli: prenizko stopnjo telesne dejavnosti oziroma
sedeč življenjski slog (77,2 %), stres (57,3 %) in nezdravo
prehrano (42,9 %).

1 Izsledki panelne spletne raziskave SI-PANDA: https://www.nijz.si/sl/izsledki-panelne-spletne-raziskave-si-panda.
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Skupna prizadevanja za krepitev
podjetništva v Primorsko-notranjski regĳi

V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva se je
8. septembra odvĳalo srečanje podpornega
podjetniškega okolja Primorsko-notranjske
regĳe, letos naslovljeno »Izzivi podjetništva
Primorsko-notranjske regĳe v finančni per-
spektivi 2021–2027«. Dogodek, sofinanciran s
pomočjo Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologĳo ter SPIRIT Slovenĳa, javna agen-
cĳa, je pripravil SPOT Svetovanje Primorsko-
notranjska regĳa v sodelovanju z gostiteljem,
Podjetniškim inkubatorjem Perspektiva.

Preteklo leto so zaznamovale številne spre-
membe, ki jih je bilo deležno tudi lokalno
okolje, tako na kadrovskem področju kot tudi
v sistemu financiranja ter organizacĳi samega
dela. Izmenjava informacĳ in povezovanje z
ustanovami, ki so pomemben del podpornega
okolja, je za krepitev podjetništva pomembna
spodbuda in tudi že vsakoletna praksa, ki
prinaša dobro sodelovanje, razvojne

priložnosti ter tudi skupna prizadevanja.
Poudarek srečanja so bili torej skupni

izzivi, s katerimi se organizacĳe soočajo pri
delu, ter načrtovanje aktivnosti institucĳ v
preostanku aktualne finančne perspektive.
Svoje programe in instrumente so na srečanju
predstavile številne organizacĳe, ki se za-
vedajo svoje vloge pri razvoju podjetništva v
regĳi. Na srečanju so sodelovali Šolski center
Postojna in ICST, RRA Zeleni kras, AJPES, LAS
med Snežnikom in Nanosom, socialno pod-
jetje SRZS, LAS Notranjska, GZS RZ Postojna,
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE – Urad za delo
Postojna, OOZ Ilirska Bistrica, OOZ Postojna,
OOZ Cerknica, Podjetniški inkubator Per-
spektiva in NEC Cerknica, sicer nosilec SPOT
Svetovanje Primorsko-notranjska regĳa. Do-
godek je požel veliko zanimanje, kar potrjuje
dejstvo, da Primorsko-notranjska regĳa vidi
možnosti razvoja in napredka v povezovanju
in predvsem v načrtnem usmerjanju svojih

aktivnosti v podjetništvo, podporo tovrst-
nemu sodelovanju pa so izkazali tudi pred-
stavniki agencĳe SPIRIT, ki so se udeležili pos-
veta.

Pomen tovrstnih srečanj, predvsem pa
sodelovanja, je poudaril tudi organizator do-
godka, vodja NEC, Cerknica, SPOT Svetovanje
Primorsko-notranjska regĳa, Tomaž Stojan-
ović: »V zadnjih petih letih smo uspeli v regĳi
vzpostaviti kar nekaj novih programov in
storitev, ki so očitno med ljudmi prepoznane.
Uporabniki so se na nas navadili in nas tudi
redno obiskujejo. Hkrati smo zadovoljni tudi s
sodelovanjem z ostalimi podpornimi organ-
izacĳami v regĳi, saj smo v preteklih letih
dosegli močno povezovanje, pretok informa-
cĳ ter soustvarjanje podjetniških programov
in storitev. Prav to intenzivno sodelovanje in
soustvarjanje pa se odraža v krepitvi podjet-
niškega prostora v regĳi. Tako želimo
nadaljevati tudi v prihodnje.«

gospodarstvo
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Produktivnost, kaj je že to?
Ko primerjamo posamezna gospodarstva,
govorimo tudi o produktivnosti dela. To je podatek,
ki kaže, koliko je kakšno gospodarstvo učinkovito.
Povprečna vrednost opravljenega dela v Sloveniji je
okrog 18 € na uro na zaposlenega, v Avstriji pa 34 €.
Indeks produktivnosti na zaposlenega v Sloveniji je
okrog 82, v Avstriji pa 116 glede na povprečje v EU.
Tudi če gledamo bruto domači proizvod na
prebivalca, je v Sloveniji malo čez 25.000 €, v
Avstriji pa malo čez 45.000 €, kar kaže na izredno
velik zaostanek Slovenije glede na našo sosedo.
Podatki sicer niso najnovejši, ampak veliko ne
odstopajo od aktualnih. Primerjamo se pač z
Avstrijo, s katero kot soseda veliko trgujemo in ima
tudi nam podobno gospodarstvo.

Družbeni in socialni razvoj v Sloveniji je odvisen
prav od produktivnosti, zato se bomo dotaknili tiste
osnovne produktivnosti v poslovnih sistemih oz. v
podjetjih, kjer se ustvarja nova vrednost. Ta
osnovna produktivnost se meri v številu produktov,
izdelanih v časovni enoti. Ali drugače povedano –
koliko časa je potrebnega za izdelavo enega
produkta. Uspešna podjetja, ki se zavedajo, kaj
pomeni produktivnost za uspeh podjetja, jo
kontinuirano spremljajo in merijo. Tista podjetja,
ki produktivnosti ne spremljajo, so kot ladja brez
kapitana in ne vedo, kam plovejo. Produktivnost se
spremlja po posameznih proizvodih ali po družinah
proizvodov. Merijo jo vsakodnevno, tedensko,
mesečno in letno, pa tudi večletno. Iz prakse vem,
da bi morala produktivnost na letni ravni rasti 2 do
3 %, kar zagotavlja zadovoljivo rast podjetja, pri
mnogih zlasti hitro rastočih podjetjih pa je ta tudi
veliko višja. Merjenje produktivnosti je osnovni
vzvod za ukrepanje, če le-ta ne raste. Saj se zgodi,
da so zastoji v rasti, vendar mora na dolgi rok, npr.
na letni ravni, rasti, sicer je nekaj narobe. Čar in
uspeh pa je prav v tem, da se najde vzroke in
sprejme ukrepe za odpravo le-teh.

Da ne bo nesporazuma; niso samo podjetja tista,
kjer je možno meriti produktivnost, ta se lahko
meri tudi v celotni državni upravi na vseh nivojih
in še marsikje drugje, končni cilj pa je gotovo vitka
država, ki učinkovito podpira svoje konkurenčno
gospodarstvo.

Za uspeh podjetja je nujna kontinuirana rast
produktivnosti, ker se je treba zavedati, da
poslujemo v tržnem gospodarstvu in na odprtem
mednarodnem trgu in da nas lahko tista naša
konkurenca, ki skrbi za neprestano rast, prehiti.
Posledično to za nas pomeni izgubo trga ali pa
nižanje cen produktov, kar za nas lahko usodno.

Od česa je odvisna rast produktivnosti? Vzvodi za
produktivnost so res mnogoteri. Že ko razvijamo in
konstruiramo izdelek, lahko pomembno vplivamo
na njegovo produktivnost v proizvodnji. Tudi

zasnova in konstrukcija priprav in orodij za
proizvodnjo izdelka ter stroji na katerih delamo,
lahko zelo pomembno pripomorejo k produktivni
proizvodnji. Torej je tudi kapitalska podprtost in
tehnološka opremljenost delovnih mest zelo
pomembna. Pomembna je tudi sama
organizacijska zasnova proizvodnje, urejenost
delovnih mest in nenazadnje red in čistoča v
proizvodnji, kar vpliva tudi na razpoloženje in
motivacijo izvajalcev operacij.

Tako ločimo delovne operacije, ki dodajajo
vrednost izdelku, kot so obdelovalne operacije,
npr.: struženje, vrtanje, izsekovanje, krivljenje,
montažni postopki itd.

Na drugi strani so delovne operacije, ki podpirajo
gornje operacije. To so: vlaganje in odvzemanje
obdelovancev, kontrola kakovosti, menjava orodij,
vzdrževanje strojev, transport itd.

Potem so t. i. slepe delovne operacije, ki ne dodajajo
vrednosti, ampak samo povzročajo stroške. Sem
spadajo npr.: čakanje na material, sortiranje
dobrega in slabega materiala, odvečna
proizvodnja, nepotreben transport itd.

So pa še operacije, ki samo zapravljajo vrednost,
npr. prebiranje slabih in dobrih kosov,
popravljanje proizvodov, dodatna proizvodnja
zaradi predhodnih napak itd. Te operacije
zmanjšujejo dodano vrednost in povzročajo
stroške.

Razvita imamo razna podporna organizacijska
orodja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo delovne
operacije, ki ne dajejo vrednosti (npr.: metode 20
ključev, Kaizen, Kan ban, metode preventivnega
vzdrževanja strojev, orodij in opreme). Tista
podjetja, ki se poslužujejo teh orodij, so praviloma
uspešnejša.

Res pa je tudi, ko se primerjamo z Avstrijo, da so
tamkajšnja podjetja bolj prilagojena odprtemu

trgu in konkurenci, saj imajo daljšo tradicijo, pa
tudi makroekonomsko okolje imajo bolj podporno
kot Slovenija, kar tudi vpliva na raven
produktivnosti.

Pomemben vpliv na produktivnost imajo tudi
zunanji dejavniki, na katere podjetja nimajo
vpliva. Nanje pa lahko pomembno vpliva država
oz. vlada z makroekonomskimi pogoji, učinkovitim
izobraževalnim sistemom, razvojno dejavnostjo,
delovanjem ali nedelovanjem inštitucij, trgom dela,
predpisi, dostopom do finančnih virov, davčno
politiko in infrastrukturo.

Tudi kooperativno sodelovanje in dogovarjanje
med lastniki podjetij oz. managerji, med državo in
sindikati prispeva k produktivnosti. Dogovor o
vezavi neto plač na rast produktivnosti bi bil zelo
koristen in dobrodošel. Vsaka stranmora vedeti, da
se lahko nekaj deli šele potem, ko je ustvarjeno.

Brez rasti produktivnosti ni rasti bruto domačega
proizvoda, ki je ključ do vsega. Glavni zaostanek za
EU in Avstrijo pa predstavlja vrzel v
produktivnosti, ki se v Sloveniji prepočasi zvišuje.
Če gledamo naš zaostanek glede produktivnosti
dela in glede bruto domačega proizvoda na
prebivalca glede na druga gospodarstva v EU in še
zlasti za Avstrijo, nas mora močno skrbeti. Čaka
nas velika in težka domača naloga, ki jo bo moralo
reševati naše gospodarstvo oz. podjetja, pa tudi
vlada s svojim podpornimi ukrepi. Naša politika na
državni ravni bo morala veliko več razmišljati o
ukrepih, ki bodo pomagali gospodarstvu, pobrane
davke pa usmeriti zlasti tja, kjer bo od tega kaj
koristi, torej tudi nazaj v gospodarstvo oz. podjetja.
Žal je bilo v Sloveniji v nedavni preteklosti kar
nekaj nepotrebnih velikih državnih investicij in
dokapitalizacij bank, ki so bile jame brez dna, ki
prav nič ne prinašajo. Ta denar bi lahko veliko bolj
koristno investirali prav v del gospodarstva, ki je
perspektiven.

Anton Sterle

Foto: Christopher Burns/Unsplash
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Poziv lastnikom gozda: povečana aktivnost
podlubnikov tudi v notranjskih gozdovih

V drugi polovici julija 2022 se je začelo močno
povečevati število s podlubniki napadenih
dreves, zlasti smrek. Glavni vzrok za
povečanje poškodb je izredno sušno in vroče
poletje 2022. Smreke so oslabele in postale
manj odporne na napad podlubnikov, hkrati
pa se je zaradi visokih temperatur njihov
razvoj pospešil. Vsa napadena drevesa še niso
odkrita in popisana, obseg škode bo znan ob
koncu zime. Povečan obseg poškodb zaradi
podlubnikov lahko pričakujemo tudi v letu
2023. Najbolj so ogroženi gozdovi iglavcev na
prisojnih, predvsem južnih, jugozahodnih
legah, na rečnih naplavinah in v nižinah –
torej na sušnih rastiščih.

Kot lahko vidimo iz spodnjega grafikona, je
v letu 2022 večina označevanja za posek s
podlubniki napadenih dreves iglavcev
potekala v juliju, avgustu in septembru.
Skupno je bilo v letu 2022 (do 27. 9. 2022) na
področju Zavoda za gozdove Slovenije (dalje
ZGS) KE Cerknica za posek označenih 3.900m3
s podlubniki napadenih dreves iglavcev.

V jeseni in preko zime bo ZGS OE Postojna
nadaljeval s pregledovanjem gozdov in
lastnikom gozdov z odločbo določal posek s
podlubniki napadenih dreves – lubadark.
Lubadarke v poznem poletju in jeseni
prepoznamo po rjavi črvini okoli koreničnika

in za luskami skorje, odpadanju iglic z
obarvane ali še zelene krošnje ter odstopanju
in odpadanju skorje z debla. Preko zime
bodimo pozorni na odstopanje in odpadanje
skorje z debla.

Lubadarke je treba čim prej posekati in
olupiti oziroma les odpeljati iz gozda v
lupljenje ali predelavo. Zalego podlubnikov v
vejah in vrhačih uničimo s kurjenjem ali
izdelavo sekancev. Veje in vrhače iglavcev, ki
s podlubniki niso napadeni, razžagamo in
zložimo v kupe, tako da so debelejši konci v
notranjosti kupa. V primeru strojne sečnje jih
zložimo pod kolesa na sečne poti in zavozimo.
Poskrbimo za ureditev sečišča, zlasti za
odvodnjavanje prometnic in pretočnost
vodotokov. Če bomo preko jeseni in zime
uspešni in bomo iz gozda spravili večino
lubadark, bomo s tem zmanjšali obseg škode
zaradi podlubnikov v naslednjih letih.

Pravočasen posek je poleg preprečitve
širjenja podlubnikov pomemben tudi zaradi
ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena
drevesa pravočasno posekana in obeljena ali

predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne
zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les
napadenih dreves obarva modrikasto, kar je
posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža
prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s
posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja

lesa, pa je tak les lahko razvrednoten do cene
celuloznega lesa.

Škodo lahko torej omejimo le s
pravočasnim sanitarnim posekom napadenih
iglavcev in s tesnim sodelovanjem lastnikov
gozdov z javno gozdarsko službo. Na ZGS OE
Postojna lastnike gozdov pozivamo, naj redno
pregledujejo svoje gozdove. O morebitnem
odkritju lubadark ali svežih podrtic v svojem
ali sosedovem gozdu naj lastniki gozdov takoj
obvestijo krajevno pristojnega revirnega
gozdarja in začnejo s sečnjo v svojem gozdu
sami ali z najeto delovno silo. Lastniki
lubadark in podrtnic prejmejo odločbo ZGS, s
katero jim je določena sanitarna sečnja,
ukrepi za zatiranje podlubnikov in ureditev
sečišča ter rok za izvedbo del (vsa za posek
označena drevesa je potrebno sanirati!).

Pri svojem revirnem gozdarju dobijo
lastniki gozdov tudi vso potrebno strokovno
pomoč.

Več informacij in slikovno gradivo: spletna
stran ZGS.si

mag. Boštjan Jež, univ. dipl. inž. gozd.
Vodja ZGS KE Cerknica

Foto: Wikimedia

Foto: Wikimedia
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POMLAD NA POLJANI
Po zraku šeleste utripi kril,
ki vlažni zrak so nežno vzvalovala;
tako mi je, ko da bi klice sil,
ki v meni tajno vrejo, poslušala.

Po logu bohote se cvetja kupi,
ki jih pomlad zvabila je na plan,
pri meni pa zorĳo drzni upi,
ki sem jih pasla v srcu noč in dan.

Tako je zemlja praznično odeta,
ko da mi k sreči véliki čestita. –
A kaj ve svet, kaj ptič, ki v zraku leta,

kako je s čudom nedopovedljivim,
ki mojih srčnih žil ga hrani kita!
Saj se ob njem še sama sebi divim.

POLETNO POPOLDNE
Na nebu ni najmanjšega oblaka
in žarke luči val zemljo pokriva.
V daljavi sta nebo in gora siva
in poljedelcu delo — trda tlaka.

Da čas njen bliža se, že čuti njiva,
pastir z živino se po gošči skriva.

Čas je težak in vsakdo komaj čaka,
da sence potope se v morju mraka.

80. obletnica smrti notranjskega pesnika in pisatelja

Ivan Čampa 1942–2022
Iz pesnikove literarne zapuščine:

SENCE
Na vrtu zvezde georgin žare

ko deklice samotne v sobi tihi,
drevesa pa pobožni so menihi,
ki v prošnjah vele vĳejo roke.

Nebo preveva vpitje ptičjih jat,
ki plovejo čez žalostne poljane,
in zemlja je kot žena, ki obstane

pred ogledalom, preden leže spat.

Zdaj sončna ura časa več ne meri:
saj ta je zgubil vrednost in pomen,

ker bolj in bolj se bližajo večeri,

ko grozne sence vstajajo iz mraka
in vse v zli slutnji ždi, samo zgubljen
brezdomec konca dni na cesti čaka.

RAZGLED
Pod nama moja rodna vas
počiva ko nevesta bela:
morda se je v ta zimski kras
zaradi tebe razcvetela.

Prav sredi nje moj dom stoji:
nad njim miglja meglica sinja.
Zád hrib za hribom se vrsti
in v sinjkasti daljavi zginja.

Ob hribih teh pa so vasi
in grički, travniki in njive.
In vse zdaj v snegu se iskri,
celó gozdov košate grive.

Da sem prav tukaj se rodil,
bom Bógu vedno vedel hvalo:
od tod bom vso lepoto pil,
kar drugim jo srce bo dalo.

Izbor: Anđelka Pogorilić
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1965 – Zinka z vojaki
pred Domom JLA

oleti 1939 je bila zaključena gradnja vojašnice

jugoslovanske kraljeve vojske v Velikih Blokah in vanjo

se je vselila prva redna vojaška enota pod poveljstvom

majorja Boška Miloševića. S tem se je pričelo sobivanje

vaščanov Velikih Blok in drugih Bločanov s specifičnimi

sosedi. Pred začetkom druge svetovne vojne so si na

Blokah druga za drugo sledile velike vojaške vaje, ki so

omejevale vsakodnevno delo Bločanov. V dneh po

P začetku vojne je kraljeva vojska iz Blok krenila proti

Dolenjski in kmalu za tem razpadla. Za dobri dve leti so

prišli novi gospodarji Italijani. Po italijanskem razpadu,

septembra 1943, je bila vojašnica prazna, še isti mesec

pa so jo Nemci močno poškodovali z letalskim

bombardiranjem. Po vojni je JLA vojašnico in objekte v

vasi obnovila in v njej namestila eno od enot, ki je

skupaj z enotami v Ilirski Bistrici, Pivki, Vipavi in

Ajdovščini ter centrom in poveljstvom v Postojni

predstavljala obrambo zahodne meje nove Jugoslavije s

poudarkom na Postojnskih vratih. Vojašnica je poleg

svojih pripadnikov z vojaškim življenjem imela še celo

vrsto potreb in dejavnosti, kjer so delo dobili domačini,

med njimi, po nepričakovani smrti svojega

moža Franceta na sejmu v Metliki leta 1960, tudi Zinka

Drobnič iz Velikih Blok.

Kmalu po končani 2. svetovni vojni je sledil spor
Jugoslavije s Stalinovo Sovjetsko zvezo – čas
informbiroja. Jugoslovansko vojsko je namesto
Sovjetske zveze s trofejnim orožjem iz 2. svetovne
vojne in korejske vojne pričela opremljati ameriška
vojska. Artilerijski divizijon v Velikih Blokah so
opremili z ameriškimi havbicami 155 mm ter vlečnimi
goseničarji M5. Divizijon je imel tri baterije po šest
havbic, komandno baterijo z vezisti, izvidniki in
računači, zaledne oddelke in enoto pehote. Poveljeval
mu je komandant s činom majorja ali podpolkovnika.
Druga dva divizijona postojnskega artilerijskega polka
sta bila nameščena v Pivki in Postojni. Tej osnovni
oborožitvi v bloški vojašnici so pripadala tudi vsa
potrebna transportna vozila, ki smo jih poznali že
otroci: terenci Đip (Jeep), lahki tovornjak Dođ (Dodge)
in večji kamioni Đejmsi (James). Vlečne goseničarje
M5, ki so služili za vleko havbic ter vožnjo posadke in
so imeli tudi samostojno oborožitev – težki mitraljez
Browning, smo domačini imenovali “tegači”.

V vojašnico smo bili šolarji povabljeni vsako leto za
kakšen praznik, največkrat za dan JLA. Otroci iz
Velikih Blok pa smo vanjo hodili tudi po opravkih, saj
so tam mnogi dobivali pomije iz kuhinje za krmo
prašičev, tja smo vozili pšenično slamo za posteljne
slamarice, prevzemali smo staro slamo, ki smo jo rabili
za steljo, in podobno. Skozi vojašnico je vodila tudi
poljska pot na Bloški hrib. Mnoge vaščanke so za
neporočene oficirje in podoficirje prale perilo in si
tako zaslužile kakšen dinar. Nekatere so oficirskim

iz naše preteklosti
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družinam prodajale mleko, jajca in druge pridelke, saj
je bila v vasi le manjša trgovina, avtomobila pa tako in
tako ni imel nihče, ne domačini ne oficirji.

V vojašnici so bili zaposleni mnogi domačini. Vojska
jih je imenovala “Građanska lica na službi u JNA”. Tako
so delo imeli delavci v gradbeni skupini: zidar, pleskar,
mizar (Tonov France, Lončar Stane, Antonov z
Radleka, Grbcov Tone z Ulake). Njihov vodja je bil
nekaj časa Malnarjev Drago iz Velikih Blok, pozneje pa
tudi Zora Štrukelj iz Nove vasi. Zaposlena sta bila
krojaški in čevljarski mojster (Pajkov iz Nove vasi,
Matičev iz Topola), pa tudi vzdrževalci orožja in
mehaniki (Matevžek z Ulake in Ilenič z Rakeka).
Zaposlitev so dobile tudi ženske, med njimi kuharica
Ema iz Metulj, perici Marjetka z Ulake in po njeni
upokojitvi Zinka iz današnje slike.

Pomemben del življenja JLA se je odvijal v vasi. V vasi
je bilo za pripadnike vojske na voljo 30 družinskih
stanovanj in nekaj samskih sob v skupaj šestih
objektih. Oficirji ali podoficirji, ki niso dobili vojaških
stanovanj, so bili nameščeni pri domačinih. Kdor je
imel prosto sobo, jo je moral dati na razpolago. Prosti
čas so pripadniki vojske in tudi mnogi drugi preživljali
v Domu JLA, ki je bil, tako kot dva stanovanjska objekta
ob njem – t. i. oficirski vili, zgrajen še pred vojno. V
njem je bila kinodvorana z odrom, ki je služila tudi za
druge prireditve, prostor za biljard, namizni tenis, šah,
v poznejšem času tudi t. i. TV sala in seveda bife. Nad
odrom je bila v nadstropju čitalnica. V parku ob Domu
sta bili dve balinišči, igrišče za odbojko ter betonirano
plesišče. Okoli leta 1956 so dodatno zgradili tudi
dvostezno kegljišče z ročnim postavljanjem kegljev.
Keglje je postavljal Tone Matevžkov, njegova žena
Zofka je skrbela za red in čistočo. Pod vodstvom
delovnega oficirja Cvetkovića so vojaki okoli l. 1955 v
Mali Župenci na Bloščici zgradili celo kopališče, ki pa
ga je, žal, že naslednje leto odnesla poplava. Za spomin
na ta podvig je v strugi potoka nekaj let še stal
betoniran čelni jez.

Zinka Drobnič, rojena leta 1925, šivilja, je po smrti
svojega moža dobila prvo delo v Domu JLA. Bila je
čistilka, kurila peči, pomagala pri delu v bifeju,
prodajala karte za kino ob predstavah v sredo in
nedeljo in pravzaprav nadomeščala večkrat odsotnega
načelnika doma. Na današnji sliki jo vidimo z enim od
večkrat menjajočih se načelnikov, najbrž kapetanom
Devićem, čigar družina ni živela v Velikih Blokah in je
zato za vikend običajno “kidnil” iz Velikih Blok in
zaupal dom Zinki. Za pomoč sta bila v Domu vedno
tudi dva vojaka, ki sta v Domu tudi spala in sta prav
tako na sliki. Običajno sta bila to stara vojaka, ki sta v
vojašnico hodila le na hrano in jutranje postrojavanje.
Poleg Zinke so v domu delali kinooperaterji, Stebrov
Lojze z Bočkovega, pozneje pa Urbanc iz Cerknice.
Načelnik doma je bil nekaj časa Jože Figa od Cajnarjev,
pa Malnarjev Drago iz Velikih Blok in na koncu
domačin Mirko Doles, ki je opravljal tudi mnoga druga
dela v bloškem garnizonu, vse do osamosvojitve
Slovenije leta 1991. V stavbi, kjer so danes Prenočišča
Miklavčič, je delovala oficirska restavracija pod firmo
“Vojno ugostiteljsko poduzeće Partizan Beograd”. To

restavracijo so vodili domačini Srebrnakov France in
njegova žena Julka iz Nove vasi, pozneje pa tudi Tomo
Kogej z Rakeka. France Škrabec iz Nove vasi je v
vojašnici in v restavraciji opravljal pisarniška dela,
dela v nabavi in podobno.

Kot vidimo, je življenje velike vojašnice s skoraj 300
pripadniki v majhnem kraju omogočala množica
domačinov. Po letu 1974 se je artilerijski polk, ki mu je
pripadala enota v Velikih Blokah, razformiral. Že prej
so staro ameriško oborožitev zamenjali z novejšo iz
jugoslovanske proizvodnje – topovi 105 mm in
kamioni TAM. Po zasedbi Češkoslovaške z enotami
varšavskega pakta leta 1968 je bila v Jugoslaviji
uvedena nova veja obrambe – splošni ljudski odpor, in
Velike Bloke so v nekaj letih postale učni center za
enote slovenske Teritorialne obrambe in ponovno
formirane partizanske enote. V Velikih Blokah so bile
organizirane tudi orožne vaje za študente fakultet.
Velike Bloke so torej na nek način tudi rojstni kraj
predhodnic današnje Slovenske vojske.

Dom JLA je svoj pomen izgubil. V vojašnici je bila
stalno prisotna le straža, osebje, ki je pripravljalo
prostore za prihajajoče teritorialce, vodilo skladišča in
nekaj vzdrževalcev. Občasne prireditve v Domu JLA,
kot so bile mladinske veselice, so le pospešile njegov
propad, kegljišče pa se ni nikoli preuredilo na
avtomatsko delovanje in je bilo že dolga leta zaprto. V
Domu so bile na koncu organizirane tudi prve
demokratične volitve in nato uspešni osamosvojitveni
referendum. Lastniki niso vedeli, kaj se jim piše.

Po osamosvojitvi je nova slovenska vojska prepustila
Dom zobu časa in deset let razmišljala, kaj naj naredi z
njim. Leta 2002 so ga v razpadajočem stanju, skupaj s
kegljiščem, prodali na javni dražbi. Novi lastniki (naša
družina) smo ga takoj podrli in danes je tam, kjer je
imela Zinka Drobnič prvo zaposlitev, travnik. V
vojašnici se počasi na noge postavlja obrtna cona,
stanovanjski objekti v vasi so obnovljeni, razen enega,
ki je še vedno v lasti države Slovenije in se ji kot
“skrbnemu lastniku” podira na glavo. Potem ko se je v
skupaj 70 letih izmenjalo pet armad in držav, danes na
Blokah ni več vojaštva. Obratuje le strelišče na Bloški
Polici, tako ali tako pa smo člani Nato pakta.

Zinka je umrla leta 2018.

Zapisal: Lojze Mazij

VIRI:

• Mirko Doles,
Velike Bloke

• Ivan Obrovac,
Velike Bloke

• Božo Lazić,
Velike Bloke

Kraj: Velike Bloke
Datum: 1965 (ocenjeno)
Avtor: Jože Žnidaršič st., Cerknica (ocenjeno)
Zbirka: Zinka Drobnič
Skenirano: 9. 1. 2015
Oblika: fotografija
Zapis s slikami je bil objavljen na
https://stareslike.cerknica.org/
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Čebelarstvo
v duhovski soseski na Blokah

pominjam se, da je bilo v času moje mladosti, se pravi

po drugi svetovni vojni, na območju duhovske soseske

kar pet dobrih čebelarjev. Danes ni niti enega.

Eden izmed teh petih čebelarjev je bil tudi moj oče
Stanko Pavlič, ki je čebelaril do leta 1942, ko so ga ubili
Italijani. Po njegovi smrti je čebele nekaj časa
oskrbovala mama Ivana Pavlič, vendar je zaradi
prevelike obremenitve, ki jo je imela z vzgojo štirih
otrok in obdelovanjem dokaj velike kmetije, s
čebelarjenjem prekinila.

Spominjam se, da je AŽ panje z družinami oddala
nečaku Ivanu Ivančiču na Runarsko. Ivan je že kot
mlad fant pričel čebelariti pri svojem očetu in bil
aktiven čebelar, kasneje pa tudi predsednik čebelarske
družine Bloke. Čebelaril je do pozne starosti. Ko je
odšel v dom upokojencev, mi je hčerka Jana Panič
podarila tri čebelje družine in en AŽ panj z devetimi
sati. Ta panj je bil od mojega očeta, posebne izdelave in
je star približno 90 let. V njem imam še vedno
najboljše čebelje družine.

Sam čebelarim že kar nekaj let. Imam deset družin in
sem član čebelarske družine Cerknica. Pogoji za
čebelarjenje so vse slabši, saj se spreminja klima,
čebele napadajo razne bolezni, za katere ni učinkovitih
zdravil. Tudi država čebelarjem ni bila v veliko pomoč.
Pri raznih ukrepih, ko so drugi dobivali pomoč, je
čebelarje pustila na stranskem tiru, kljub temu da je to
pomembna panoga za preživetje človeštva. Po zadnjih
treh letih, ko so čebele zaradi hudih pozeb ostale brez
hrane, pestile pa so jih še bolezni, je država malo
prisluhnila in sprejela nekaj ukrepov za pomoč
čebelarjem.

Pred drugo svetovno vojno in tudi po njej je bilo
čebelarjenje lažje, saj je bila ugodnejša klima, manj je
bilo bolezni, narava pa ni bila tako onesnažena s
pesticidi, kar predstavlja v čebelarstvu velik problem.

Spominjam se, da je mama zdravila čebele le tako, da je
v sladkorno raztopino dodala pelinov in pleščev čaj za
odpornost in proti poapneni zalegi.

Po vojni je čebelarska zveza Slovenije pomagala
čebelarjem z donacijami sladkorja. Ta sladkor je bil
pomešan z žagovino, da ga ne bi uporabljali v prehrani
ljudi. V letu 1948, ko je bila velika kriza in obvezna
oddaja, primanjkovalo je vsega, tudi hrane, so si ljudje
pomagali, kakor so vedeli in znali. Mnogi so si
pomagali tako kot moja mama, ki je kljub žagovini v

sladkorju sladkor uporabila za čaj, ko smo bili bolni.
Prekuhala ga je in precedila preko gaze in z njim
osladkala čaj.

To sem zapisal, ker mlajša generacija ne pozna
pomanjkanja, marsikateri mlajši čebelar pa tega
obdobja.

Zapisal: Stanislav Matija Pavlič

S

Foto: Wolfgang Hasselmann/Unsplash
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Življenje in šola
v Dolenji vasi

Ž e dolgo hodim po svetu, vendar nikoli nisem zašla na

ozemlje, kjer ne bi vedela, kam moram naslednji

trenutek.

Največ veselja so mi naredili moji otroci, saj so me
razveseljevali, zato sem jih tako rada stisnila v naročje.
Sedaj, ko so vsi že veliki, starejši, pa skrbĳo zame,
kakor da sem jaz otrok.

Spominjam se otroštva v času druge svetovne vojne.
Ograjeni smo bili z žično ograjo, še za izhode na polje
smo morali imeti dovoljenje. Policijska ura z
zatemnitvijo oken in še polno drugih prepovedi. Tista
povezanost ljudi je bila tako velika in nas je držala
pokončno.

Bilo je konec šole za kar precej časa, morda nekaj let.
Sprejeli smo in otroci smo bili doma, kjer je mama kar
naprej našla delo za nas, otroke. Kar naprej se je
streljalo, čepeli smo za zidom, gorele so hiše in mama
je bila steber, na katerega smo se naslanjali otroci in
upoštevali njena naročila; to takrat za nas niso bili
ukazi.

Ne vem, ali je bilo to spomladi leta 1944 ali v jeseni leta
1943, ko so partizani organizirali šolo v Dolenji vasi.
Gospa KLAMERJEVA je bila učiteljica in imela je tudi
hišo, včasih je bila tam gostilna, kar nam je prišlo prav.
No, in v gostilni smo imeli šolo. Nam otrokom je bilo v
veselje! Čudovito smo se počutili hoditi v šolo po
dolgem času.

Poiskala sem torbo in v njej je bilo še nekaj zvezkov, ki
jih nisem popisala do konca. Sedaj so mi prišli prav,
ker nismo imeli kje kupiti nove, pa še mama ni imela
denarja, saj je bila vojna.

Kako prijetno je bilo, vsak dan sem odšla s sošolkami v
Dolenjo vas v šolo. Vas je en kilometer južno med
Cerknico in Javorniki, ob potoku Cerkniščica. Bilo je
tako lepo, kakor da ni vojne. Saj res, v Dolenji vasi je ni
bilo. Bila je šola in mi, otroci, ki smo takrat pozabili na
vojno, na streljanje, na ogenj, na sovraštvo in na vse
tisto, kar spada skupaj.

Slovnica, kjer so glagoli iskali samostalnike in našli
pridevnike. Pri računstvu je poštevanka kar skakala
ven in včasih smo iskali vznožek. Najlepši pa je bi
pregovor za tisti čas: »Pred ki, ko, ker, da, če, vejica
skače!« Ponavljali smo si ga kakor DOBER DAN! Stavek
sem čisto razumela šele dosti kasneje.

Šolska naloga, nov list je ležal pred menoj, na oknu,
prav na dosegu, pa steklenička s črnilom. Jaz pa
peresnik in pero v puščici. Vzela sem ga in pisala z
lepo modro tinto. Pohvalila sem se učiteljici, kako lepe
modre črke prihajajo izpod peresa. Naloga je bila, ker
sem nekaj popravila, pa narobe, rešena za 4. Bila sem
zelo zadovoljna, saj nisem bila odličnjakinja v šoli.

Šola je bila želja in bila je to nova pot za otroško
radovednost in čudovita stvar, ki se je prehitro
končala. Bila je veselje, pogum, hvaležnost,
presenečenje in ljubezen, vse lahko naštejem, ker je
bila učiteljica pogumna, zaupala nam je, v njeni
nežnosti je bilo toliko ljubezni, da smo otroci občutili
mir, čeprav je zunaj divjala vojna.

Pred nekaj leti sem šla mimo tiste hiše v Dolenji vasi,
korak je kar sam zavil na dvorišče, obstala sem
začudena. Tako tožno se mi je storilo ob spominu na
vse tisto lepo šolsko leto in solza se mi je
nepričakovano potočila po licu. Saj to ni bila solza
žalosti, bila je solza hvaležnosti in zaupanja v mojo
otroško dušo.

Stopila sem tja, hiša ni bila samo prazna, bila je
zapuščena in mene je stisnilo pri srcu. Bilo mi je hudo,
kakor da bi jaz tej hiši storila silo, da ni bilo nikogar
več, ki bi hotel biti tu in čuval spomin na tiste lepe
trenutke zame! Na sošolke! Na šolo! Na tako super
učiteljico, ki si je upala takrat odpreti hišo za nas,
radovedne otroke, ki smo si želeli šolo, čeprav je bila
vojna!

Slava Dragolič
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Petarji v šoli v naravi na Debelem rtiču
PONEDELJEK, 12. 9. 2022
Obiskali smo Piran, si ogledali akvarij, Tartinijev trg, se povzpeli do
cerkve sv. Jurija ter se spustili do rta Madona.

Okusno kosilo nas je ob prihodu v hotel že čakalo in sveže postelje
tudi.

Sledil je preizkus plavanja in lokostrelstvo.
Kasneje pa še plavanje, večerja in sprehod med vinogradi.
Seznanili smo se s hišnim redom in preizkusili del trim steze.

TOREK, 13. 9. 2022
Dan se je prebudil z voščilom za deseti rojstni dan.

Po zajtrku nas je že čakala ladja v policijskem kampu in nas popeljala
v Koper.

Z razgledne točke smo si ogledali Luko Koper, nadaljevali pot skozi
stara mestna vrata, ki pa so nas pripeljala do odličnega sladoleda.

Plavanje se nam je ravno tako prileglo.
Polni želodčki so imeli samo 15 min časa, da se odpočijejo, saj nas je

čakala pešpot v Italijo.
Ob povratku smo imeli čisto pravi pouk in pisali v nove delovne

zvezke.
Nekatere učence so razveselile prve razglednice od doma.
Tudi mi smo se potrudili in vam napisali nekaj besed.
Vmes pa smo pridno klicali domov.
Kopalke in brisače so nas že čakale, da jih zmočimo.
Današnji večer je na sporedu ples. Vsi se ga zelo veselimo.

SREDA, 14. 9. 2022
Pa smo na polovici naše šole v naravi.

Smo že kar utrujeni, a vztrajamo in nabiramo kondicijo, saj nas čaka
preizkus plavanja.

Topla voda v notranjem bazenu se je zelo prilegla, pa še valov ni bilo.
S kanuji smo se namenili do tankerja, a je mentor prehitro posegel

vmes z drugimi navodili.
Preizkusili smo se v nogometni tekmi na travnatem igrišču, spoznali

in prepoznali rastline v parku. Izvedeli smo, da je ginko iglavec, čeprav
ima liste, in da je to zelo staro drevo.

Igranje namiznega nogometa je velik užitek.
Naredili smo jadrnice iz stiroporja, reševali matematične račune,

napisali jedilnik …
Zvečer smo se posedli pred pravo televizijo in navijali za naše

košarkaše.

ČETRTEK, 15. 9. 2022
Dokončali smo svoje jadrnice ter lovili zaklad. Ekipa, ki je zmagala, je
prejela darilce.

Poskusili smo izmeriti temperaturo morja, a so nam to dejavnost
preprečili visoki valovi. Raziskovali smo rastline in živali na plaži in v
morju. Pomagali smo si z lupo.

Pripravljalo se je k neurju, zato smo se umaknili na varno.
Notranji bazen nas je pričakoval. Vadili smo za zlate, srebrne in

bronaste delfine ter za priznanje morski pes.

Lačni smo posegli po makaronih, ki so ta teden naša glavna in
najljubša jed, čeprav je izbor hrane zelo bogat.

Delovni listi za angleščino so nam povzročili nekaj težav, ločevanje
školjk od polžev in sredozemskih rastlin pa je steklo.

Napravili smo se v gusarje in iskali gusarski zaklad.
Po večerji smo še enkrat zaplavali v notranjem bazenu.
Za lahko noč smo razmišljali o morski vili.

PETEK, 16. 9. 2022
Danes nas ni bilo potrebno buditi, saj smo zgodaj začeli s pakiranjem,
pospravljanjem sob … Petek je in po domovih je zadišalo.

Čakalo pa nas je še plavanje za vse vrste delfinov in morskega psa.
Trema se je stopila šele v notranjem bazenu ob vzpodbudah

plavalnih učiteljev.

V Koper gremo.
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Zaplavali smo in dosegli lepa priznanja. Ponovili skok na glavo in
salto, nadaljevali pa v morju. Kako smo se veselili, ko smo plavali na
1000 m in skoraj vsi “ujeli morskega psa”.

Pomalicali smo v učilnici in iskali oz. pospravljali svoje stvari, ki so
jih čistilke še našle po sobah.

Kviz je potrdil, da smo si zapomnili veliko značilnosti o morju,
morskih živalih, rastlinah in obali.

Prejeli smo priznanja za dosežke v plavanju in nagrade za najbolj
pospravljene sobe.

Vreme je krojilo kakšne spremembe, zamenjave v predvidenem in
prej pripravljenem urniku oz. načrtu šole v naravi …

Program je napisala učiteljica Pavla.
Dežurna fotografinja je bila učiteljica Martina, pomagala sta učitelja

Jan in Marcel, ki pa sta nas naučila vse vrste spretnosti v vodi in ostalih
športih.

Dnevniški zapis oblikovala: Martina Kočevar
Fotografije: Martina Kočevar

Kolesarski izpiti
v 5. razredu

Zadnje dni preteklega šolskega leta so učenci 5. razreda opravljali še
praktični del kolesarskega izpita. Po peturni vožnji so bodoči kolesarji
dokazali svoje znanje pred komisijo. Člani komisije so učence opozorili,
na kaj morajo biti še posebej pozorni, da bo vožnja brez napak. Učenci
so obljubili, da bodo varovali svoje glave s čelado, ki so jo dobili v dar.
Za darilo se iskreno zahvaljujejo naši Občini. Hvala tudi predstavnikom
Združenja šoferjev, ki so varovali učence na prvi samostojni vožnji.
Vsem učencem čestitke za opravljen izpit.

Pavla Ponikvar, mentorica
Foto: Tina Troha

Obilje
Bilo je dolgo vroče poletje, sonce nas je pregrelo in izsušilo naravo.

Komaj smo čakali prvi šolski dan, da se pokažemo v vsej svoji poletni
lepoti. Potem pa dež! Kaj??? Pa ravno na prvi šolski dan! Bilo je temno
in oblačno, turobno in neprivlačno.

Vseeno smo oblekli svojo poletno obleko in obutev.
Vzeli smo nove torbice, zvezke in copate ter se odpravili v šolo. Z

nami so čisto zares lahko odšli tudi starši. Menda somed poukom lahko
samo v prvem razredu in še to le prvi šolski dan.

Na pragu učilnice nas je pozdravila učiteljica Petja in nam čestitala,
kajti postali smo pravi šolarji. Uradno!

Kasneje sta naju pozdravila in obdarila še župan Jože Doles in
ravnateljica Milena Mišič.

Učilnico somedtem preletavali kačji pastirji in nas vabili v pravljico.
Po prijetni lutkovni predstavi so nas starši malo zapustili, ravno toliko,
da smo se lahko posladkali s čokoladno torto.

Kaj pa dež? Pa naj bodo dežne kapljice simbol obilja – obilja v
zdravju, sreči in veselju, ki nas čaka v letošnjem šolskem letu.

Pravzaprav dežja nismo več opazili. V naših srcih je namreč sijalo
sonce in nas toplo grelo.

Prvarji in učiteljica Petja Ilejšič

Prviè v šoli
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Philip veliko treningov opravi na tekaških progah v Planici.

Philip Yazbeck Lavrič Pregelj –
član slovenske mladinske ekipe

v teku na smučeh
V sezoni 2021/2022 se je Tekaško smučarskemu društvu Olimpĳa
BLOKE pridružil Philip Yazbeck Lavrič Pregelj in dosegel nekaj
zelo odmevnih rezultatov v kategorĳi mlajših mladincev, kjer je
bil med drugim viceprvak v skikrosu. Philip se je uspešno meril
tudi s tekači v višjih kategorĳah in celo na mednarodnih tekmah.
V sezoni 2022/2023 je član slovenske mladinske ekipe v teku na
smučeh do 18 let. Z njim smo se pogovarjali o pripravah in
pričakovanjih pred letošnjo sezono.

Kako si zadovoljen s pripravami na sezono 2022/2023?
S pripravami na novo sezono 2022/2023 sem zadovoljen. Aprila sem

si vzel 10 dni počitka in takoj začel s pripravami na novo sezono. Na-
jveč treningov sem opravil julĳa. V avgustu sem imel tri dni počitka in
začel spet normalno trenirati. Med šolskim letom treniram 6 do 8-krat
na teden. Treningi so razdeljeni na osnovno moč, vzdržljivost in
tehniko.

Udeležil si se tudi priprav mladinske ekipe v teku na smučeh do 18
let. Kako pomembno se je primerjati z drugimi tekači v enaki
starostni kategorĳi?

Z drugimi tekači se je pomembno primerjati, ker tako lahko vidiš, če
si dovolj pripravljen, oziroma ugotoviš, kje se lahko izboljšaš, npr. v
klance gor ali dol, sprintih, vzdržljivosti, moči ...
V letošnji sezoni si prestopil v kategorĳo starejših mladincev. Te
lahko kljub temu da se boš meril s starejšimi tekmovalci, pričak-
ujemo na zmagovalnih stopničkah?

Absolutno.

Naj dodamo, da je Philip od priprave tega intervjuja že dvakrat stal
na stopničkah. V soboto, 3. 9. 2022, je v Planici v kategorĳi starejših
mladincev na državnem prvenstvu 2022 na tekaških rolkah dosegel 3.
mesto.

Prvi športni dan
Dnevi v začetku septembra so bili še prav poletni. Sonce je prijazno
vabilo.

Odzvali smo se in se odpravili na prvi jesenski pohod. Udeleženci so
bili učenci 2., 3., 4. in 5. razreda, njihove razredničarke in učiteljice.
Povabili smo tudi člane Društva upokojencev Martin Krpan Bloke.
Poskrbeli so za prijetno medgeneracijsko druženje. Pomagali so tudi
pri prečkanju glavnih prometnic in skrbeli za varno pot naših učencev.
Gospod Hiti je popestril naš pohod. Na poti smo se ustavili in mu
prisluhnili. Slikovito je opisal jadralno letalstvo na Blokah.

Pot nas je vodila po Novi vasi, do Fare in Zavoda, nato smo prispeli
na Glino, kjer smo malicali. Potem smo krenili na Studeno, izbrali
gozdno pot za Velike Bloke, nato pa jo mahnili naravnost proti šoli.

Prijetno druženje smo zaključili z igrami na igrišču. Že kar malo
utrujeni smo se odpravili domov.

Hvala našim spremljevalcem. Se še priporočamo.

Pavla Ponikvar, vodja športnega dne
Foto: Ksenija Brus

Šola v naravi
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12. Tek po Blokah
V nedeljo, 12. septembra 2022, je ob Bloškem jezeru potekala tekma Notranjskega
tekaškega pokala. Traso teka smo v soboto urejali še v dežju, v nedeljo pa nas je

razveselilo sonce, ki je ravno prav ogrelo ozračje. Ob Bloškem jezeru se je zbralo 120
tekačev, ki so se na tek podali v zelo primernem vremenu.

Na tekmo se je najbolje pripravil Janez Mulej,
ki je postal absolutni zmagovalec teka na 7 km
z novim rekordom proge 24 minut in 20
sekund. Prejšnji najboljši čas je izboljšal za 8
sekund. Odlično drugo mesto je dosegel
domačin Philip Yazbeck Lavrič Pregelj, član
domačega Smučarsko tekaškega društva
Olimpĳa Bloke. Tretji je bil Tadej Osvald. Med
članicami je letos zmagala Darja Jereb. Progo
je pretekla v 32 minutah in 6 sekundah. Druga
je bila Nataša Aljančič, tretja pa Rebeka Petro-
včič.

Na krajših progah je tekmovalo 40 os-
novnošolcev. Člani naše šole so si priborili kar
devet medalj.

Tekmo smo organizirali člani Športnega
društva Bloke, finančno sta jo podprla Občina
Bloke in podjetje KL Fenstar. Za hrano in
pĳačo je poskrbela okrepčevalnica Brunarica

ob Bloškem jezeru, praktične nagrade za na-
jboljše tekače pa je prispevalo podjetje JUB.
Pri organizacĳi tekme je sodelovalo veliko
prostovoljcev, ki se jim iskreno zahvaljujemo.

Janez Milavec, ŠD Bloke

REZULTATI:

DEKLICE 600 M
1. ALJA MARINČ, OŠ LOGATEC
2. LOLA ŽAGAR, OŠ CERKNICA
3. SOFĲA KOMIDAR, OŠ BEGUNJE

DEČKI 600 M
1. JURE HRIBAR, OŠ BREZOVICA PRI
LJUBLJANI
2. LIAN PRIMOŽIČ, OŠ NOVA VAS
3. LARS ŽAGAR, OŠ STARI TRG

DEKLICE 1000 M
1. TĲA PRIMOŽIČ, OŠ NOVA VAS
2. AJDA MILAVEC, OŠ NOVA VAS
3. LANA ZIDAR, OŠ NOVA VAS

DEČKI 1000 M
1. FILIP KOMIDAR, OŠ CEKRNICA
2. JAKOB KOMIDAR, OŠ BEGUNJE
3. MATEJ BAVEC, OŠ NOVA VAS

DEKLICE 1600 M
1. ANJA MILAVEC, OŠ NOVA VAS
2. LENA LAH MAJKIČ, OŠ NOVA VAS
3. NEŽA MILAVEC, OŠ NOVA VAS

DEČKI 1600 M
1. VID BAJEC, NK BRAVO
2. MARK PONIKVAR ZAKRAJŠEK, OŠ
NOVA VAS
3. LUKA ISTENIČ, OŠ BREZOVICA PRI
LJUBLJANI

ČLANICE 7 KM
1. DARJA JEREB, IZIŠPORT
2. NATAŠA ALJANČIČ
3. REBEKA PETROVČIČ, AK PIVKA

ČLANI 7 KM
1. JANEZ MULEJ, MODRI DIRKAČI
2. PHILIP YAZBEC LAVRIČ PREGELJ,
TSD OLIMPĲA BLOKE
3. TADEJ OSVALD, ŠTD LONČAR

Vse rezultate in več fotografij naj-
dete na spletni strani: www.sd-
bloke.si.

Foto: Janez Milavec

Start èlanov na 7 km

Foto: Katja Tomec

Od leve proti desni Lena Lah Majkiè, Anja
Milavec, Neža Milavec in Izadora Bajželj

Foto: Katja Tomec

Prvi z leve Philip Yazbeck Lavriè Pregelj

Foto: Katja Tomec

Od leve proti desni: Ajda Milavec,
Tija Primožiè, Lana Zidar
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Dober začetek nove sezone
Po dveh letih okrnjenih treningov in tek-
movanj so tekači Tekaško smučarskega
društva Olimpĳa BLOKE v novo sezono
2022/2023 vstopili z rednimi treningi, ki so jih
še bolj intenzivno izvajali na poletnih pri-
pravah. Priprave so potekale na Pokljuki od
27. 6. 2022 do 3. 7. 2022. Udeležilo se jih je
devet tekmovalcev, ki so pod vodstvom dveh
trenerjev izvajali kondicĳske in tehnične
treninge. Za sprostitev in zabavo so se

odpravili na pohod na Blejsko kočo, zaplavali
v Blejskem jezeru in se spoprĳeli z izzivi na
oviratlonu. Tekmovalcem so bili všeč tudi
večeri, ko so se družili s člani drugih klubov in
vzpostavljali nova prĳateljstva. Po vrnitvi s
priprav so tekmovalci priprave na novo
sezono nadaljevali na rednih treningih, ki so
potekali v obliki daljših tekov, imitacĳe teka
na smučeh s palicami in teka na rolkah.

Uspešnost poletnih treningov so tek-

movalci že preizkusili na prvi tekmi Poletnega
pokala Argeta Junior. Najbolj sta se izkazala
Philip Yazbeck Lavrič Pregelj, ki je v kategorĳi
starejših mladincev dosegel 2. mesto, in Lana
Zidar, ki je bila sedma med mlajšimi
deklicami.

Mojca Milavec
TSD Olimpĳa Bloke
Foto: Franc Primožič

Mladi tekmovalci pri premagovanju izzivov na oviratlonu na Pokljuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVNI DAN PREPREČEVANJA SAMOMORA 
USTVARJAJMO UPANJE Z DEJANJI 

Svetovni dan preprečevanja samomora je 
priložnost za ozaveščanje o tem pojavu in 

promoviranje dejavnosti, ki lahko zmanjšajo 
število samomorov in poskusov samomora 

po celem svetu. 

Ena izmed vsakih sto smrti v svetu je posledica samomora.* 

Samomor lahko prizadene vsakogar od nas in ima 
globoke posledice tako za posameznike, ki so bili 
umrli osebi blizu, kot tudi za celotno družbo. S 
ciljanim ozaveščanjem in zmanjševanjem stigme 
lahko zmanjšamo negativne učinke, ki jih vsako leto 
povzroči umrljivost zaradi samomora.  

 

Ustvarjajmo upanje z dejanji 
Namen letošnjega gesla obeležitve je izpostaviti, da obstajajo drugačne možnosti, kot je samomor. Z geslom želimo povečati zaupanje in zavedanje vsakega 
izmed nas, da lahko naša dejanja, ne glede na to, kako majhna ali velika so, pri nekom, ki se spopada s stisko, obudijo upanje. Vseh samomorov žal ne moremo 
preprečiti, veliko pa jih lahko. In pri tem ima lahko vsak od nas ključno vlogo. S svojimi dejanji lahko pomagamo nekomu, ki se je znašel v najtežjih trenutkih. 

To lahko storimo kot pripadniki družbe, v vlogi otroka ali starša, kot prijatelji, kot kolegi ali sosedje. Vsi lahko podpiramo in pomagamo nekomu, ki se je 
znašel v samomorilni stiski, ali nekomu, ki je zaradi samomora izgubil bližnjega. 

Samomorilne misli so večplastne 
Dejavniki, ki vplivajo na pojav samomorilnega vedenja, so večplastni. Univerzalna strategija 
preprečevanja samomora ali univerzalen pristop, ki bi ustrezal vsem, ne obstaja. Vemo pa, da lahko 
določeni dejavniki in življenjski dogodki posameznika naredijo bolj ranljivega za razvoj samomorilnega 
vedenja in da določene duševne težave (npr. tesnoba, depresija) lahko povečajo tveganje za samomor. 
Posamezniki, ki so v samomorilni stiski, se lahko počutijo ujete ali v breme svojim prijateljem, družini in 
okolici ter se zato počutijo ranljivost. Z ustvarjanjem upanja z dejanji lahko posameznikom, ki imajo 
samomorilne misli, pokažemo, da upanje obstaja, da nam ni vseeno in da jih želimo podpreti.  

*World Health Organization. Suicide worldwide in 2019: global health estimates. Available from:  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643. [Sneto 13. julij 2021] 
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Kulturno društvo Bloke
je praznovalo zlati jubilej

V letošnji junĳski številki Bloškega koraka smo vabili na jubilejni koncert KD Bloke ob 50.
obletnici pevskega delovanja. Prireditev smo združili z letošnjim praznovanjem dneva

državnosti. Zaradi dvoletne koronske omejitve delovanja smo prireditev iz lanskega leta
prestavili na letošnje. Sicer pa, kaj pa je eno leto proti petdesetim – skoraj nič!

Že na začetku naj zapišem, da je bila prired-
itev dostojna visokega jubileja. Za priprave
smo imeli bolj malo časa, saj smo z rednimi va-
jami pevci in plesalci lahko začeli šele v
mesecu marcu. Kljub temu smo vse tri
skupine KD Bloke: MePZ (zbor jubilant),
Vokalna skupina Diva, Folklorna skupina in
gostje, pevci zbora Potoški fantje, s svojimi
nastopi lepo predstavili svoje delo.

Ob tem namenimo nekaj besed tudi ostalim
obeležitvam jubileja, ki bodo ostale za bodoči
čas.

Kot ob vseh preteklih praznovanjih je
društvo tudi letos izdalo zgibanko s kratkim
opisom svojih skupin, aktualnimi fotografi-
jami in programskim listom. Dolgoletni sne-
malec naših nastopov Jože Obreza je ob ju-
bileju opravil veliko delo. Zbral je vse obsto-
ječe posnetke naših nastopov in koncertov od
leta 1983 naprej. V elektronski obliki je tako
nastala zbirka posnetkov v trajanju skoraj 30
ur. Gre za neprecenljiv zapis, ki ga bomo pre-
dali Knjižnici Ivana Čampe v Novi vasi in bo
tako dostopen javnosti. V času pred jubilejem
je bilo na zelo dobro obiskani spletni strani
Stare slike, ki jo ureja Miloš Toni iz Cerknice,
objavljenih sedem mojih prispevkov o de-
lovanju bloških pevcev v prvem desetletju po
ustanovitvi zbora. S svojimi spomini mi je pri
tem veliko pomagal naš ustanovni član France
Škrabec. Prispevki so dostopni na spletni

strani in bodo v bodoče na voljo tudi v domači
knjižnici. Za sceno jubilejne prireditve smo
poleg uvodne strani zgibanke uporabili 20 let
staro sliko slikarja Božidarja Strmana, naslov-
ljeno Bloški pevci, ki nam jo je Občina Bloke
namenila ob 30. obletnici delovanja.

Kulturno društvo Bloke je prejelo jubilejno
priznanje Javnega sklada za kulturne de-
javnosti, ki nam ga je na prireditvi podelila

vodja območne izpostave JSKD Cerknica ga.
Jožica Mlinar. Bili smo ga zelo veseli.

V zadnjem letu je JSKD svojim že uvel-
javljenim priznanjem za dolgoletno delo v
ljubiteljski kulturi dodal še eno – častno
Gallusovo značko, ki jo prejemniki dobijo
za 40- ali večletno udejstvovanje v lju-
biteljski kulturni dejavnosti. To prestižno
priznanje je na prireditvi prejelo devet
naših članov in članic. Ob tej priliki jim še
enkrat čestitamo.

Naš najstarejši član France Škrabec je edini
še živeči udeleženec prve vaje zbora v
jedilnici Novolita, v decembru 1971. Na pri-
reditvi je bil za svoje pozdravne besede in
skupno pesem – Petračevo izvedbo »Ko lunica
bo zasĳala« deležen gromkega aplavza.

Člani KD Bloke se za pripravo in izvedbo
prireditve še enkrat zahvaljujemo gostom iz
Loškega Potoka, OŠ Toneta Šraja Aljoše,
Občini Bloke, posebej županu Jožetu Dolesu za
pozdravne besede, in voditeljici prireditve
Vesni Kovač. Posebej pa se zahvaljujemo tudi
številnim obiskovalcem in poslušalcem, ki so
z nami proslavili jubilej in ob pogostitvi
druženje nadaljevali v prelep kresni večer
pred dvorano Bloški smučar.

Lojze Mazĳ KD Bloke

Foto: Stane Jakopin

Mešani pevski zbor KD Bloke na jubilejni prireditvi
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Preko Vipavske doline do reke Soče
V letošnjem poletju se je še toliko bolj kot prejšnja leta pokazala naša vsakodnevna odvisnost od vode.
Pomanjkanje pitne vode v Istri, huda suša po celi Slovenĳi, nepredstavljivi požari, usahli studenci in
celo reke so nam ponovno dali misliti, kako pomembno je z vodo ravnati skrajno skrbno, spoštljivo in
dolgoročno. V Društvu Voda se v okviru našega ozaveščanja o pomenu vode in spoštovanja naravne ter
kulturne dediščine, povezane zlasti z vodo, vsako poletje podamo na ekskurzĳo po slovenskih pokraji-
nah, največkrat v doline naših krasnih rek. Potem ko smo v preteklih letih spoznavali domačo Bloščico,
pa tudi Rižano, Krko, Kolpo, Savinjo in druge, smo se tokrat na sončno predzadnjo avgustovsko soboto

podali v kraje ob rekah Vipavi, Hublju in eni naših najlepših rek Soči.

Pot nas je vodila skozi Vipavsko dolino. Reka
Vipava, ki se v meandrih vĳe v dolini, je
osrednji vodni vir teh krajev, ki slovĳo po
odličnem sadju ter trtah Zelen in Pinela.
Vendar tudi Vipava s pritoki že desetletja ne
zagotavlja dovolj vode za vse potrebe
kmetĳstva in nasploh prebivalstva. Ob poti
smo za kratko uzrli umetno jezero Vogršček,
ki je bilo pred tremi desetletji zgrajeno, da bi
zadrževalo vodo za potrebe namakanja. Polno
napolnjeno lahko hrani celo 9 milĳonov ku-
bičnih metrov vode, a zaradi suše je bilo
povsem suho.

Pot nas je pripeljala do Solkana in doline
reke Soče. Ker je na krasno bistro hči planin
(po Gregoriču) najlepši pogled od zgoraj, smo
se (z avtobusom) podali kar na vrh 609 m vi-
sokega Sabotina. Z vrha smo imel pogled vse
do Triglava na severu pa do Tržaškega zaliva
na jugu. Pod nami pa je vĳugala v tem delu že
počasnejša Soča, ki je zaradi premalo vode,
žal, že nekoliko izgubljala svoj čudoviti
smaragdni lesk. Soča pa ni poznana samo po
svoji zeleni lepoti, čisti vodi in soški postrvi,
ampak tudi po enem najbolj tragičnih obdobĳ
naše zgodovine – soški fronti. Na Sabotinu nas
je vodič Bogdan popeljal po muzeju soške
fronte – Parku miru. Vstopili smo v sistem v
skalo vkopanih rovov – kavern, ki so vojakom
na fronti služile za zatočišče in za bivanje v
času vojne. Spoznali smo, kako težko je bilo to
obdobje tako za mlade fante, ki so bili vpoklic-
ani na fronto, kot tudi za domačine, ki so
živeli v krajih ob Soči. Vsakodnevno neprest-
ano obstreljevanje vzdolž 90 km fronte po
obronkih gora na obeh bregovih Soče je tra-
jalo kar dve leti in pol. Sabotin je bil ena
ključnih obrambnih točk avstroogrske vojske
pred Italĳani in je bil celotno obdobje
neprestano oblegan. Danes je na Sabotinu
poleg Parka miru še povsem nov mul-
timedĳski center z muzejsko zbirko, ki s
številnimi ostalinami obiskovalcem pokaže
obdobje soške fronte.

Po okrepčilu na vrhu nas je pot vodila skozi
Goriška brda, kjer smo se sprehodili skozi z
obzidjem obdano srednjeveško vasico
Šmartno. Avtobus nas je nato odpeljal nazaj

Solkanski most nad nami

Pogled s Sabotina na Soèo in Sv. goro
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do Soče, kjer je naš pogled pritegnil znameniti
solkanski kamniti železniški most. Sprehodili
smo se povsem do njegovih mogočnih stebrov
in občudovali ta dosežek gradbeništva izpred
več kot stoletja, saj je to še danes največji
kamniti most na svetu. Pot nas je vodila še do
bližnje hidroelektrarne Solkan, ene do šestih
na Soči. Hidroelektrarno so morali letos poleti
večkrat zaustaviti zaradi prenizkega pretoka
Soče, kar se ni zgodilo že 19 let.

Od Soče smo se poslovili, na poti domov pa
smo se spoprĳateljili še z eno reko, ajdovskim
Hubljem. Večina se nas je do izvira Hublja
povzpela po gozdni učni poti, ki se ves čas
vzpenja ob reki, ki lahko v deževnem obdobju

postane pravi hudournik. Žal letošnje poman-
jkanje vode ni prizaneslo niti Hublju in tako
pri izviru ni mogel pokazati svojih mogočnih
slapov, je pa vseeno njegov hlad prĳetno
spremljal našo pot ob sončnem dnevu. Od
Hublja smo se polni vtisov o krasni naravi,
čistih rekah in s ponovnim spoznanjem o po-
menu skrbi za naše vodne vire vračali nazaj na
Bloke.

Erna Anzeljc, Društvo Voda

Hubelj

Bela Ljubljana ali bella?
Bloški plesalci smo se v okviru vsakoletne ekskurzĳe letos
odločili za ogled naše prestolnice. V svojih vrstah imamo

tudi člane, ki so nekaj časa bivali v Ljubljani, in njihov odziv
na predlog za Ljubljano je bil zelo zanimiv: „Ah, ta Ljubljana,

saj nimaš kaj videt’, en sam dolgčas.“

A po predstavitvi programa ogleda je kljub
pomislekom prevladala odločitev za prestol-
nico. Tako smo si 20. avgusta ogledali
Ljubljano iz malo drugačnega zornega kota.
Začeli smo pri Ljubljanici z ladjico Sulc po vsej
plovni dolžini od Barja do zapornic. Res zan-
imiva dogodivščina in krasni pogledi na
mostove iz vodne gladine. Ob prĳetnem
kramljanju o zgodovini dogajanja na Ljubljan-
ici in ob njej se je pozitiven vtis še poglobil.
Glede na to, da je Cukrarna prav na bregu
Ljubljanice, smo jo izbrali za svoj naslednji
cilj. Prĳetna vodička nam je izčrpno razložila
vso zgodovino; od izdelave karamele do pro-
pada podjetja in vsega dogajanja v novejšem
času. Ogledali smo si zanimivo obnovo objekta
in razstavo umetniških del moderne umet-
nosti. Trenutna razstava ima poudarek na
ženski ustvarjalnosti. Osebno sem dobil vtis,
da še vedno prevladuje primerjava med spo-
loma. Razstavljenih je nekaj „abstrakcĳ“, kjer
brez razlage ne veš, kaj naj bi bilo uprizorjeno,
sicer pa kakšne globlje duhovnosti ni čutiti …
Dobil sem občutek, da je poudarek na tem, kdo
si upa več pokazati.

Sledil je krajši sprehod do tržnice in
Prešernovega spomenika, kjer smo ugotovili,
da ga Julĳa še vedno opazuje s svojega okna.

Na sobotni dan je bilo dogajanje res pestro.
Zanimivo, da se je v vrvežu prerivajočih se
ljudi slišalo več tujih jezikov kot slovenščine.

Sledil je preizkus vzpenjače na Ljubljanski
grad in ogled razstav na njem. Zanimiv je tudi
pogled namesto z grajskega stolpa. Še posebej
zato, ker določene četrti dobro poznamo in se
iz te perspektive vidĳo drugače. Po krajšem
postanku na grajskem dvorišču smo ugotovili,
da nas čas že pošteno priganja, pa tudi v
želodcu je bilo čutiti neko kruljenje. Družno
smo ugotovili, da bo Ljubljane dovolj in smo se
preko Velikih Lašč odpravili proti domu. Na
Robu smo se v tamkajšnjem gostišču malo
podprli in preizkusili plesne veščine. V polet-
nih mesecih je zelo nevarno, da kakšen korak
ali nagib uide iz glave … Modri ljudje pravĳo:
»Kadar je najlepše, je čas, da se odpraviš
domov.« Tako smo storili tudi mi.

Ob vrnitvi so se tudi nekdanji Ljubljančani
strinjali, da je bil ogled Ljubljane iz
drugačnega zornega kota zanimiv in poučen.
Nabrali smo veliko lepih vtisov, ki nas bodo
spominjali na letošnje lepo poletje, ki je kar
prehitro minilo.

Zapisal: Bojan Kraševec
Foto: Vidrih Igor
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4. Traktor zbor na Studencu
Člani in članice ŠD Studenec na Blokah smo
tudi letos v okviru praznovanja občinskega
praznika organizirali 4. Traktor zbor. Na
sončno nedeljsko popoldne smo se traktoristi
zbrali pri zbirnem centru pod Hudim Vrhom.
Od tam smo krenili po poljski poti proti Stu-
dencu. Na zboru so bili traktorji različnih
znamk, konjskih moči kot tudi starosti. Bilo je
tudi nekaj starodobnikov.

Po blagoslovu traktorjev in voznikov, ki ga
je opravil župnik Simon Virant, smo se družili
ob hrani in pĳači na športnem igrišču.
Poskrbljeno je bilo tudi za otroke, ki so se za-
bavali na velikem napihljivem traktorju.

Zahvaljujemo se vsem traktoristom, ki so s
svojim prihodom omogočili, da je prireditev
uspela. Prav vsi pa ste že lepo vabljeni na 5.
Traktor zbor prihodnje leto.

ŠD Studenec na Blokah
Alenka Pavčič

Po dveh letih zopet na slovenski obali
Člani PGD Velike Bloke smo se po dveh letih
zopet odpravili na enodnevni izlet na slov-
ensko obalo. Mislim, da ni treba posebej pred-
stavljati, zakaj po dveh letih, saj je vsem
znano, da zaradi virusa. Naše gasilsko društvo
ima dolgoletno tradicĳo z odhodi na morje. V
času bivše države smo bili tudi več dni na
letovanju, večinoma v Umagu na Hrvatskem.
Začeli smo leta 1979, leta 1980 smo bili na
otoku Krku, takrat so odprli nov most na otok.
Imenoval se je Titov most. Tudi v času osam-
osvojitvene vojne 1991 smo bili v Umagu,
imeli smo malo zapletov na državni meji za-
radi vozil z modrimi lučmi, tako da je bilo
treba menjati vozila in smo lahko prečkali

mejo. Kje so tisti časi in člani društva …
Pa se vrnimo v današnji čas. Torej, kot sem

že omenil, smo se odločili, da se odpravimo
med tednom, ko ni velike gneče. Določen je bil
datum 24. avgust 2022. Poslati je bilo treba
nekaj sporočil, se dogovoriti s šoferjem glede
avtobusa in z županom glede plačila prevoza.
Ne smem pa pozabiti tudi na trgovke iz trgov-
ine Nova vas, saj so nam v kratkem času
uredile, da nismo omagali – podprli smo se z
dobrimi klobasami in sokom.

Odločili smo se za Strunjan, saj smo bili tam
že mnogokrat, tako da nas tudi strežno osebje
že kar pozna. Cena piva je bila malo višja, kot
je pri nas v lokalih, vendar se nismo veliko

ozirali na to. Avtobus je bil skoraj poln članov
in to od najmlajših do veteranov. Skratka,
imeli smo se lepo in zabavno. Najbolj
pomembno pa je, da smo se prav vsi
udeleženci vrnili brez kakršnekoli praske.

Na koncu se zahvaljujem županu
občine Bloke, da nam je omogočil avtobusni
prevoz, šoferju Vojku za vožnjo tja in nazaj in
seveda vsem članicam in članom našega
društva za udeležbo in razumevanje, če je bilo
karkoli nepopolno.

Predsednik PGD Velike Bloke:
Matjaž Modic

Foto: David Vučkovič

4. Traktor zbor
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Prenovljeno dvorišče
Gasilci iz prostovoljnega gasil-
skega društva Velike Bloke smo v
letošnji kvoti za asfaltiranje
odsekov občinskih cest pristavili
svoj lonček in prenovili oziroma
na novo zamenjali asfaltno pre-
vleko pred našim gasilskim
domom v Velikih Blokah.

Dvorišče pred gasilskimdomom
je bilo dotrajano, na njem so bili
večkrat gradbeni posegi zaradi ob-
novitvenih del po naši vasi,
montaže cerkvenih zvonov, prik-
lopa na centralno kanalizacĳo in
drugih podobnih posegov. Vedno
je bilo potrebno zarezati v asfalt in
kopati jarke, kot je vidno s foto-
grafije pred prenovo.

V dogovoru z županom občine
Bloke Jožetom Dolesom nam je
Občina prisluhnila in nam v celoti
financirala pripravo zemljišča
(odstranitev starega asfalta), final-
izacĳo ter pripravo padcev višin in
jaškov za odvodnjavanje ter

seveda na koncu polaganje nove
asfaltne prevleke.

Bločani smo zelo ponosni in
veseli nove podobe našega dvor-
išča pred gasilskim domom. Zato
se še enkrat zahvaljujemo županu
Jožetu Dolesu in Občini Bloke, da
nam je prisluhnila in odobrila fin-
ančna sredstva za ta projekt.

Naj na koncu samo še spomnim
naše občane vseh vasi in zaselkov,
da gasilci PGD Velike Bloke organ-
iziramo pregled gasilnih aparatov
v mesecu požarne varnosti v okto-
bru. To se bo dogajalo v soboto, 8.
10. 2022, in sicer od 9.00 do 12.00 v
gasilskem domu v Velikih Blokah.
Cena pregleda enega gasilnega
aparata je 5 evrov. Obvestila bodo
poslana vsem gospodinjstvom po
pošti v obliki letakov.

Z gasilskim pozdravom: NA
POMOČ!

Matjaž Modic

društvene strani
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Pevski maraton
Konec pomladi je bil za pevce Mladinskega
pevskega zbora Bloke precej pester. Kljub pre-
cej napornemu obdobju v letu v znamenju za-
ključevanja ocen v šoli ter začetku izpitnega
obdobja smo izpeljali veliko »projektov«.
Tako smo v treh vikendih, na prehodu iz maja
v junĳ, prepevali na dveh porokah, obhajilu
ter pri birmi (tako pri Sv. Trojici kot pri Fari).
Prav tako pa smo skupaj s cerkvenim
mešanim pevskim zborom peli pri nedeljski
sveti maši pri Fari, katere prenos je bil na TV
SLO 1. Kljub intenzivnemu tempu smo
hvaležni za priložnosti, ki smo jih dobili.

Med poletjem smo po kratkem počitku v
začetku avgusta odšli na intenzivni pevski
vikend. Dnevi so minili v piljenju že poznanih
pesmi, učenju novih ter medsebojnem
druženju. Rezultate smo hitro preizkusili na
poroki, kjer smo prisostvovali že teden po
tem. Veselimo se leta pred nami in novih
pevskih izzivov.

Mladinski pevski zbor Bloke

društvene strani

Foto: arhiv MPZ Bloke

MPZ Bloke po poroki

Foto: arhiv MPZ Bloke

Skupaj s cerkvenim mešanim zborom pred reportažnim vozilom RTV

Foto: arhiv ORATORĲ

Bloška mladina maha iz Gardalanda.
Foto: arhiv ORATORĲ

Še ‘fotka’, potem pa na tridnevne animatorske priprave

Foto: arhiv MPZ Bloke

Na pevskem vikendu
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Udeleženci letošnjega oratorija

Animatorji ter oratorĳ
Letošnje priprave za oratorĳ so se kot vsako leto začele že spomladi. Za začetek rednejših

priprav smo najprej skupaj z novopečenimi odraslimi katoličani napolnili 30-sedežni avtobus
ter odšli na enodnevni izlet v Gardaland. Po nepozabnem dnevu in nekaj sestankih je hitro

prišlo poletje ter z njim tudi intenzivnejše priprave za oratorĳ v obliki animatorskega
vikenda. Tridnevne priprave smo preživeli v Sečovljah, kjer smo poleg predelovanja teme

oratorĳa vadili pesmi in banse, se naplavali ter krstili nove animatorje.

Polni energĳe in novih znanj smomed 16. 8. in
20. 8. pri Svetem Vidu izvedli oratorĳ za tri
župnĳe (Bloke, Sv. Trojica, Sv. Vid). Tudi letos
je bila super udeležba z okoli 60 otroki in 20
animatorji. Čez teden smo preko življenja
svetnika Ignacĳa Lojolskega spoznavali vred-
note neustrašnosti, razločevanja, romanja,
šolanja, služenja, se družili ter naučili
marsikaj novega. Vsak dan smo začeli s
himno, dvigom zastave ter molitvĳo. Nato
smo se odpravili v župnišče, kjer je sledila
dramska igra o življenju Ignacĳa Lojolskega.

Rojen je bil v plemiški družini. Celo
življenje si je želel postati dober vojak, vendar
ga je med branjenjem mesta Pamplona zadela
topovska krogla in je ostal priklenjen na bol-
niško posteljo. Med okrevanjem je veliko bral

in ko se je naveličal lahkih romanov, je v roke
prĳel življenjepise svetnikov, ki so jim hitro
sledile tudi druge duhovne knjige. Te so nanj
močno delovale in ga navdušile za svetost. Čez
čas je doštudiral na več univerzah, nato pa je
s prĳatelji začel z ustanavljanjem Družbe
Jezusove, ki je postala nov red, red jezuitov.

Sledile so kateheze po starostnih skupinah,
kjer smo se pogovarjali o vrednoti ter simbolu
dneva. Kateheze so se zaključile z okusno
malico. Po malici so bile na vrsti delavnice, na
katerih so otroci ustvarjali srednjeveške
izdelke – gradove, meče in katapulte,
blazinice, globuse, naprstne lutke in slastno
pecivo. Pred veliko igro je sledilo še toplo
kosilo in voden prosti čas z otočki, kjer smo
igrali nogomet, plesali, odkrivali igre s kredo,

se frizirali ter masirali. Velika igra je bila vsak
dan drugačna in je pripomogla k lepemu za-
ključku dneva.

Zadnji dan smo poromali do cerkve sv.
Jakoba v Štrukljevi vasi, kjer smo oratorĳ za-
ključili s sveto mašo. Sledila je predstavitev
delavnic, kratko druženje s plesom ter odhod
domov. Na koncu smo si pomahali v slovo.
Komaj čakamo naslednji oratorĳski dan.

Zahvaljujemo se vsem za donacĳe,
sponzorstva, molitve ter drugo pomoč. Hvala,
Občina Bloke, Občina Cerknica, Foto Žnid-
aršič, Avto M, Gostilnica Domin ter gospod-
inje, ki ste pripravile hrano.

Animatorji

društvene strani
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Katja
in Blaž

13. 8. 2022 sta se v cerkvi sv. Kancĳana na
Gornjem Jezeru poročila Katja z Gornjega
Jezera in Blaž s Studenca. Poročil ju je
grahovski župnik Sandi Osojnik, civilna
poroka pa je potekala na gradu Snežnik. Slavje
so nato nadaljevali v Žagi v Loški dolini.

Spoznala sta se v septembru leta 2018 na
Gornjem Jezeru. Novi dom si urejata na Stu-
dencu na Blokah.

Zahvalila bi se vsem, ki so jima kakorkoli
pomagali pri pripravah in izvedbi same
poroke. Tudi gasilcem PGD Nova vas in PGD
Gornje Jezero za pripravo poročnega sla-
voloka.

Čestitke!

Karmen Zabukovec
Foto: Ilia Veronin

Nastja
in Klemen

Vmaju sta se v cerkvi Marĳinega vnebovzetja
v Velikih Blokah poročila Nastja Modec iz Ve-
likih Blok in Klemen Šmigovc iz Horjula.
Poročil ju je br. Luka Modic, civilna poroka in
poročno slavje pa sta potekala v Galerĳi Re-
panšek v Radomljah.

Spoznala sta se pred nekaj leti v središču
Ljubljane in takoj začutila, kot da se poznata
že zelo dolgo. Četudi nista takoj postala par, se
je iz prĳateljstva razvila velika ljubezen.
Pravljična zaroka se je zgodila v jeseni 2021,
letos v mesecu ljubezni pa sta dahnila svoj da.

Že pred poroko sta živela v stanovanju v
Ljubljani, kjer tudi ostajata po poroki. Hkrati
pa za naslednje leto že načrtujeta gradnjo hiše
v okolici Ljubljane.

V zakonu si želita, da bi ju spremljajo
zdravje, ljubezen in spoštovanje. Rada bi se
zahvalila predvsem svojima družinama za vso
pomoč in podporo ter krasnim družicam, Urši
M., Doris Ž. in Urši S., pričama Alenu M. in
Juretu R., za pomoč Marjanu L. in vsem
svatom za nepozabno poroko. Hvaležna sta
tudi vsem drugim, ki so kakorkoli pomagali,
da je bil njun dan čudovit.

Na vprašanje, kaj jima pomeni poroka, sta
odgovorila takole: »Drug drugemu sva oblju-
bila zvestobo ne samo v sreči, temveč tudi v
nesreči, ne le v zdravju, temveč tudi v času

bolezni in preizkušenj. Poroka pa absolutno
prinaša tudi občutke veselja in čarobnosti ter
predvsem enotnosti in povezanosti s partner-
jem. Za naju je bila poroka vedno v prvi vrsti
priložnost za praznovanje ljubezni in takoj za
tem še priložnost za sklenitev najinega pakta
za prihodnost, ki naju je imenovala za moža in
ženo, torej moškega in žensko, ki sta se
odločila predati svoje življenje v ustvarjanje

čudovite skupne zgodbe in to pred najinimi
najljubšimi ljudmi.

Tako, kot je bilo zapisano na vabilu: En dan,
le en dan, ki v večnost je ujet. Poljub, le en
poljub, je obljuba vseh obljub.«

Čestitke!

Karmen Zabukovec
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Jerneja
in Andrej

20. 7. 2022 sta se v Postojni poročila Andrej
iz Postojne in Jerneja z Blok. Poročil ju je
župan občine Postojna Igor Marentič. Kmalu
po obredu pa je bil Andrej že na poti proti gor-
iškemu Krasu, kjer je kot gasilec pomagal pri
gašenju požara. Slavje sta zato pripravila kas-
neje v avgustu, v Rakovem Škocjanu pri lovski
koči.

Na vprašanje, kdaj sta se spoznala, sta
odgovorila takole: »Poznava se že … zelo
dolgo. Najine poti so se službeno začele pre-
pletati v letu 2000. Vsaka podrobnost bi bila
tako ali tako dolgočasna za brati. Tako da ... V
letu 2022 sva to, kar sva.«

Pravita, da sta že pred poroko živela v ma-
jhnem stanovanju v Novi vasi nad gasilnim
domom in da bosta tam še nekaj časa ostala.
Predvsem zaradi bližine šole, vrtca, povezave
do srednje šole – da so otroci lahko svobodni.

Zahvaljujeta se vsem, ki so jima na
kakršenkoli način pomagali. Za vse izrečene
želje, darila, za vso pomoč. Vsem, ki ste bili z
njima. Še posebej srčnim gasilcem in gasilkam
iz PGD Nova vas na Blokah, ki so jima kljub
utrujenosti in uspešno izpeljani veselici, vi-
sokim temperaturam ter intervencĳam na
Krasu postavili edinstveno "kolono" oz. mlaje
in preživeli lep večer z njima. Prav posebna
zahvala pa gre petim junakom: Lučki, Dor-
ĳanu, Roku, Zoranu in Luku, ki so jima nese-
bično pomagali. Kot sta sama povedala: »Brez
vas ne bi bilo nekaj, kar so nekateri opisali kot
... še ne videno. Hvala. Vključno s pomočjo
najinih otrok Tjaša, Naje, Lare in malega Mat-
ica.«

Na vprašanje, kaj jima pomeni zakon, pa sta
odgovorila takole: »V življenju si nisvamislila,
da se bova kdaj poročila. To je nekaj, kar se

dandanes ne dela več. Za naju je to nekakšen
logičen zaključek in potrditev zveze. Nekaj za
naju. Ne rabiva istega priimka, da znava skozi
življenje. To sva že dokazala in naredila zase.
Kot bi rekel Andrej, ko zmanjka koruze, se
oženiš.«

Pravita, da imata vse in da želje ures-
ničujeta sproti in postopoma. Ponavadi
poslušata otroke in želja res ne zmanjka. Na-
jbolj pa si želita, da čez 20 let ne bi sama sedela
za božično mizo. Da bi imela toliko razuma in
modrosti, predvsem pa zdrave kmečke
pameti, da bi peljala skozi to noro pot in v
hudem tempu življenja. Kot pravi rek: Kaj ti
pomaga učena glava, če ne veš, kje raste
zelena trava.

Čestitke!

Karmen Zabukovec

»Poun kufr« domačih besed
V knjižnici se je v večernih urah 30. avgusta
2022 zbralo lepo število obiskovalcev in
nosilci projekta Poun kufr – LAS Notranjska,
Jezerski hram, Zavod Dolomitske lutke, Zavod
Oron in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ki
na svoji spletni strani izhodiščno ponuja digit-
alni slovar narečnih izrazov Poun kufr. Slovar
je prosto dostopen, rastoči in interaktiven. To
pomeni, da lahko vsak, ki to želi in tudi zna,
interaktivno sodeluje pri njegovem nasta-
janju, in sicer tako, da s pomočjo oznake
»Prispevaj nov izraz« ta prav posebni kovček

dopolnjuje z narečnimi izrazi, ki so se ali se še
uporabljajo v našem okolju, torej v občinah
Cerknica, Loška dolina in Bloke. Za projekt so
izjemnega pomena tudi terenske raziskave in
sodelovanje z lokalno skupnostjo s ciljem
vključevanja celotne populacĳe in medgen-
eracĳskega prenosa znanja. Na čajanki v
Starem trgu so se tako zbrali krajani iz Starega
trga, ki se še živo spominjajo in tudi upor-
abljajo narečne izraze za dele oblačil in vezen-
ine, v Novi vasi pa sta Janja Urbiha in Matej

Nadaljevanje na naslednji strani
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Kržič, moderatorja in izvajalca projekta, iz
spomina Bločanov spretno izvabila narečne
besede za živali in rastline. Ugotovili so, da
imajo posamezne vasi znotraj območja treh
občin različne izgovorjave, celo različne
besede, ki so neprimerljive z besedami iz
sosednje vasi.

Končni cilj druženja in delavnic v sklopu
projekta Poun kufr je razvoj sodobnega splet-
nega orodja, ki bo omogočilo strokovno in
ciljno objavo narečnega gradiva na več
ravneh, saj pri izdelavi sodeluje tudi dialekto-
log, torej vir, ki bo uporabnikom nudil relev-
antne, strokovno pregledane vsebine.

Tekst in foto: Anđelka Pogorilić

Nadaljevanje s prejšnje strani

Bloščica je zopet zasĳala

Foto: Matevž Mazĳ

V letošnjem sušnem obdobju je bila struga Blošèice pod ‘Napoleonovim mostom’ v Velikih Blokah povsem suha in je dalj èasa
kazala svojo žalostno podobo. Ob zadnjem obilnem deževju pa je ta naša ‘reka’ ponovno oživela ter se pokazala v vsem svojem

blišèu in lepoti. To èudovito lepoto Blošèice je v svoj fotografski objektiv ujel Matevž Mazij.
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Zlata maša monsinjorja Jožeta Kastelica
Na binkoštno nedeljo, 5. 6. 2022, se je v polni cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici udeležilo jubilejne zlate maše

tudi nekaj Bločanov. Daroval jo je msgr. Jože Kastelic ob 50-letnici mašniškega posvečenja.

Ob somaševanju škofa Antona Jamnika, škofa
Andrej Glavana in večjega števila duhovnikov
smo se slavnostne maše udeležili številni ver-
niki župnĳ, v katerih je msgr. Jože Kastelic de-
loval. Slavnostne maše se je udeležil tudi
župan občine Ivančna Gorica gospod Dušan
Strnad skupaj s soprogo. S prisotnostjo in gov-
orom po zaključku maše je župan dal msgr.
Jožetu Kastelicu priznanje za njegovo veliko
delo v občini Ivančna Gorica. Msgr. Jože
Kastelic je ustanovil župnĳo Ivančna Gorica,
organiziral in vodil izgradnjo cerkve ter poko-
pališča poleg cerkve. Za finančno kritje izgrad-
nje cerkve je več let hodil maševat v Švico, kjer
je ob svojem delu pridobil več donatorskih
sredstev. V Ivančni Gorici ga imenujejo »oče
cerkve na hribčku«. Je tudi častni občan
občine Ivančna Gorica.

Prav gotovo bi msgr. Jožeta Kastelica lahko
tudi na Blokah imenovali »oče cerkve sv. Roka
v Ravniku«, pomojemmnenju ene najbolj zan-
imivih cerkva v Slovenĳi. Ko jo vidimo z zun-
anje strani, se ne razlikuje od mnogih cerkva,
ki krasĳo prelepo Slovenĳo. Ko pa vstopimo v
njeno notranjost, nas pogled na precej
poškodovan oltar in sedaj s cementno malto
utrjene kamnite zidove kar zmrazi. Nezavedno
se vprašamo, kaj le se je z njo dogajalo. Več

različnih izjav je, kako je cerkev pogorela.
Dejstvo je, da je bila požgana v času vojne za-
radi nesmiselnega sovraštva.

Ko je prišel leta 1979 msgr. Jože Kastelic na
Bloke za župnika v župnĳo Bloke in Sv. Trojico,
je dobil v upravljanje dve farni in dvanajst
podružničnih cerkva. Vse cerkve in obe župn-
išči so bili potrebni obnove. V najslabšem
stanju je bila prav cerkev sv. Roka v Ravniku.
Cerkev leži tik ob cesti, ki pelje iz Ravnika v
Lepi Vrh. Iz notranjosti cerkve so se v nebo že
dvigovale mogočne breze. Obzidje se je krušilo
in z njega so začeli padati večji kamni. Le-ti so
ogrožali ljudi, ki so hodili po cesti mimo
cerkve. Zaradi varnosti ljudi jo je bilo potrebno
porušiti. Msgr. Jože Kastelic pa se je odločil, da
bo cerkev obnovil. Ko je prišel decembra leta
1980 k moji teti Neži Marinček, živeči v
Ravniku, naznanit novico, da bo začel nasled-
nje leto obnavljati cerkev v Ravniku, mu je le-
ta dejala, da je to, kar govori, enako, kot da bi
ji rekel, da gre za božič nabirat jurčke. Kdor
pozna takratne družbene in finančne razmere
ter cerkev, v kakršnem stanju je bila, gre res-
nično za čudež.

Pred začetkom obnove si je msgr. Jože
Kastelic skupaj z domačimi mojstri ogledal
cerkev. Ugotovili so, da je strop ladje cerkve

odprt, stene v zelo slabem stanju in da v njeni
notranjosti rastejo že debele breze. Strop nad
prezbiterĳem je bil zidan in videti je bilo, da je
še v dobrem stanju. Msgr. Jože Kastelic je šel
sam preverit trdnost stropa z besedami: »Če se
ima kdo tukaj ubiti ali poškodovati, naj bom to
jaz.« V času obnove cerkve je ves svoj prosti
čas namenil tako organizacĳskemu kot tudi
fizičnemu delu. Ne da se prešteti, koliko zid-
arskih žlic cementne malte je vrgel v
utrjevanje kamnitega zidu. Zaradi njega je
sedaj cerkev obnovljena in v ponos nam,
Bločanom. Vem, da je pred nekaj leti msgr.
Jože Kastelic ponovno organiziral in finančno
kril obnovo kritine na cerkvi sv. Roka v
Ravniku. Tudi zato ga lahko upravičeno
imenujem »oče cerkve sv. Roka v Ravniku«.

Premalo prostora imam na razpolago, da bi
lahko navedel še ostala obnovitvena dela na
preostalih cerkvah in župnišču v Novi vasi.
Prav gotovo je potrebno navesti tudi njegovo
zaslugo za več umetniških oltarjev akadem-
skega kiparja Staneta Jarma, ki krasĳo mnogo
podružničnih cerkva, v zadnjem obdobju pa
njegov finančni prispevek k postavitvi novih
orgel v župnĳi Sv. Trojica.

Bojan Jerič

svet in ljudje

Praznovanje v Ivanèni Gorici
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Je Varuh človekovih pravic pravi
naslov za mojo težavo?

Varuh človekovih pravic Republike Slovenĳe (Varuh) je neodvisna državna institucĳa, ki
ima podlago za delovanje v Ustavi Republike Slovenĳe in v Zakonu o varuhu človekovih
pravic. V Slovenĳi imamo Varuha od leta 1995 in je znak razvite demokratične družbe.

Trenutni varuh človekovih pravic je Peter Svetina.

Se lahko obrnem na Varuha, če menim, da
državni organi kršĳo moje pravice?

Da. Temeljno poslanstvo institucĳe Varuha
človekovih pravic je, da bdi nad tem, da raz-
lični organi v Slovenĳi pri svojem delu
spoštujejo človekove pravice in temeljne
svoboščine posameznikov in skupin. Pre-
iskuje nezakonito in nepravilno delo državnih
organov (upravna enota, center za socialno
delo, davčna uprava, inšpektorati, minis-
trstva, državni zbor in drugi oblastni organi),
organov lokalne samouprave (občina, občin-
ska ali mestna uprava in drugi občinski or-
gani) ter nosilcev javnih pooblastil (javne
agencĳe, zbornice z obveznim članstvom itd.).

Katerih sporov pa Varuh ne more reševati?
Varuh človekovih pravic ne more reševati

zasebnih sporov med dvema ali več osebami.
Če ste se sprli s sosedom, vam Varuh ne more
pomagati rešiti tega spora. Niti ne more
vašemu delodajalcu, če je zasebnik, sporočiti,
da je ugotovil, da vam krši pravice. Varuh
namreč nima neposrednih pristojnosti v za-
sebnih razmerjih in do zasebnih družb, lahko
pa o zatrjevanih kršitvah obvesti pristojne in-
špekcĳe oziroma organe. Sicer pa skoraj ni
področja, na katerem Varuh človekovih
pravic ne bi preverjal, ali so različni organi
posameznikom kršili pravice oziroma
svoboščine ali ne. Vsako leto Varuh prejme
več tisoč pisem in pritožb ljudi, v katerih ga

posameznice in posamezniki prosĳo za
pomoč, ker menĳo, da so jim kršene pravice.

V katerih primerih Varuh lahko posreduje?
Nanj se obračajo posamezniki ali

posameznice, ker denimo center za socialno
delo zavlačuje z odgovorom ali z odločanjem
o njihovi pravici. Ali pa jim občinska uprava
svoje odločitve ne obrazloži ustrezno. Varuh
prejema pritožbe ljudi, ki menĳo, da so poli-
cisti ali drugi državni uradniki z njimi ravnali
nespoštljivo oziroma da način obravnave ni
bil ustrezen. Nanj se obračajo tudi nezado-
voljni posamezniki, ki menĳo, da so bili
diskriminirani, ali pa jim organ krši na primer
pravico do zdravega življenjskega okolja.
Varuh človekovih pravic tovrstne pobude
posameznic in posameznikov temeljito preuči
in ustrezno odreagira. Posebej je pozoren na
kršenje otrokovih pravic, pravic invalidov,
starejših, tujcev in drugih skupin prebival-
stva.

Kaj Varuh naredi z mojo pobudo?
V vsaki zadevi iz njegove pristojnosti se

Varuh človekovih pravic ravna po Ustavi Re-
publike Slovenĳe, mednarodnem pravu
človekovih pravic, zakonih in drugih pravnih
aktih. Izvede lahko tudi napovedane ali nena-
povedane obiske posameznih institucĳ. Če
ugotovi nepravilnosti, lahko organom pred-
laga, naj ugotovljeno kršitev ali nepravilnost
odpravĳo, kako naj jo odpravĳo ali celo za-

hteva povrnitev škode.
Varuh človekovih pravic sicer ne more

odpraviti kršitve oziroma nepravilnosti
namesto organov, ki so jo povzročili, spremin-
jati odločb navedenih organov, niti namesto
njih odločati, lahko pa da predloge, pri-
poročila, kritike in mnenja. Varuh le izjem-
oma obravnava kršitve, ki so starejše od enega
leta, zato je pomembno, da se pravočasno
obrnete nanj.

Kako se lahko obrnem na Varuha v
konkretnem primeru?

Če torej menite, da so vam kršene pravice,
ste se znašli v stiski ali pa imate težave pri
iskanju odgovorov oziroma pojasnil različnih
institucĳ ali organov, se lahko kadarkoli
obrnete na Varuha človekovih pravic. Na
voljo so vam preko brezplačne telefonske
številke 080 15 30, elektronskega naslova info-
@varuh-rs.si, lahko pa jim tudi pišete na
naslov Varuh človekovih pravic, Dunajska 56,
1000 Ljubljana.

V pomoč so vam pripravili obrazec za
vložitev pobude, ki ga lahko dobite v
Varuhovem kotičku na občini ali na spletni
strani Varuha človekovih pravic. Vsi njihovi
postopki so zaupni in brezplačni.

Eva Uranjek
Predstavnica Varuh človekovih pravic za
strateško komuniciranje

svet in ljudje
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Ljudje so se zavedali, da to minljivo
življenje ne more biti vse, kar jim je dano. Da
bi mogli veselo uživati sadove svojega truda,
da bi delo gladko teklo, da bi bili obvarovani
pred nesrečami, predvsem pa da bi bili med
seboj v miru in povezani, so od časa do časa
svoj notranji pogled od vsakdanjih skrbi in
dela povzdignili navzgor k Tistemu, od
katerega prihaja vsak dober dar. Na to, da je
dobro in potrebno svoj pogled usmeriti
navzgor, jih je spomnil zidani opomnik sredi
vasi – cerkvica. Tudi pogled nanje jim je dal
vedeti: tukaj nismo sami, Bog je z nami, zato
se nam ni treba ničesar pretirano bati. Ni nam
treba bežati in se skrivati. Tudi ne pred tisto

Božji prst
Župnĳi Bloke in Sveta Trojica sta bogato posejani z malimi cerkvicami. Skoraj povsod na Blokah lahko
vidiš vsaj eno. V času, ko so bile zgrajene, je bilo življenje ljudi čisto drugačno od današnjega. Lahko si
predstavljamo trdo fizično delo od jutra do večera, skoraj edino prevozno sredstvo sta bili dve nogi:

leva in desna, čas je tekel drugače, povezanost z naravo je bila odločilnega pomena za preživetje. Kljub
temu pa so ljudje ob vseh vsakdanjih skrbeh in garaškem delu imeli čas in voljo, da so si sredi svojih

bivališč zgradili preproste, a lepe hrame Božje navzočnosti.

zadnjo, ki nikogar ne pozabi, smrtjo. Zato so
se mogli od pokojnika dostojno posloviti:
doma z bdenjem, z obujanjem spominov, s pe-
smĳo in z molitvĳo.

Danes, ko nas tempo gnjavi, malo tudi, ker
sami tako raje vidimo, ni časa, da se človek
malo ustavi, da premisli v svoji glavi: »Sem še
na poti pravi?« Vsaka cerkev ima »turn«. Ta je
kot »Božji prst«, ki kaže gor, v nebo in pravi:
»Človek božji ne pozabi, nekdo je še nad
nami.«

In ko je nekdo nad nami, je lepše tudi med
nami. To dokazuje oratorĳski teden, ki smo ga
letos imeli pri sosednjem Svetem Vidu. Okoli
60 otrok in 20 mladih animatorjev je ob

gledališki igri, katehezah, delavnicah in
tematskih igrah spoznavalo in se navdihovalo
ob vrednotah svetega Ignacĳa Lojolskega.
Poseben čar oratorĳa je v druženju dveh gen-
eracĳ: mladi, večinoma srednješolci, se pri-
pravĳo in dajo svoj čas in talente na razpolago
mlajšim, osnovnošolski mladini. Plačilo je
obojestransko zadovoljstvo, veselje,
prĳateljske vezi … Tudi zmolitvĳo in duhovno
pesmĳo začeto in končano druženje je kot
Božji prst, ki kaže na Tistega, ki nas lahko
poveže v eno oratorĳsko družino.

župnik Simon
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Zahvala
Umrl je

Zmago Zakrajšek
iz Nove vasi

1936–2022

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

in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se

družini Jakopin za pomoč v času bolezni. Zahvala dr. Olgi Doles in

drugemu zdravstvenemu osebju, gospodu župniku za opravljen

obred, pevcem in podjetju Komus.

Brat Marjan z družino

Zahvala
V 63. letu starosti se je od nas tiho, naglo in brez slovesa
s tega sveta poslovil

Igor Zakrajšek
s Hudega Vrha.

V naših srcih je pustil bolečo praznino, v mislih pa veliko
neodgovorjenih vprašanj in nedorečenih besed …
Zahvaljujemo se vsem, ki ste skupaj z njim potovali po njegovi poti
življenja, z njim ustvarjali nepozabne spomine in bili ob njem, ko
je soustvarjal svoj življenjski krog. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki
ste uspeli v tej naglici življenja odložiti vsakdanje delo, postati za
trenutek in se od njega v miru posloviti. S toplo besedo, izraženo
podporo ter s stiskom roke ste se dotaknili naših src in nam v teh
težkih trenutkih slovesa vlivali moč, za kar smo vsem iskreno
hvaležni.
Nazadnje pa gre zahvala vsem, ki ste se trudili in nam nudili
pomoč pri pripravi, organizaciji in izvedbi pogrebne slovesnosti.
ISKRENA HVALA!

Vsi njegovi

Zahvala
ob slovesu

Alojzija Žnidaršiča
1932–2022
Nemška vas

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in
prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za
svete maše in cerkev. Iskrena hvala tudi župniku Simonu Virantu
in gospodu kaplanu Janezu Žerovniku iz Cerknice za vsemolitve in
lepo opravljeno bogoslužje ter obred slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi KOMUS za organizacijo
pogreba.

Vsi njegovi

Zahvala
30. avgusta se je tiho za vedno od nas poslovila draga mama, stara
mama in pramama

Julija Žurga, roj. Mlakar iz Topola
(1936–2022)

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, rože in sveče.
Zahvala zdravstvenemu osebju za vso pomoč, pevcem in
pogrebnemu zavodu KOMUS, g. župniku Simonu Virantu in vsem,
ki ste našo drago mamo pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči:
sin Ivan z družino,
hči Erna z družino
ter sestra Francka z družino

Dnevi pridejo in grejo.
Sonce vzhaja in zahaja.
Leta minevajo naglo in
življenje se sklene –
človek JE in NI ga več.

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

Duša je odšla,
kjer je mir
in ni solza.
Vsa leta si delala,
pošteno živela,
potem pa z ljubeznijo
zjutraj tiho si odšla.
Srce je omagalo,
dih je zastal,
a spomin nate
bo vedno ostal.
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Zahvala
Na sončno jesensko jutro nas je zapustila naša draga žena, mama
in babica

Agata Gradišar
z Ulake

1936–2022

Ob boleči izgubi naše izjemne Agice se iskreno zahvaljujemo vsem,
ki ste njej in vsem nam stali ob strani. Hvala za vse vaše tolažilne
besede in lepemisli ter vsa izrečena sožalja. Hvala tudi vsem, ki ste
se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo tudi dr. Pogoriliću, patronažnima
sestrama Tanji in Megi iz ZD Cerknica ter ostalemu
zdravstvenemu osebju za vso pomoč in podporo.

Vsi njeni

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

Zahvala
ob izgubi dragega moža, ata, starega ata, pradedka, brata in tasta

Franca Mestka
(1932–2022)
s Hitenega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, maše in
sveče.
Hvala dr. Darinki Klančar in sestri Danici za vso strokovno pomoč,
župniku Simonu Virantu za lepo opravljen cerkveni obred,
pogrebnima zavodoma Komus in Monumentum za vso
organizacijo, pevskemu zboru Tabor za lepo zapete pesmi in vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi poslednji poti.

Žalujoči: žena Joža, sin Franci in hčerki Cvetka
ter Tanja z družinama

Vse življenje si delal,
pošteno živel, ko pošle
so ti moči, zaprl trudne
si oči

Zahvala
ob smrti moža, očeta in starega ata

Stanislava Širaja
(Andrejčkov iz Metulj)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in

znancem za vso pomoč in podporo, za darovane sveče in svete

maše.

Zahvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, hvala

tudi gospodu župniku Simonu Virantu za lep obred. Zahvaljujemo

se tudi dr. Dušanu Baragi.

Posebna zahvala pa gre dr. Maji Ivanetič Pantar, ki je tako lepo

poskrbela za njega.

Vsi njegovi

Zapel je zvon
tebi v slovo …
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …
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50. obletnica valete
Pisalo se je leto 1964, ko smo šo-
loobvezni otroci z vseh bloških
vasi prvič prestopili šolski prag in
se prepustili učiteljici Francki An-
zeljc, da nam je ukaželjnim ali pa
tudi ne podajala prve osnove zap-
isovanja in spoznavanja črk,
številk in vsega, kar spada
zraven.

V tistih časih je bilo ponavl-
janje znanja zaradi ne dovolj us-
vojene snovi še normalnost. Tako
se nam je kdo pridružil ali pa smo
ga prepustili drugi generacĳi. V
osmem razredu leta 1972 nas je
skupaj zaključilo 27 in imeli smo
čudovito valeto za slovo od na-
jlepše šole v Novi vasi.

Že tako razkropljeni po Bloški
planoti smo se še bolj razselili, saj

smo vsak po svoje iskali poti do
poklica. Se tudi zaposlili, si tako
ali drugače uredili življenja širom
po Slovenĳi.

Naša sošolca Ivica Žnidaršič,
poročena Šega, in Bojan Jerič sta
ostala zvesta Blokam in sta
gonilna sila, da se občasno
srečamo. Za to smo jima iz srca
vsi hvaležni.

Po covidnem obdobju
nedruženja smo bili verjetno vsi
veseli, ko smo v svojih nabiralni-
kih našli belo kuverto z žigom
pošte Nova vas.

Seveda, bilo je vabilo na oblet-
nico valete, a malo nas je zmedla
številka 50. Je res minilo že toliko
let?

Ko smo se 2. julĳa 2022 pri

Miklavčiču v Velikih Blokah ob
dogovorjeni uri pozdravili, podali
roke, se objeli, smo pozabili na
leta, saj to ni bilo več pomembno.
Z malo zamude sta se nam
pridružila še Franc Žgajnar in
Alojzĳ Lah. Posebno smo veseli,
ker se naših srečanj udeležujeta
tudi učitelja Kristina (Žagar) in
Vinko Hace. Na naš, takrat četrti,
razred imata poseben spomin, saj
se je tu začela njuna skupna
življenjska pot. Njun skupni za-
četek pri uri pouka ob menjavi
razredništva nas je gotovo za vse
življenje naučil, da si imamo kljub
visoki obletnici kaj povedati. In to
ne le z vprašalnimi, vzkličnimi in
pripovednimi povedmi, saj mi od
takrat poznamo tudi »pikalne«

povedi.
Prĳetno je obujanje os-

novnošolskih spominov, saj ima
vsak za seboj že dolgo življenjsko
pot z vzponi in padci ter vsem,
kar spada zraven. Seveda smo se
spomnili tudi vseh, ki zaradi raz-
ličnih vzrokov na obletnico niso
mogli priti. Poseben spomin gre
našim dragim sošolcem, ki nas
gotovo spremljajo z druge dimen-
zĳe.

Za tako prĳetno druženje se
spodobi, da pustimo spomin tudi
v tem spoštovanja vrednem
glasilu Bloški korak, ki ga mnogi
radi beremo tudi zunaj meja
bloške občine.

Tekst in foto: Vilma Dobrin

Foto: Jože Žnidaršič (pokojni fotograf Bajček)

Fotografija valete 1972

(NE)VESELJE NAD KOZAMI
Zelo me je zabaval prispevek s.
Vesne Hiti, doma s Hudega Vrha
na Blokah, ki misĳonari v Bur-
undĳu. Če tam dobĳo v dar kozo,
je veselje, ker nimajo mleka. Če
ima koza mladiče, je dobiček in še
gnoj imajo, da več pridelajo.
Pri nas kakega navdušenja nad
kozami ni, saj skačejo vsepovsod;
tja, kamor ni treba, tudi na oder.

Marica Marolt, Velike Bloke

SMO KRISTJANI TUDI V

SVETU?
Ko pridemo iz cerkve, zatajimo
svoje versko prepričanje za

vsakim vogalom. Lahko je tuliti z
množico, še lažje in bolj mirno je,
če se stisnemo v kak kot in
molčimo. Najhuje pa je, če upor-
abljamo frazo »saj vsi tako
delajo«.
Ja, na televizĳi so rekli. Kdo pa je
na TV? Kdor izraža svoje trdno
prepričanje – resnico, je ponavadi
preganjan. Zakaj taka hitrost po
zamenjavi vodstva na TV? Ver-
jetno ne zato, ker je nova oblast
prišla do spoznanja resnice, tem-
več hoče TV ohraniti svoj primat,
ki ga je imela vse od »osvobod-
itve«. Kristjani! Ali bi bili pri-
pravljeni iti petdesetkrat pred
parlament? Dvakrat sem že šla v

času, ko se je rojevala naša Slov-
enĳa, leta 1990. In takrat, ko smo
mirno izražali svojo podporo
družinam, kot si jo je zamislil
Stvarnik. Pa bom še šla, če me bo
kdo tja dostavil, saj glavo imam
pa še. Vidite, dragi volivci, pred
volitvami ste vredni, vaš glas
šteje, zdaj pa smo vsi prave nule.
TV pravi in na oltar postavlja take
ljudi, ki jih kristjani v nobenem
primeru ne bi smeli voliti.
Celo papež je dejal, da politiki, ki
zagovarjajo umor nerojenega
otroka, sladko smrt na smrt bol-
nega, poroke ali celo posvojitve
otrok istospolno usmerjenih, če
hkrati prejemajo zakrament sv.

obhajila, naj se posvetujejo s
svojim škofom. In če vam dva
bivša predsednika priporočita svo-
jega predsedniškega kandidata, ki
se ni še z ničemer izkazal in ga ne
poznamo, je vaša državljanska
dolžnost, da se s kom, ki se zanima
za te stvari, posvetujete.
Nespamet ali zaslepljenost sta
hudi zanikrnosti duha. Dragi moji,
če že pridete v spovednico povedat
preko duhovnika Bogu, da nimate
grehov, se prej vprašajte, ali niste
mogoče zanikrni. Prepovedano za-
livanje, kropljenje z blagoslovljeno
vodo pa nikoli.

Marica Marolt, Velike Bloke

PISMA BRALCEV
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Voščilo
Nobene vnaprej začrtane poti ni,

ki bi človeka vodila k odrešitvi;

sam si jo mora nenehno ustvarjati.

Pri tem je svoboden, odgovoren,

brez izgovorov in vse upanje je znotraj njega.

J. P. Sartre

V mesecu vinotoku je osmico k svojim desetletjem pripisal

pobudnik in prvi urednik občinskega glasila Bloški korak

g. Stane Korenjak.

Naj mu Bog ohrani zdravje in da moči za nove izzive

in dogodivščine.

Lepota življenja se skriva v vsakem dnevu.

Uredniški odbor

pa še to

SEZNAM DOGODKOV

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

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

BLOŠKA HISTORIJA

Tobak je slastna travca
To šaljivo pesem sta nam pela ljudska pevcaMicka in France Petračeva.
Tobak je v Evropo prišel s Kolumbom iz Amerike. Kajenje se je zelo
počasi širilo, šele z iznajdbo stroja za izdelavo cigaret v dobi indus-
trĳske revolucĳe se je množično razširilo. V naših krajih so stari ljudje
tobak tudi čikali – žvečili ali šnofali – vohali. Množično se je kajenje
razširilo z vojnami, saj so v mnogih vojskah – tudi v Avstro-Ogrski vo-
jakom delili cigarete. Drugače pa so bile cigarete drage in kadilci so še
v mojih otroških letih kupovali le po nekaj cigaret. Za Ujcovega strica
Janeza sem tako hodil v trgovino po tri ali pet cigaret, pa še to ne vsak
dan. Moj oče si je kupoval celo škatlico cigaret Ibar, ki pa je zadostovala
za cel teden. V predalček šivalnega stroja je skrbno spravljal tudi čike.
Njegovi stalni vasovalci so lahko občasno pokukali v ta predal in si v
časopisni papir iz čikov zvili slastno novo cigareto, ki so jo nato
pokadili prav do konca. Ni čudno, da so bili njihovi prsti rjavi, ožgani so
bili tudi brki in nosovi. Kako je šele smrdelo po krojaški delavnici! Pose-
bej rada sta prihajala na kakšen dim prĳatelja, mlinar Stebrov Matevž
in Valetov France s Studenega. Kar zasmejalo se jima je, če je oče zanju
v predalčku ʻprišparalʻ nekaj čikov.

Fantički seveda nismo smeli kaditi, učili smo se lahko s skrivnim ka-
jenjem srobota ob kuhanju svinjskega kotla ali ob nedeljah v cerkve-
nem ʻturnuʻ, če je kdo bog ve kje izvrtal kakšno cigareto in vžigalice.
Solznih oči in kašljanja ni bilo konca, kadili smo pa le.

Ko sem se po letu 1970 zaposlil, je bilo kajenje zelo razširjeno. V to-
varni se je kadilo med delom, na vseh sestankih, ob malici in v
službenih avtomobilih. Kadili so vozniki in sprevodniki v avtobusih in
seveda tudi potniki. Gostilne so bile prave ʻrauhkambreʻ. V razvojni
pisarni sem bil med petimi sodelavci edini nekadilec. Od vrat do okna
se skoraj ni videlo. Hvala bogu se nikoli nisem navzel te razvade.

Potem pa je prišlo splošno spoznanje, da kajenje ni prav nič zdravo
in pričele so se pojavljati prepovedi. Tovarne so morale določiti mesta
za kajenje, na sestankih in v pisarnah se je nenadoma zjasnilo. Lastniki
gostiln in bifejev so grozili z zaprtjem lokalov in propadom dejavnosti.

Nič od tega se ni zgodilo in le še z nasmehom se spomnimo zakajenih
lokalov. V našo firmo je prvi nova pravila prinesel sodelavec Vojko iz
Radovljice. Prej je delal v Kranju in v Nemčĳi. Kmalu po njegovem pri-
hodu smo se odpravili na dolgo službeno pot v Nemčĳo. Jaz spredaj kot
njegov sovoznik, zadaj sta sedela šefa France in Vili, oba zaprisežena
kadilca. Že nad Ložem sta iz žepov potegnila vžigalnike in cigarete, jih
slastno oslinila in prižgala. Kot bi mignil, je Vojko ustavil v kanalu ob
cesti. »A kadila bi? Ni problema, le stopita ven, pokadita, midva
počakava v avtu. Ko končata, krenemo dalje.» Žalostno sta se
spogledala, potisnila cigarete nazaj v škatlice in uvidela, da so novi časi
prišli tudi v Lož. Že čez nekaj mesecev je bilo kajenje v službenih avto-
mobilih le še predmet šal. Najbrž je tako tudi prav.

Lojze Mazĳ

Košnja v Velikih Blokah – kot spomin na stare čase
Še ne tako dolgo nazaj so se v vasi v zgodnjih jutranjih urah dobivali
kosci in s kosami na roke skupaj kosili širne travnike. Danes tega ni več,
se pa enkrat ali dvakrat na leto še dobĳo skupaj vaščani. Srečajo se pred
žegnanjem v Velikih Blokah (ki je na dan 15. avgusta), kjer stoji cerkev
Marĳinega vnebovzetja. Tako je bilo tudi letošnje poletje. S seboj so
pripeljali vrtne kosilnice in pokosili Tabor (dvorišče) okoli cerkve in
dogodek ovekovečili s fotografijo. Skupinska fotografija predstavlja
košnjo, ki je prilagojena današnjemu »modernemu svetu« in hitre-
jšemu tempu življenja. Ker je na tak način košnja lažja kot v starih
časih, lahko sedaj pri košnji pomagajo tudi dekleta.

Metka Žan
Foto: Franc Hrbljan
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KRIŽANKA
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INOVATIVNE, CELOVITE IN SPECIALIZIRANE REŠITVE
ZA ZAŠČITO GRADBENIH OBJEKTOV IN IZDELKOV. 

Temelj zaščite,
temelj prihodnosti.

fragmat.eu

Vse za ogrevanje.Vse za ogrevanje.Vse za ogrevanje.


