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Kar je bilo včasih domena znanstvene fantastike, je postalo resničnost. Tehnologija prepoznavanja ob-
razov je nova stopnja razvoja umetne inteligence, številni pa jo imamo že v žepu, saj pametni telefoni 
ponujajo odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza, aplikacije pa že same prepoznavajo prijatelje na 
fotografijah. Tehnologija poraja vprašanja o uporabi osebnih podatkov, množičnem nadzoru, komerci-
alnih interesih in državni varnosti, nenadzorovana uporaba pa lahko le krepi diskriminacijo in družbene 
predsodke. Skeniranju obraza se namreč ne moremo izogniti, če se tovrstna tehnologija uporablja na 
javnih prostorih, tehnologija pa je daleč od tega, da bi bila nezmotljiva.

pravi Vesna Jerbič Perko, direktorica Pokrajinskega Muzeja Kočevje.  
V intervjuju smo spregovorili o vlogi, ki jo ima muzej na Kočevskem,  
o izzivih, s katerimi se soočajo pri delu na velikem območju Kočevske,  
in nenehni bitki s časom, ki zaznamuje raziskovalno delo. Poudarja, da 
muzej ni le shramba predmetov, ampak ima tudi širšo družbeno vlogo, 
saj krepi pripadnost lokalnemu okolju in spodbuja razvoj identitete.

"Naša naloga ni samo 
 varovati predmete,"

Obraz v računalniku

Foto: Petra Šolar

Foto: www.pixabay.com 
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Strategija turistične destinacije Kočevsko

RTM Kočevska

Glasbila za učence OŠ Stara Cerkev

Kočevsko postaja vse bolj priljubljena 
turistična destinacija, načrti za njen 
razvoj pa so bili razgrnjeni na javni 
razpravi o strategije turistične desti-
nacije Kočevsko. Strategijo je prip-
ravila dr. Maja Uran Maravić, redna 
profesorica na Fakulteti za turistične 
študije v Portorožu: "Strategija, ki 
smo jo pripravili skupaj z vsemi 
deležniki na destinaciji Kočevsko, 
je nadgradnja dokumenta, ki smo ga 
sprejeli v občini Kočevje leta 2017." 
Strateški dokument je razširjen, prav 
tako pa so povečali število ukrepov, 
ki vključujejo tudi sosednji občini 
Kostel in Osilnica.

"Osnovni koncept razvoja Kočevske 
kot turistične destinacije ostajajo gozd 
in doživetja v njem," o glavni pred-

nosti domačega kraja pove ga. Uran 
Maravić. "Želimo, da se v naslednjem 
obdobju Kočevsko razvije s petzvez-
dičnimi doživetji gozda." Od leta 
2014 do 2018 se je število turistov na 
Kočevskem povečalo za 63 %, število 
prenočitev pa za 53 %. Rast je bila 
konstantna ter znaša 12,6 indeksne 
točke, pri prenočitvah pa 11,2. Tako 
pri prihodu kot prenočitvah prevladu-
jejo domači turisti. Avtorji raziskave 
poudarjajo, da je rast nadpovprečna 
tako na slovenski kot evropski ravni, 
a enake rasti ni smiselno pričakova-
ti, če se ne bodo skladno povečale 
tudi nastavitvene možnosti. Število 
prenočitev se povečuje tudi v obči-
nah Osilnica in Kostel. V Kočevju 
so najbolj priljubljena gostinstva, ki 

ponujajo nastanitev, planinski in drugi 
domovi ter kmetije. 

V turistični strategiji kot prednos-
ti Kočevske prepoznavajo naravo, 
bogato kulturno dediščino ter jasno 
oblikovana krovno znamko destinaci-
je. Priložnosti se kažejo v oblikovanju 
novih športnih proizvodov, vezanih 
na gozd, in sodelovanju z bližnjimi 

destinacijami. Kot glavne turistične 
proizvode navajajo pohodništvo in 
kolesarjenje, sledenje in opazovanje 
divjih živali, preživetje v naravi ter 
vse bolj obiskan Bunker Škrilj. Kot 
glavno slabost razvoja turizma na 
Kočevskem tvorci strategije pre-
poznavajo pomanjkanje nastanitev, 
izpostavljajo pomanjkljivo gostinsko 
ponudbo, ki nima lokalnih kulinarič-
nih posebnosti, problematična pa sta 
med drugim nepovezanost deležnikov 
ter slaba infrastruktura in pomanj-
kanje sredstev. Glavni cilji strategije 
so tako predvsem v kakovostni rasti, 
izpopolnjevanju ponudbe nastavitev 
in gostinstva ter izboljšanju atrakcij in 
aktivnosti.
Ž. N.

Februarja je bila v športni dvorani 
zaključna prireditev projekta Rad 
te mam Kočevska. Njegovi začetki 
segajo v leto 2011, ko je občina Ko-
čevje razglasila prvo tematsko leto. 
"Začelo se je s Hufnaglovim letom, 
kjer smo v sklopu Kluba Mladih 
dobili sredstva na razpisu Mladi v ak-
ciji," o začetkih projekta pove organi-
zatorica Tina Žele Kovačič. Projekt je 
namenjen osnovnošolcem in njihovim 
učiteljem ter sistematično vključuje 
vsebine, povezane s tematskim letom, 
v učne vsebine. Projekt sestavljajo 
trije glavni dogodki, vanj pa so vklju-
čene vse kočevske osnovne šole, letos 
tudi Glasbena šola Kočevje.

"V letošnjem Ramorjevem letu se 
bo prvi dogodek odvil junija, kjer uči-
teljem na seminarju pripravimo splo-
šen pregled in delavnice na različne 
teme, ki so povezane s tematskim 

letom," o prihajajočem projektu pove 
Tina. Učitelji vsebine uvrstijo v letni 
delovni načrt, v šoli pa se zvrstijo 

različna predavanja. Najpomembnejši 
del projekta pa so tematski dnevi de-
javnosti, prek katerih otroci spoznajo 

pretekla tematska leta, pravi Tina 
Žele Kovačič: "V šestem razredu se 
vsi udeležijo Jarmovega dne, kjer se 
sprehodijo po delu Jarmove poti in 
sodelujejo na lesni delavnici, tretji 
razred ima Hufnaglov dan, učenci 
sedmega razreda pa spoznavajo te-
matsko leto Ogrlice kultur."

Zaključna prireditev poteka febru-
arja, letos so otroci nastopili v gle-
dališki predstavah, glasbenih točkah, 
spomnili pa so se tudi življenja in 
dela Jurija Jonka, izpostavili kako-
vost kočevskega medu ter se spomnili 
na pomembno vlogo čebel za planet 
in človeštvo. Letošnjo projekt RTM 
Kočevska je obogatila tudi zbirka 
sedmih pesmi, ki jih je napisala uči-
teljica OŠ Zbora odposlancev Nina 
Zver, knjižico pa je ilustrirala učenka 
4. razreda.
Ž. N.

Kočevski glasbeniki, ki so nastopili na 
odmevnem dogodku Godba po godbi, 
so se odločili, da bodo nabrani izku-
piček od vstopnic vrnili v glasbeno 
skupnost in OŠ Stara Cerkev omo-
gočili nakup glasbil. "Glede na to, da 
takšne organizacije, kot je bila Godba 
v naših časih, v Kočevju ni več, smo 
se odločili, da bomo sredstva podarili 
eni od naših šol," je o dobrodelnem 
dejanju povedal eden od organizator-
jev Andrej Jasenc. Za uspešno izpelja-
vo projekta so se povezali z Markom 
Soršakom Sokijem, ki že skoraj dese-
tletje obdaruje šolske otroke z glasbili.

"Osnovna šola stara cerkev je že 
121. šola, ki je prejela nova glasbila," 
pravi Soki, snovalec projekta 20 za 
20. Ta je nastal ob obeleženju njegove 

20-letnice glasbenega ustvarjanja, ki 
jo je zabeležil z dokumentarnim fil-
mom, posnetim še z drugimi 20 glas-
beniki. Dodaja, da je projekt trenutno 
v rahlem mirovanju, a se bo nadaljeval 
marca: "Načrti so veliki, preseneti-
li bomo še kakšno šolo in obdarili 
otroke s posebnimi potrebami, ki jim 
glasba služi kot terapevtsko sredstvo 

in pomoč."
Na koncertu Godba po godbi – 

25 let je konec maja nastopilo šest 
zasedb, ki so delovale pred več kot 
20 leti v prostorih kočevske Godbe. 
Uspešen koncert je znova obudil 
delovanje nekaterih skupin, zbrana 
sredstva v vrednosti 1000 evrov pa so 
zadostovala za nakup bobnarske ba-

terije in bas kitare z ojačevalcem, kar 
je osnova številnih glasbenih zasedb. 
"Takšen nakup spodbuja izražanje ot-
rok v smislu ustvarjalnega izvajanja," 
je povedala učiteljica glasbe Jasmina 
Tomšič. "Pri glasbi je pomembno delo 
na dolgi rok in želim si, da bi vztrajali, 
tudi ko zapustijo šolo."
Ž. N.

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 
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Zakaj so najpametnejši tisti, ki 
najmanj vejo? Pitijo, prerokinjo 
Apolonovega templja v Delfih, 
so vprašali, kdo je najmodrejši 
človek na svetu, na kar je od-
govorila, da je to Sokrat. Sokrat 
sam pove, da ve le to, da nič 
ne ve, a se je – kot pravimo – 
le delal neumnega. Sokrat je 
seveda vedel več, a je užival v 
zmedenih obrazih sogovorni-
kov, ki jih je na atenski agori 
spraševal, naj mu razložijo naj-
bolj splošne pojme, in se mu-
zal, ko so se zapletali v svojih 
mislih.

Psihologa Dunning in Kruger 
sta leta 1999 izvedla raziskavo 
med študenti psihologije, kjer 
sta preverjala, v kolikšni meri 
se zavedajo lastnega znanja in 
zmožnosti. Ugotovila sta, da 
so najboljši študentje vedno 
podcenjevali svoje znanje, 
medtem ko so najslabši svoj 
uspeh precenili. In to kar za 
petkrat. Rezultati so raziskoval-
ca presenetili, a dodajmo, da so 
bili to časi pred Facebookom, 
kjer nam lahko vsak slehernik 
mimogrede objasni ustroj sve-
ta. Imamo ljudi, ki svoje znanje 
precenjujejo, na drugi strani pa 
so ljudje z ravno nasprotnimi 
občutki. Sindrom prevaranta 
je bil prvič opisan ob koncu 
sedemdesetih let v raziskavah 
kliničnih psihologinj Clance in 
Imes, ki sta preučevali delovne 
navade študentk in profesoric. 
Te so kljub objektivnim doka-
zom pogosto dvomile o svojih 
sposobnostih. 

Znanje odpira vrata. A ne-
kateri raje sedijo v sobi za za-
prtimi vrati, da jih ne prezebe 
prepih nevednosti, medtem 
ko drugi odpirajo več vrat na-
enkrat. Dvomljivci iz prejšnjega 
odstavka svoj uspeh dostikrat 
pripisujejo samo sreči in druž-
benim okoliščinam in se trudijo 
premagati ovire s perfekcio-
nizmom, tisti, ki se precenju-
jejo, pa so velikokrat povsem 
ignorantski do okolja, ki jim je 
omogočilo uspeh, ali pa jih to 
preprosto tolerira. A vsako zna-
nje, kot so povedali že številni 
filozofi, se začne z dvomom in 
priznanjem lastne nevednosti.

Žarko Nanjara
odgovorni urednik

OBVESTILO
Uredništvo časopisa Kočevska obvešča, da je rok za oddajo prispevkov za marčevsko številko
10. 3. 2020. Do 15. marca nam lahko tudi pošljete napovednik s podatki za vaše dogodke.
Ne pozabite pripisati KDO organizira KAJ, KJE in KDAJ. Gradivo pošljite na info@kocevska.si.

UvodnikKaj me navdušuje v mojem domačem kraju

Morje navdiha

Kočevska sekcija Medgeneracij-
skega društva za kakovostno starost 
Ljubljana je v okviru praznova-
nja kulturnega praznika pripravila 
medgeneracijsko srečanje z branjem. 
Sodelovali so učenci osnovnih šol, 
Gimnazije in srednje šole Kočevje ter 
člani društva, pridružil pa se je tudi 
Vrtec Kekec z risbicami otrok. Ude-
leženci so prebirali lastna razmišlja-
nja, pesmi in besedila o domoljubju, 
vsi prispevki pa bodo pozneje izdani 
v biltenu.

"Namen je predvsem medgene-
racijsko povezovanje na določeno 

temo, tokrat je tema domoljubna," 
je povedala vodja skupine Vesna 
Krese. "Gre za medgeneracijsko 
povezovanje, da vidimo, kakšne 
izkušnje imajo starejši in kako svoj 

kraj vidijo mlajši." Prvi medgenera-
cijski dogodek so organizirali že lani 
z glasbeno prireditvijo, letošnja tema 
pa je za različne generacije še pose-
bej pomembna. "Mislim, da moramo 
krepiti povezavo s svojim domačim 
krajem," razlaga Kresetova. "Zdi se 
nam pomembno, da predvsem starej-
ša generacija izpostavi to temo."

Občinstvo je naslovil tudi koče-
vski župan Vladimir Prebilič, ki se z 
domoljubjem poklicno ukvarja že 20 
let, občinstvu pa je povzel svoja raz-
mišljanja o domovini in domoljubju.
Ž. N.

Morje je največji navdih slovenskega 
pisatelja Mateta Dolenca, ki je svojo 
zadnjo knjigo pretekli mesec predsta-
vil v kočevski knjižnici. Zbirka Kako 
dolg je čas vključuje pravljice, ki 
jih je Dolenc deset let pisal za revijo 
Kekec. Zgodbe v knjigi so razdeljene 
na morske in kopenske, v nekaterih 
prevladuje tematika narave, avtor pa 
se ne izogne satiričnemu drezanju. 
Pred tem so ga štiri založbe zavrnile, 
a dodaja, da se zaradi tega ni pretirano 
vznemirjal. Dolenc je začel pisateljsko 
kariero z mladinskimi deli in romani 
za odrasle, a pravi, da so bile pravljice 
žanr, ki ga je vedno privlačil.

Na predstavitvi se mu je pridružil slo-
venski scenarist in režiser Miha Čelar, s 
katerim sta posnela dokumentarno serijo 
in film o dalmatinskem otoku Biševo. 
Ta ima v Dolenčevem opusu pomembno 
vlogo, saj je navdahnil nekaj njegovih 
najboljših del. Dolenc je otok sicer vse 
manj obiskoval, nanj pa se je vrnil z 
režiserjem Čelarjem. "Bili so posamezni 
trenutki ganjenosti, ampak večino časa 

sem bil ogorčen nad otokom, kakršen je 
postal," pravi Dolenc, kar jih je napelja-
lo na to, da so spremenili načrte.

Pozimi leta 2017 in 2018 so spre-
mljali 13 prebivalcev, ki so se odločili 
ustanoviti mestni odbor, da bi zaščitili 
avtentično otoško življenje. "Turistič-
na industrija ga uporabila kot zaba-
viščni park," razlaga Čelar. "Vsako 
leto je bilo v slavni Modri špilji več 
kot 140 tisoč gostov, turisti so otok od 
spomladi do začetka jeseni povsem 
okupirali, državi pa ni bilo mar." Nji-
hova prizadevanja so dokumentirali 
v spletni seriji, spremljali so jih med 

vsakodnevnimi opravki in vsak del 
posvetili osebnim zgodbam protago-
nistov, posneli pa so tudi pogreb enega 
od otočanov. "Moja izkušnja kaže, da 
nam je najbolj mar za neko zgodbo, 
če jo lahko spremljamo takrat, ko se 
dogaja, in iz kraja, kjer se dogaja," 
pove Čelar. Razplet internetne serije, 
ki je imela v treh mesecih več kot 130 
tisoč ogledov, se zaključi v dokumen-
tarnem filmu iOtok. Film, ki je bil po 
predstavitvi knjige na ogled v KCK, je 
nastal v koprodukciji Italije, Slovenije 
in Hrvaške.
Ž. N.

Foto: Žarko Nanjara 
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Levica odprla svoje prostore v Kočevju
Lokalni odbor stranke Levica je v Ko-
čevju pretekli mesec v prostorih Name 
na Trgu zbora odposlancev 20 odprl 
svojo nove prostore. "Želimo doseči 
boljši stik z občani in jih motivirati, 
da se nam pridružijo. Tako bo tudi po-
vezava med lokalno in državno ravnjo 
boljša," je razložil vodja lokalnega 
odbora Jasmin Rizvić, ki pravi, da so 
bili kot stranka pred volitvami zelo 

aktivni. "Ne glede na rezultat lokalnih 
volitev bomo še naprej delovali v ko-
rist vseh občanov in občank," poudarja 
Rizvić, saj na občinskih volitvah niso 
zasedli nobenega svetniškega mesta.

Svoje uradne ure bo imela v ko-
čevskih prostorih tudi poslanka in 
namestnica koordinatorja Levice 
Violeta Tomić. "Trenutno izvajamo 
akcijo 'iz ljudskih ust neposredno v 

parlament'," pravi Violeta Tomić in 
dodaja, da si v stranki želijo ohranjati 
stik s prebivalci. "Želimo si, da bi v 
tej pisarni prebivalci lahko naslovili 
svoje pobude ali vprašanja name ali 
katerega drugega poslanca levice, ki 
bi prenesel to v parlament." Poslanka 
bo imela uradne ure v kočevski pisarni 
vsak prvi ponedeljek v mesecu.
Ž. N.
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Obraz v računalniku
Kamere nas v urbanih naseljih spremljajo že na vsakem koraku, z razvojem umetne inteligence pa so napredovale do te mere, da lahko pov-
sem samostojno identificirajo ljudi. Tehnologijo prepoznavanja obrazov so hitro posvojile policijske enote po vsem svetu, številna podjetja 
pa jo že uporabljajo za nadzor zaposlenih in spremljanje njihovih delovnih navad. Primeri s Kitajske kažejo, da tehnologija omogoča nes-
lutene možnosti nadzora državljanov.

Tehnologija prepoznavanja obrazov 
prestavlja izziv za razvoj umetne inte-
ligence in učljivih programov, zago-
vorniki osebnih pravic pa opozarjajo 
na možne kršitve in vdor v zaseb-
nost. V času, ko osebni podatki ljudi 
postajajo nova informativna valuta, 
tveganje predstavlja tudi shranjevanje 
biometričnih podatkov. Biometrija 
je proces zbiranja podatkov posa-
meznikovih fizičnih lastnosti, po 
katerih je mogoče preveriti identiteto 
osebe. Mednje spadajo odčitavanje 
prstnih odtisov, dlani, šarenice in 
obraza. Prepoznavanje obraza služi 
več namenom: preverjanju obraza 
(npr. ustrezanje fotografiji v potnem 
listu), identificiranju osebe (oseba 
ustreza nekomu v naši bazi podatkov) 
in klasificiranju (spol ali starost). Teh-
nologija prepoznavanja obrazov pa se 
je dostikrat izkazala kot nezanesljiva. 
Nikoli ne poda definitivnega odgo-
vora, saj so rezultati vedno samo ver-
jetnost ustrezanja podatkom v bazi. 
Zbirke podatkov, na katerih slonijo, 
pa lahko le utrjujejo družbene stere-
otipe. Tehnologija poraja vprašanja o 
uporabi osebnih podatkov, množič-
nem nadzoru, komercialnih intere-
sih in državni varnosti, nesmotrna 
uporaba pa lahko krepi diskriminacijo 
in družbene predsodke. Skeniranju 
obraza se namreč ne moremo izogni-
ti, če se tovrstna tehnologija uporab-
lja na javnih prostorih. 

Evropska komisija je ta mesec izda-
la t. i. belo knjigo o umetni inteligen-
ci, v njej pa je prepoznavanje obrazov 
omenjeno le nekajkrat. Čeprav se 
je Evropska komisija še pred nekaj 
tedni po poročanju neodvisne me-
dijske mreža Euroactiv poigravala z 
idejo večletne prepovedi uporabe te 
tehnologije na javnih površinah, kaže, 
da Evropska unija še noče zavzeti 
trdnega položaja do tega perečega 
problema. Prepoved bi namreč zavrla 
trenutni razvoj umetne inteligence v 
evropskih državah, predvsem nemške 
načrte avtomatske prepoznavanja 
obrazov na 134 železniških postajah 
in 14 letališčih.

"EU mora nujno preprečiti vzpo-
stavitev tehnologij za nadzorovanje 
in identifikacijo, dokler popolnoma 
ne preuči njihovega vpliva na ljudi in 
njihove pravice," je opozoril Diego 
Naranjo iz mednarodne organizacije 
European Digital Rights. Komisarka 
za konkurenco pri Evropski komisiji 
Margrethe Vestager pravi, da tehno-
logija prepoznavanja obrazov krši 

uredbo o varstvu osebnih podatkov 
GDPR. Ta namreč klasificira podatke 
o obraznih potezah kot 'občutljive 
osebne podatke', njihova uporaba pa 
z izjemo redkih primerov zahteva 
osebno privolitev.

Londonska policija je na začetku 
leta oznanila, da namerava vzposta-
viti sistem za prepoznavanje obrazov 
na najbolj obljudenih točkah Lon-
dona. Ta najprej ne bi bil v nenehni 
pripravljenosti, obraze bi primerjal 
s podatkovnimi bazami iskanih 

ljudi, a londonska policija daje jasno 
vedeti, da bo napredna tehnologija 
postala vsakdan. Britanska policija 
že uporablja tovrstno tehnologijo za 
zagotavljanje varnosti na množičnih 
dogodkih, kot so športne tekme ali 
koncerti. Organizacija Big Brother 
Watch opozarja, da je sistem prepo-
znavanja obrazov presenetljivo nena-
tančen, po krivem je bilo obtoženih 
že na tisoče ljudi, policija pa ne daje 
zagotovil, da ne bodo hranili fotogra-
fij nedolžnih ljudi.

Kitajska vlada je lani sprejela za-
kon, po katerem morajo mobilni ope-
raterji zagotoviti prepoznavo obrazov 
vseh novih uporabnikov. Na ta način 
uporabniki na Kitajskem ne bodo 
mogli prejeti telefonske številke, ne 
da bi operater shranil digitalizirane 
podobe njihovega obraza. Njihovo 
ministrstvo zatrjuje, da bodo s tem 
'zaščitili pravice in interese ljudi v ki-
berprostoru', kritiki pa opozarjajo na 
množične kršitve varovanja zasebno-
sti. Kitajski uporabniki mobilnih sto-
ritev morajo že zdaj registrirati svojo 
številko z osebno izkaznico, številna 
socialna omrežja pa še zdaj zahtevajo 

registracijo s pravim imenom prek 
telefonske številke.

Kitajska ima največ nadzornih 
kamer na svetu, ocenjujejo, da jih 
je trenutno več kot 200 milijonov, 
do konca leta pa zna število narasti 
na več kot 600 milijonov. Kitajski 
množični nadzor je tesno pove-
zan s Sistemom javnega slovesa, 
digitalnim sistemom, ki zbira vse 
dostopne podatke o posamezniku: 
njegov finančni status, s kom se 
druži, kam zahaja, državljane pa tako 

razporeja po kategorijah zaupanja. 
Kitajska ga želi letos uvesti za vseh 
1,4 milijarde prebivalcev. Tehnolo-
gijo za prepoznavanje obrazov za 
nadzor uporabljajo številna podjetja 
in javne ustanove. Pred kratkim je 
kitajski profesor prava tožil upravo 
lokalnega živalskega vrta, kjer si je 
lastil letno vstopnico, saj so od njega 
zahtevali, da skenira obraz. Že zdaj 
je za vstop v živalski vrt potreben 
prstni odtis, profesor pa pravi, da 
tožbe ni vložil zaradi denarja, ampak 
skrbi zaradi lahkomiselnega zbiranja 
biometričnih podatkov. 

San Francisco je kot prvo večje 
mesto v ZDA policiji prepovedalo 
uporabo tehnologije za prepoznavanje 
obrazov pri raziskovanju zločinov ali 
nadzoru. Tehnologija bo še naprej v 
uporabi, saj je San Francisco pre-
preden s kamerami, prepoved pa ne 
zadeva zasebnih podjetij in zvezne 
vlade, ki tako nadzoruje letališča.

Raziskave kažejo, da učljivi ra-
čunalniški algoritmi prav tako dis-
kriminirajo po spolu in barvi kože. 
Tehnologiji prepoznavanja obrazov 
so se nedavno uprli tudi stanovalci 

naselja v soseski Bronx v New Yorku, 
saj je po njihovem mnenju to uvod 
v le še večjo gentrifikacijo naselij z 
večinskim črnskim prebivalstvom. 
Navedli pa so tudi študijo, ki trdi, da 
se tehnologija kljub izpopolnjenosti 
največkrat zmoti prav pri ženskah 
temne polti. Joy Buolamwini, razi-
skovalec z inštituta M.I.T., v študiji 
navaja, da se tehnologija najbolje 
obnese pri moških bele polti, kjer 
napaka znaša le 0,8 odstotka, napačno 
pa je prepoznal 35 odstotkov obrazov 
temnopoltih žensk.

Vse večja prisotnost kamer za 
nadzor pa razburja Beograjčane, saj 
je lani srbska vlada sporočila, da 
namerava s projektom Varno mes-
to po Beogradu namestiti več tisoč 
kamer in ga spremeniti v najvarnejše 
mesto v Evropi. Kamera namešča v 
dogovoru s kitajskim tehnološkim 
gigantom Huawei, nevladne organi-
zacije pa opozarjajo, da javnost ni 
seznanjena z dogajanjem, celoten 
postopek pa naj bi bil precej netrans-
parenten. Srbske oblasti so o načrtih 
molčeče, pohvalil se je namreč kar 
sam Huawei, saj je na svoji spletni 
strani objavil, da je že pred leti testi-
ral pametne kamere za prepoznavanje 
obrazov in registrskih tablic.

Množične uporabe tehnologije za 
prepoznavanje obrazov v Sloveniji še 
ni, a je avstrijska nevladna organiza-
cija Algorithm Watch lani razkrila, da 
orodja za računalniško prepoznavanje 
uporablja najmanj deset policij evrop-
skih držav, med njimi tudi slovenska, 
osem pa jih namerava to tehnologijo 
uvesti v prihodnjih letih. Le dve drža-
vi, Španij in Belgija, izrecno prepo-
vedujeta uporabo. Slovenska policija 
uporablja tovrstno tehnologijo od leta 
2014, zanjo pa jo je razvilo podjetje 
Cent Si, d. o. o., iz Celja. Uporaba 
je omejena, saj je to aplikacija, ki 
fotografijo ali fotorobot osumljenca 
primerja s policijsko evidenco foto-
grafiranih oseb. Na to je v Sloveniji 
prvi opozoril nevladni projekt Eticen.
it, ki mu je policija potrdila, da tehno-
logijo uporablja in da so jo predstavili 
in uskladili z informacijskim poob-
laščencem. A ta pravi, da to ne drži. 
"Delovanja aplikacije za prepoznavo 
obrazov tako nismo ne uskladili in 
ne kakor koli potrdili," je v odgovo-
ru za Eticen.it zapisal informacijski 
pooblaščenec, ki dodaja, da si poli-
cija napačno razlaga širino zakonsko 
določenih pooblastil.
Žarko Nanjara

Foto: Žarko Nanjara 
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Če ne bomo brali, nas bo pobralo
To, da je branje pomembno za širitev 
jezika in kulture, je že znano. Ni na-
ključje, da je uradni jezik eden izmed 
temeljnih stebrov države in je dolo-
čen z ustavo. Jezik lahko preučujemo 
znotraj različnih sfer – jezikoslovja, 
antropologije, filozofije, psihologije 
in sociologije. Skozi jezik se raz-
vija tudi tisto, kar imamo le ljudje. 
Mišljenje se razvija vzporedno z 
jezikom in sorazmerno z jezikom se 
oblikujejo misli. Če gremo še korak 
dlje, jezik vpliva celo na to, kako 
vidimo in razumemo svet. Jezikovni 
relativizem se ukvarja ravno s tem 
vprašanjem – kako jezik vpliva na 
mišljenje? V tem kontekstu je kogni-
tivna znanstvenica Lera Boroditsky 
primerjala jezike med seboj in ugo-
tavljala podobnosti in razlike med 
njimi. Primerjavo je izvedla glede 
na področje raziskovanja (barva, 
čas, prostor) in slovnično strukturo 
(število, spol, vid). Najprej se osre-
dotočimo na spole posameznih besed 
znotraj posameznih jezikov. Miche-
langelo, ki je bil italijanskega rodu, 
je kipa noči in zore (v italijanščini 
besedi ženskega spola) upodobil kot 
ženski. Kipa, ki upodabljata večer 
in dan – v italijanščini sta ti besedi 
moškega spola – pa sta moški podo-
bi. A spol ni edina dimenzija. Tudi 
naše dojemanje časa je lahko različno 
glede na jezik, ki ga uporabljamo. V 
eksperimentu prej omenjene znan-
stvenice je bila dvema skupinama 
–Američanom in Kitajcem – naložena 
ista naloga. Glede na dano točko v 
prostoru naj pokažejo, kam bi pos-
tavili včerajšnji dan in kam jutrišnji 
oziroma kje stoji zajtrk, kje kosilo in 
kje večerja. Kitajci so točke razpore-
jali vertikalno, od zgoraj navzdol, od 
zajtrka do večerje, angleško govoreči 
udeleženci eksperimenta pa so iste 
aktivnosti razvrstili po horizontalni 
liniji. Eksperiment priča ravno o tem, 
da se na ravni jezika tudi naše doje-
manje časa in sveta lahko razlikuje. 
Podobno so tisti ljudje, ki za opiso-
vanje smeri v prostoru uporabljajo 
izraze za smeri neba, in ne izrazov, 
kot sta levo ali desno, na splošno zelo 
orientirani in iznajdljivi tudi na ne-
znanih lokacijah. Že George Orwell 
se v svojem distopičnem romanu 
1984 ukvarja z jezikom in njegovim 
vplivom na misli. Na kratko govori 
o državi, ki ji totalitaristično vlada 
Veliki brat, pod njim pa so štiri mini-
strstva – ministrstvo ljubezni, mini-
strstvo resnice, ministrstvo miru in 
ministrstvo obilja. Ob popolnem nad-
zoru je ena izmed taktik vladajočih 
tudi nov jezik 'novorek' (ang. newspe-
ak – ta nadomešča običajen angle-
ški jezik oldspeak). Novi jezik ima 
manjše besedišče, cilj vladajočih pa 

je odstraniti tiste izraze, ki ne služijo 
njihovi ideologiji. Oblikovan je, da bi 
zmanjšal obseg mišljenja prebivalcev. 
Čeprav je tovrstno Orwellovo predvi-
devanje za marsikoga morda preti-
rano, nam ravno zaradi tega lahko 
služi kot iztočnica za bolj abstraktno 
razmišljanje o jeziku in vplivih, ki jih 
ima na nas. Če to drži, zakaj čedalje 
manj razvijamo svoj jezik in zakaj če-

dalje manj beremo? Raziskava Knjiga 
in bralci z zaporedno rimsko številko 
VI, izvedena v preteklem letu, finan-
cirala pa jo je Javna agencija za knji-
go, potrjuje, da Slovenci ne namenja-
mo dovolj pozornosti bralni kulturi. 
Še več, število tistih, ki berejo knjige, 
je skoraj enako številu bralcev iz 
leta 1973. Ob tem je treba spomniti, 
da trend upadanja števila bralcev 
ni zajel celotne populacije Zemlje. 
Nasprotno, na Norveškem beležijo 
njihovo povečanje in tam je, glede 
na dostopne podatke, bralcev kar 90 
odstotkov prebivalcev. Za to, da ne 
beremo oziroma beremo vse manj, 
obstajajo različni dejavniki. Anke-
tiranci so jih razvrstili v naslednji 
vrstni red: pomanjkanje časa, branje 
jih ne zanima ali ne privlači, imajo 
zdravstvene težave (npr. slab vid), 
raje gledajo televizijo ali se ukvarja-
jo z drugimi aktivnostmi. Moderna 

doba nam ponuja mnogo drugih nači-
nov za pobeg iz realnosti in čas, ki bi 
ga (predvsem mladi) lahko namenili 
branju, namenjajo drugim avdiovizu-
alnim medijem, kot je televizija. Ti 
so sicer privlačni za oko in um, saj 
nam pošiljajo nešteto dražljajev in ob 
tem ne zahtevajo pretiranega napora. 
Vendar je gledalec pri tem pasiven in 
se zaradi hitrosti zgodbe ne poglablja 

v dogajanje in redkeje razmišlja o 
vsebini. Pri branju bralec pretvarja 
črke v besede, besede v povedi in 
povedi v pomene, iz tega pa tvori 
svoje lastne predstave. Ta dejavnost 
zahteva bralčevo aktivnost. Bralec se 
lahko med branjem ustavi in razmi-
šlja o tem, kar je prebral, o likih in 
njihovih situacijah. Z branjem razvi-
jamo bolj zapleteno uporabo jezika 
in se učimo tudi kompleksnejšega 
mišljenja. Veliko vlogo pri tem ima 
šola, saj se branja učimo ravno tam. 
Zanemariti pa ne smemo niti vpliva 
staršev in okolice, ki naj bi otroke 
spodbujala k branju že od zgodnjega 
otroštva. Raziskava Knjiga in bralci 
VI daje vpogled tudi v nakupovalne 
navade. Kaže, da največ ljudi knjige 
še vedno kupi v knjigarnah – fizičnih 
ali spletnih. Vpada pa delež tistih, 
ki kupujejo knjige v antikvariatih 
ali na knjižnih sejmih. Kaj pa knji-

žnice? Tudi podatki o izposoji knjig 
v knjižnicah kažejo, da se število 
izposojenih gradiv zmanjšuje, čeprav 
se število dostopnih gradiv povečuje. 
Pri nas si knjigo vsaj enkrat mesečno 
izposodi 38 % prebivalstva. Kljub 
temu ne moremo z gotovostjo trditi, 
da obstaja neposredna povezava 
med izposojo knjig in razširjenostjo 
bralnih navad. Na Norveškem, 

čeprav manj obiskujejo knjižnice, še 
vedno berejo več kot pri nas. Knjige 
kupujejo pogosteje, v letu 2017 je 
najmanj eno knjigo kupilo kar 82 % 
Norvežanov in Norvežank. Istega 
leta v Sloveniji le 47 % prebivalcev. 
Kot že rečeno, jezik je treba negovati 
in razvijati, to pa najbolj učinkovito 
dosežemo ravno z branjem. Bra-
nje ne vpliva le na naš kognitivni, 
temveč tudi na osebnostni razvoj. Če 
ne razvijamo svojega jezika, potem 
tudi svoje mišljenje ohranjamo na isti 
točki. Tako jezik in mišljenje potujeta 
drug ob drugem, z roko v roki in od 
nas je odvisno, ali želimo napredo-
vati ali mirovati. Statistike, ki kažejo 
vpad branja med našimi državljani, 
potrjujejo, da smo rek, da smo Slo-
venci narod knjige, spremenili v mit. 
A kot je dejal že Tone Pavček – če ne 
bomo brali, nas bo pobralo. 
Neja Jerebičnik

Foto: Žarko Nanjara 
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V kakšnem položaju je Pokrajinski 
muzej Kočevju in s kakšnimi izzivi 
se srečujete? 
Največja težava je, da je območje, ki 
ga pokriva naš muzej, zelo veliko in 
ima zelo različne posebnosti. To je 
delno prazno območje, od koder so 
odšli kočevski Nemci, kot sta Kostel 
in Poljanska dolina s samosvojimi 
značilnosti, Osilnica ima spet svoje 
posebnosti, prav tako Loški Potok. 
Območje je zelo različno in se je 
v preteklosti razvijalo na različne 
načine, naseljevali so jih tudi različ-
ni narodi. Velik izziv sta bili druga 
svetovna vojna zaradi številnih 
dogodkov in žrtev med njo in po njej 
ter odselitev večinskega prebivalstva 
z večjega dela, zaradi česar imamo 
luknjo v podatkih in arhivih, saj je ta 
dediščina v veliki meri izginila.

Največja težava Pokrajinskega 
muzeja pa je premalo zaposlenih. 
Stalno smo zaposleni štirje, ki smo 
vsi strokovni delavci, in tukaj nam 
zelo manjka dodaten kader. Potrebo-
vali bi kustosa arheologa in pedagoga 
in vsaj še strokovnega delavca na 
recepciji. Kočevska je arheološko 
dokaj neraziskana, čeprav so bila 
izvedena nekatera odmevna izkopa-
vanja. Zdaj se že dogaja, da se najdbe 
arheoloških izkopavanj ne hranijo 
pri nas, saj nimamo arheologa. S tem 
zamujamo raziskovanje. Nikoli ne 
gledam, kaj vse smo naredili, ampak 
kaj vse bi še morali, česa še nismo, in 

to me močno bremeni. Včasih imam 
občutek, da okoli mene gori, jaz pa 
gasim z žlico vode. 

Kakšne so skupne značilnosti 
področja, ki ga pokriva Pokrajin-
ski muzej Kočevje?
Če bi iskali skupne značilnosti našega 
območja, bi jih našli v tem, da je ta 
prostor prazen v primerjavi s tem, 
kako je bilo pred 100 leti – ljudje 
so se izselili ali pa jih je zdesetkala 
druga svetovna vojna. Po vojni so bili 
ti kraji tudi zaradi državnih intere-
sov odmaknjeni, čedalje manj ljudi 
se je ukvarjalo s kmetijstvom, kraji 
so imeli slabe prometne povezave in 
zaposlitvene možnosti, zato so ljudje 
iskali službe v mestih. Včasih pa tudi 
ni bilo zaželeno, da bi bili določeni 
kraji poseljeni, na primer Osilnica ali 
Kočevska Reka. Največja zgostitev 
prebivalstva je na kočevskem polju, 
preostalo pa je bolj ali manj prazno. 
Vsako od teh območij ima tudi svoje 
etnološke posebnosti, prav poseben 
je na primer Predgrad, saj meji na 
Belo Krajino, če izpostavim samo eno 
izmed vasi.

Pravite, da je muzejsko delo tudi 
bitka s časom. Ljudska pričevanja 
so torej tisti najpomembnejši del, 
ki bi ga bilo treba čimprej zapisati.
To je le ena od nalog, po drugi strani 
pa moramo ljudi bolj ozavestiti. Vča-
sih je ljudi strah, češ, oni so iz muzeja 

in nam bodo pobrali stvari. Ravno 
nasprotno, mi smo tu zato, da ljudem 
svetujemo, kako predmete hraniti pod 
najboljšimi možnimi pogoji. Kako naj 
skrbijo za stare stvari, kako na primer 
očistiti okvir stare slike, kam jo obe-
siti, da je ne poškoduje UV-svetloba, 
zakaj ne plastificirati starih fotografij 
in podobno. Včasih zbiralci povejo, 
mojim otrokom je vseeno, in prine-
sejo stvari, da jih ti ne bi vrgli stran. 
Nekateri bi le zvlekli staro kramo s 
podstrešja in jo zakurili, drugi pa bi 
radi vsako stvar prodali. Na žalost je le 
manjši del takšnih, ki vidijo, da stvari 
ne potrebujejo več, zanje nimajo več 
pomena in jih zato prinesejo k nam.

Trenutno imamo največ prostorskih 
težav z depoji. V stavbi zavoda za 
blagovne rezerve smo vzpostavili 
precej dobre pogoje, a zdaj se je ta 
stavba prodala. Načeloma bomo 
morali ven, a še ne vemo, kam. 
Pomanjkanje prostora se trudimo 
nadomestiti tudi tako, da z razstava-
mi, ki smo jih zaključili, gostujemo 

drugje. Tukaj smo zaradi ljudi in zato 
razstavljamo tudi v šolah, knjižnicah 
ali celo vaških domovih. Ne vedno z 
muzejskimi predmeti, saj ti potrebu-
jejo dodatno zaščito in pogoje, tukaj 
gre večinoma za razstavne panoje. 
Zakaj jih ne bi peljali v šolo, če bo 
le en otrok več na generacijo izvedel 
kaj koristnega, je namen dosežen. 
Odlično sodelujemo z Gimnazijo in 
srednjo šolo Kočevje, razstave, ki 
se pri nas zaključijo, postavimo na 
njihove hodnike. Tudi v parku Gaj v 
Kočevju predstavljamo različne teme 
iz naše preteklosti, ki so dostopne 
zelo širokemu krogu ljudi. Veliko 
je torej na voljo brezplačno, samo 
dojemljivi moramo biti.

Veliko kulturne dediščina imajo 
ljudje tudi doma. Kaj je tisto, kar 
predmetu daje vrednost?
Pri muzejskem predmetu je zelo 
pomembna njegova zgodba. Nam 
ne pomeni veliko, če nekdo prinese 
kamnito sekiro, saj je lahko prišla od 

"Včasih imam občutek, da mi 
preteklost polzi iz rok"
Muzejsko delo je bitka s časom, saj se na velikem območju, ki ga 
pokriva kočevski muzej, skriva ogromno zgodb in pričevanj, ki le ča-
kajo na raziskovalce. Vesna Jerbič Perko ne skriva nezadovoljstva, ko 
beseda nanese na  zamujene priložnosti za raziskovanje in zgodbe, 
ki ne bodo nikoli slišane.

Rojena Kočevarka je del kolektiva Pokrajinskega muzeja Kočevje 
od leta 2004. Na mladost v Mahovniku ima lepe spomine, saj jo je 
preživela, obkrožena z naravo, v gozdovih okoli Rozenbruna, v Rinži 
je z rokami lovila ribe ter čas preživljala z domačimi živalmi, kjer ji ni 
bilo tuje tudi malo bolj težaško in umazano delo.

Diplomirana geografinja je na direktorsko mesto stopila leta 2011. 
Je soprejemnica Valvasorjevega priznanja, najvišjega stanovskega 
priznanja za pomembne dosežke na muzejskem področju, ki si jo 
je muzej prislužil leta 2011 z odmevno razstavo Živeti z gozdom. 
Poudarja, da ima muzej širšo družbeno vlogo. Zgodbe, ki jih nosijo 
predmeti, in pričevanja ljudi spodbujajo obiskovalce, da razmislijo o 
svoji preteklosti in okolju. Že kot srednješolka se je ukvarjala s pro-
stovoljstvom, dvajset let pa je članica gasilskega društva v Dolgi va-
si. Redno piše tudi za časopis Kočevska, kjer razkriva ozadje kulturne 
dediščine, na katero nismo več tako pozorni.

Foto: Bojan Štefanič 
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koderkoli in za seboj nima nobenega 
znanega ozadja, kraj najdbe pa je uni-
čen. Je pa toliko bolj zanimiv lahko 
kovček, s katerim je nekdo potoval v 
Ameriko in se z njim vrnil. Seveda so 
potem predmeti, ki so unikatni ali pa 
imajo umetniško vrednost, kot so kipi 
ali slike.

Kakšni so trenutni trendi v muzej-
skih praksah? Smo namreč že v 
digitalni dobi.
To je kar velika težava, načeloma naj 
bi ljudje hodili v muzej gledat origi-
nale. Včasih imam občutek, da smo 
muzeji dinozaver, ki stopa malo za 
časom. Že pred desetletjem sem se 
navdušila nad konceptom igrifikacije, 
a mi je kustodinja zaupala, da kljub 
zanimivosti koncept ni najbolj zanes-
ljiv. Muzej si namreč ne more privo-
ščiti toliko denarja za razvoj iger, kot 
jih vložijo podjetja, ki od tega živijo. 
Ko namreč igra izide, je že zastarela 
in nezanimiva. Korak v to smer mora 
biti, ne gre pa pretiravati.

Zdi se mi, da moramo imeti trdne 
temelje. Dandanes gre pri določenih 
razstavah ogromno denarja za obliko-
vanja in včasih se zgodba predmetov 
izgubi, saj razstava postane samo do-
godek ob odprtju. Poudarek mora biti 
na predmetih in ljudeh, na njihovih 
zgodbah.

Muzej je institucija, ki združuje 
različni panoge, od umetnosti, 
izobraževanja in zgodovine. 
Kakšno širšo vlogo ima muzej v 
Kočevju?
Muzej ima tudi širšo družbeno vlogo, 
naj za primer izpostavim rudarski 
dan. Kočevje je bilo rudarsko mesto, 
rudarji so imeli poseben način življe-
nja in po zaprtju rudnika se je na to 
začelo pozabljati. Ko smo leta 2006 
začeli organizirati srečanja rudarjev, 
so na dogodek prišli ljudje, ki se niso 
videli po več desetletij. Tu izmenju-
jejo spomine, čeprav so bili navadni 
delavci, so lahko na to upravičeno 
ponosni, saj so doprinesli velik delež 
k celostnemu razvoju kraja. Starejši 
populaciji to veliko pomeni, mlajši 
pa se lahko s tem identificirajo, ne 
glede na to, kakšno so njihove kore-
nine. Za kulturno identiteto je to zelo 
pomembno. Naša naloga ni samo va-
rovati predmete, moramo vzpostaviti 
povezavo, da so ljudje lahko ponosni 
na to.

Kakšni so načrti za letos?
Večji del leta bomo nadaljevali razsta-
vo o športu, ki jo bodo spremljale še 
dodatne vsebine. Lotevamo se tudi 
večjih tem, ki še niso bile obdelane. 

Letos bomo pripravili razstavo o 
obrti na Kočevskem, obeleževali 
bomo tematsko Ramorjevo leto, 
v likovnem salonu so vsako leto 
predvidene štiri razstave, od sodobne 
umetnosti, umetnikov, povezanih s 

Kočevskim, do gostovanj. Imamo še 
ogromno neobdelanih tem. Če letos 
delamo razstavo o obrti, jo lahko 
naslednje leto naredimo o čevljar-
stvu. Naredili smo splošno razstavo 
o športu, a svojo razstavo bi lahko 
imela prav vsaka panoga. Delamo 
tudi na področju arheologije. Tem je 
ogromno, za nekatere se dogovarja-
mo že vnaprej, kakšne pa tudi padejo 
v vodo, vendar se raziskovanje ne 
konča. Po odprtju prve razstave 
o rudniku smo tako že po pol leta 
razstavili predmete, ki smo jih prejeli 
po odprtju, saj so nam ljudje začeli 
zaupati.

Dolgoletni projekt je tudi Spre-
hod po Kočevju, kjer razkrivate 
ozadje bolj ali manj znanih stavb 
v našem mestu. Česa prebivalec 
Kočevja ob sprehodu ne opazi?
Sprehod po Kočevju je bil najprej 
program za osnovnošolce, ki smo ga 
nadgradili, saj nas domačine opomni 
na tisto, na kar nismo več pozorni. 
Na primer, ne vemo več, v kolikšni 
meri je bilo Kočevje pozidano. Danes 
se tega zavemo, ko podrejo kakšno 
stavbo in tam naredijo parkirišče. A 
včasih je bilo Kočevje drugačno, trg, 
kjer je zdaj deklica s piščalko, je bil 
pozidan, tudi mestna ploščad ni bila 
prazen prostor. 

Vsaka stavba, ki se je ohranila 
izpred vojne, se mi zdi pomembna, 
saj ima še malo tega duha. Mogoče 
se v Kočevju tega premalo zaveda-
mo, drugje pa se ljudem zdi povsem 
normalno, da si stanovanje uredijo v 
stari hiši. A te stavbe so neposredna 
povezava z ljudmi, ki so odšli. Ti 
imajo ogromno zgodb o teh stavbah, 
a težko jih je najti. Stavbo lahko pri-
kažejo s čisto drugačnega vidika. 

Likovni salon je od leta 2015 na 
novi lokaciji. Kakšne načrte imate 
z njim?
Želimo predvsem nadaljevati zapu-
ščino likovnega salona in povečevati 

zbirko. Lahko povem, da nam je 
ministrstvo za leto 2020 odobrilo od-
kup lepega števila del Milana Butine. 
Stane Jarm, Vladimir Gašparac in 
Ivan Brudar so v sedemdesetih letih 
zastavili zelo dobre temelje razvoja, a 
ko je to usahnilo, se je pojavil manko 
in ljudje so začeli obiskovati galerije 
v drugih krajih. Ko smo končno do-
bili te prostore, smo si zadali cilj, da 
bomo napredovali z majhnimi koraki. 
Letni program likovnega salona ses-
tavljajo štiri razstave, gostujoča raz-
stava slovenskih muzejev in galerij, 
tekoča produkcija sodobnih likovnih 
umetnikov, eno razstavo vedno na-

menimo umetnikom, ki so vezani na 
Kočevje, trudimo pa se tudi povezati s 
pobratenimi občinami.

Prostori za zdaj ustrezajo?
Za zdaj je v redu, seveda bi bilo 
dobro, če bi bili večji. A gostujoči 
umetniki so kljub omejitvam nad temi 
prostori navdušeni, zdaj se že dogaja, 
da umetniki želijo gostovati pri nas. 
Začeli smo graditi ime, je pa res, 
stremimo h kakovosti, zastavili smo si 
določeno vizijo, ki ji sledimo.

Kakšno je stanje depojske zbirke?
Glavnina zbirke je na dveh lokacijah, 
depo tukaj v hiši in depo v blagovnih 
rezervah. Še vedno delamo inventuro, 
saj so bile različne zbirke različno 
popisane. Imamo arheološke zbirke, 
zbirke etnoloških predmetov, zgodo-
vinskih predmetov, posebej hranimo 
razglednice in fototeko. Naša pri-
oriteta je urejanje zbirke, ogromno 
predmetov ima pomanjkljivo doku-
mentacijo, saj so včasih veljali dru-
gačni standardi. Tukaj se lepo pokaže 
kadrovski problem: želimo si čim več 
obiska, a več je obiskovalcev, manj 
časa imamo za notranje delo.

Kateri eksponat vam je najljubši?
Vsake toliko časa mi kakšen pri-
raste k srcu, kakšen pa malo manj, 

odvisno tudi od zgodbe, ki jo nosi s 
sabo. Nasploh so mi zelo všeč stare 
razglednice. Razglednice so zelo 
pomemben dokument, tudi neodpos-
lane so zanimive, kažejo arhitekturo, 
napisne table na stavbah, ki označu-
jejo, kakšne dejavnosti so bile v njih. 
Usedem se in s povečevalnim stek-
lom razbiram detajle, pisavo, kako je 
nekdo pisal, kaj je razmišljal, včasih 
so na hrbtni strani šaljivi verzi, vča-
sih je kakšna tudi narobe natisnjena. 
To je seveda lažje prek računalnika, 
ampak potem ni pristnega stika s 
predmetom.

Vsaka razstava določeno temo 
spet postavi v sedanjost. Je vloga 
muzeja, da opozarja in pokaže 
svojo družbeno angažiranost?
Vsaka razstava je načeloma zasno-
vana kot neka povezava preteklosti 
s sedanjostjo. Mi smo lahko temelj, 
na katerih slonijo tudi nadaljnje 
raziskave oz. projekcije sedanjosti 
in prihodnosti. Če bi parafrazirali: 
dobro je vedeti, od kod si, da veš, 
kam iti. Muzeji vključujemo ranljive 
skupine in se jim posebej posve-
čamo, imamo pomembno nalogo 
povezovanja, pomagamo pri kre-
pitvi pripadnosti lokalnemu okolju 
in spodbujanju razvoja identitete 
prebivalcev. Obstoj muzeja iz-
boljšuje kakovost življenja in ima 
pozitiven vpliv na celotno območje 
(domoljubje, pripadnost lokalnemu 
okolju, boljša samopodoba občanov, 
povezovanje različnih dejavnosti, 
načrtovanje prihodnjih dejavnosti ob 
poznavanju preteklosti, promocija 
lokalnega okolja v državi in med-
narodnem okolju, opozarjanje na 
dediščino v okolju itd.).

Kočevje je vendarle majhno mes-
to in obisk muzeja je tako tudi 
osebna izkušnja, saj obiskovalec 
v razstavi lahko prepozna sebe ali 
bližnje. Kakšni so odzivi?
Odzivi so večinoma pozitivni, a tudi 
negativni, saj včasih preprosto ne mo-
reš priti do vseh informacij oziroma 
jih včasih zaradi količine podrobnosti 
omejiš, ni nujno, da objavimo vsako 
fotografijo oz. koga na fotografijah 
ni. Razstava ni nikoli povsem zaklju-
čena. Pogosto se po odprtju zbudi 
zanimanje in zaupanje in dobimo 
ogromno informacij in predmetov. 
Zelo nas veseli, da se ljudje najdejo 
in občutijo nekaj v povezavi z muze-
jem in da konec koncev razmišljajo o 
tem, o svoji družini in preteklosti, da 
se na sprehodu po mestu bolj zavejo 
svojega okolja in začnejo tudi sami 
brskati za podatki. Takrat tudi ugoto-
vijo, da je do njih pogosto zelo težko 
priti. Včasih tudi mi želenih podatkov 
ne najdemo, potem pa po nekaj letih 
naletimo nanje povsem drugje, kot 
smo pričakovali.
Žarko Nanjara

 Foto: Nadja Kovačič 
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Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva 

Kočevje navdušilo Japonce

Občina Kočevje je konec januarja na 
svoji spletni strani objavila Javni razpis 
za pospeševanje razvoja gospodarstva v 
občini Kočevje za leto 2020. Razpisana 
so nepovratna sredstva v skupni višini 
130.000 EUR, za 6 različnih ukrepov. 
Do sredstev so upravičena mala in sre-

dnje velika podjetja, samostojni podje-
tniki in zadruge s sedežem, podružnico 
ali poslovno enoto v občini Kočevje, 
pod pogojem, da v občini Kočevje 
svojo dejavnost tudi izvajajo. Poseben 
ukrep je namenjen tudi organizacijam, 
ki imajo urejen status socialnega pod-

jetja. Upravičeni stroški so natančno 
določeni za vsak ukrep posebej, sploš-
no pa je možno pridobiti sredstva za 
investicije v nakup osnovnih sredstev, 
za zaposlovanje in samozaposlitev, za 
promocijo in izobraževanje, subvencijo 
obrestne mere ter subvencijo najemnine 

poslovnih prostorov v ožjem mestnem 
jedru Kočevja. Rok za oddajo vloge je 
do 16. marca 2020. Razpisna dokumen-
tacija je objavljena na spletni strani ob-
čine www.kocevje.si, pod rubriko javni 
razpisi in objave.
S. M.

Župan dr. Vladimir Prebilič je kot edi-
ni predstavnik lokalih skupnosti Slo-
venije na začetku februarja odpotoval 
na Japonsko kot del uradne gospodar-
ske delegacije, ki jo je vodil državni 
sekretar na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, mag. Aleš Can-
tarutti. Slovenija bo nastopila z jasnim 
stališčem, da si želimo nadgraditi 
odlične slovensko-japonske odnose 
prek družbe 5.0 in da smo pripravljeni 
na raziskovalno-znanstveno sodelova-
nje pri razvoju tehnoloških rešitev, so 
ob obisku zapisali na ministrstvu.

V Tokiu je Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo s pomočjo 
JETRA (Japonska trgovinske zborni-
ce), slovenske ambasade v Tokiu in 
javne agencije SPIRIT organiziralo 
Slovensko-japonski poslovni forum, 
ki se ga je udeležilo več kot 100 
japonskih podjetij. Namen dogodka je 
bil podjetnikom predstaviti slovensko 
poslovno in investicijsko okolje. V 
okviru foruma so bili predstavljeni 
nekateri primeri dobrih praks sodelo-
vanja, kjer se je v povezavi z Ya-
skawo uspešno predstavila tudi občina 

Kočevje. 
Župan dr. Prebilič in dr. Hubert Ko-

sler, direktor Yaskawa Europe Roboti-
cs, pa sta obiskala tudi sedež Yaskawe 
v Kitakyushu, kjer zaposlujejo več kot 
5.000 ljudi. Po besedah župana nas 
dobro poznajo in izkazujejo spoštova-
nje tako do Slovenije kot Kočevja, saj 
so sodelovanju s Kočevjem namenili 
izjemno pohvalne besede. Obisk je bil 
uspešen,  sodelovanja pa bo v prihod-
nje zagotovo še več, je ob zaključku 
obiska povedal župan dr. Prebilič. 
K. G.Foto: arhiv občine Kočevje 

2020 Ramorjevo leto – razprimo krila
V letu 2020 bo minilo 85 let, odkar je 
Kočevje dobilo svoj letalski klub in 
četrt stoletja od nastanka sedanjega, ki 
nadaljuje njegovo izročilo. Že mnogo 
prej pa je krila razprl Hans (Ivan) Ra-
mor (1892–1968), prvi kočevski pilot 
in graditelj letal. Ramor je bil med 
pionirji slovenskega letalstva tudi na 
drugih področjih. Kot letalski vaditelj 
in bojni pilot z bogatimi frontnimi iz-
kušnjami je po razpadu Avstro-Ogrske 
soustvarjal prvo slovensko letalsko 
enoto ter znanje prenašal na bodoče 
slovenske in  jugoslovanske pilote, 
kasneje pa na graškem letališču usta-
novil eno redkih avstrijskih pilotskih 
šol svojega časa ter v sodelovanju z 
konstruktorjem Albertom Kalkertom 
začel proizvajati lastna letala. Njegov 
štirisedežni Ramor KE-14 je bil pred 
drugo svetovno vojno upodobljen celo 
na zbirateljskih karticah. 

Kočevje Ramorju dolguje tudi 
najstarejši zračni posnetek mesta. 

Tapetnikov sin iz Podgorske ulice, 
ki je vedno ostal navezan na domače 
kraje, pa je bil obenem inovator – 
med drugim je konstruiral in izdeloval 

lastna motorna vozila – ter predvojni 
avstrijski rekorder v nepretrganem 
letu. Skupaj je v karieri poletel več 
kot 20.000-krat, kot zanimivost pa 
velja omeniti, da je jeseni 1929 v Za-
greb pripeljal tamkajšnje prvo civilno 
letalo. Po stopinjah letalca, ki je pot 
začenjal ob Rinži, so pozneje stopali 
še številni kočevski piloti, med kateri-
mi jih je v slovenskem in nekdanjem 
jugoslovanskem letalstvu več utiralo 
nove poti. Brez pretiravanja je mo-
goče trditi, da je Kočevska s svojimi 
ljudmi pomembno sooblikovala in so-
oblikuje domačo letalsko zgodovino.  

Vendar pa Ramor ni le sinonim za 
začetke kočevskega letalstva, temveč 
nas nagovarja tudi širše. Da bi udeja-
njil svoje sanje, se je namreč Kočevar, 
ki naj bi že kot otrok z dežnikom sku-
šal poleteti s prepadih ostenij Krempe, 
pri dvajsetih letih pa je v prostorih 
kočevske pivovarne razstavil svo-
je prvo brezmotorno letalo, moral 

soočati s številnimi udarci in ovirami, 
zaradi česar se njegova biografija bere 
malodane kot pustolovski roman. 
Kljub temu je, četudi včasih za ceno 
ogrožanja lastnega življenja, ostal 
predan zastavljenim ciljem, ki jih je 
dosegal z brezkompromisno drznostjo 
in osredotočenostjo, lahko bi rekli 
celo trmo. V tem pogledu je torej 
tudi zgled za današnje dni, zato se z 
Ramorjevim letom ne spominjamo 
zgolj neke zgodovinske osebnosti in 
obletnic kočevskega letalstva, temveč 
nas opozarja na pomen ustvarjalnega 
zagona v najširšem smislu te bese-
de in na vseh področjih družbenega 
življenja, od športa in kulture, do 
gospodarstva in znanosti. Ramor je 
zato skupni imenovalec za vse, ki so 
si na Kočevskem drznili, se drznejo 
in si bodo drznili sanjati. Da bi sanje 
postale tudi resničnost, pa je treba 
včasih samo razpreti krila.
Mihael Petrovič ml.

Hans Ramor, portret • Foto: zasebna last 
Waldtraud Marti-Golling 

Sofinanciranje kanalizacijskih priključkov 
Občina Kočevje je na začetku febru-
arja objavila javni razpis za dodelitev 
nepovratnih finančnih sredstev za 
izvedbo individualnih kanalizacij-
skih priključkov v občini Kočevje za 
leto 2020. Sredstva se dodeljujejo na 
podlagi sprejetega pravilnika, ki je 
objavljen na spletni strani Občine Ko-
čevje in v Uradnem listu RS. V okvi-
ru razpisa je možno sofinanciranje 

izvedbe individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo, 
katerih upravičeni stroški presegajo 
3.000 evrov, in sofinanciranje hišnih 
črpališč za primere, ko priklop na jav-
no kanalizacijo ni možen brez naprav 
za prečrpavanje. Upoštevajo se stro-
ški, ki so  nastali po 1. 1. 2014.

Upravičenec mora vlogo z zahte-
vano dokumentacijo oddati osebno 

ali priporočeno na naslov Občina 
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 
Kočevje, in sicer v zaprti ovojnici s 
pripisom “NE ODPIRAJ – RAZPIS 
SOFINANCIRANJE KANALI-
ZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN 
HIŠNIH ČRPALIŠČ”. Upoštevale 
se bodo vloge, ki bodo pravočas-
no oddane, s pravilno izpolnjenimi 
obrazci in vsemi zahtevanimi pri-

logami. Razpis je odprt do 30. 10. 
2020. Razpisna dokumentacija je na 
voljo na vložišču občine Kočevje in 
na spletni strani www.kocevje.si. Do-
datne informacije dobite na Občini 
Kočevje v času uradnih ur pri Ireni 
Kalčič na telefonski št. 01/89-38-239 
ali po elektronski pošti irena.kalcic@
kocevje.si.
I. K. 
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Umirjanje prometa s prikazovalniki hitrosti

Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

Podpis dogovora o zmanjševanju plastičnih odpadkov

Neprilagojena hitrost je eden od 
najpogostejših vzrokov povzročit-
ve prometnih nesreč. Da bi bilo v 
prihodnje teh nesreč čim manj, je se 
ceste med drugim opremljajo tudi s 
prikazovalniki hitrosti. Z namenom 
pridobivanja povratnih informacij o 
hitrosti vozil na različnih območjih 
je Občina Kočevje v zadnjih letih 
kupila več prikazovalnikov. S tem 
dobimo informacije o številu bližajo-
čih se vozil in njihovi hitrosti, hkrati 
pa prikazovalnik voznike s prikazom 
na zaslonu nemudoma opozori na 
prekoračitev. Podatki se s pomočjo 
programske opreme ves čas beležijo 

in statistično obdelajo. Pridobljeni 
podatki meritev (število vozil, prikaz 
po hitrostnih razredih, največjo in 
povprečno hitrost) se nato uporabijo 
za sprejem morebitnih dodatnih ukre-
pov za umirjanje hitrosti. 

Graf na fotografiji prikazuje meri-
tev hitrosti v Klinji vasi po izvede-
nih ukrepih umirjanja hitrosti. Pred 
postavitvijo grbin je bila povprečna 
izmerjena hitrost vozil 45 km/h, po 
postavitvi pa 31 km/h. Pred postavi-
tvijo je bilo tako hitrostnih prekrškov 
15 %, po postavitvi pa je le še 1,5% 
vozil vozilo prehitro. Maksimalna 
izmerjena hitrost pred izvedbo ukrepa 

za umirjanje hitrosti je bila 104 km/h, 
po postavitvi pa 80 km/h.

V zadnjem letu opravljamo meritve 
na desetih različnih lokacijah. Trenu-

tno na podlagi prijav občanov, da so 
opazili prekoračitve hitrosti, merijo 
hitrost avtomobilov na Gričku pri 
Željnah, v Mestnem logu, na Bregu 
in Ljubljanski cesti. Po pridobljenih 
podatkih bo sledila analiza in po 
potrebi izvedba ukrepov za umirjanje. 
Na podlagi pridobljenih podatkov v 
Kočevski Reki, v smeri proti Kočam, 
kjer je kar 63 % vseh izmerjenih hi-
trosti prekoračenih in je bila največja 
izmerjena kar 108 km/h, čeprav je 
omejitev 50 km/h, letos sledi grad-
nja dvignjene ploščadi za umirjanje 
hitrosti. 
G. Š.

Občina Kočevje je objavila jav-
ni razpis za dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN) na območju 
občine Kočevje za leto 2020. Predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje dela 
stroškov nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav velikos-
ti do 50 populacijskih enot (PE) za 
čiščenje komunalne odpadne vode iz 
stanovanjskih stavb. 

Upravičenci do sofinanciranja so 
fizične osebe, ki imajo stalno prebiva-
lišče v občini Kočevje in so lastniki 
ali solastniki stanovanjske stavbe na 

območju občine Kočevje. Upravi-
čenci so tudi neprofitne organizacije 
s sedežem v občini Kočevje, ki so 
lastniki ali solastniki oziroma uprav-
ljavci stavbe v javni rabi, ki stoji na 
območju občine Kočevje.

Višina subvencije za MKČN za en 
stanovanjski objekt znaša 20 % na-
bavne vrednosti z DDV, vendar največ 
1.000 evrov za posamezno napravo. 
Višina subvencije za izgradnjo skupne 
MKČN za več stanovanjskih objektov 
različnih upravičencev znaša za vse 
upravičence skupaj 30 % nabavne 
vrednosti z DDV, vendar največ 2.000 
evrov za posamezno napravo. Višina 

subvencije za izgradnjo MKČN za 
objekt v javni rabi, katerega lastnik 
oz. upravljavec je neprofitna organiza-
cija, pa znaša 70 % nabavne vrednosti 
z DDV, vendar največ 4.000 evrov 
za posamezno napravo. Upravičeni 
so stroški nabave in vgradnje naprav, 
ki so nastali po 1. 1. 2014. Razpis je 
odprt do 30. 10. 2020.

Razpisna dokumentacija je na 
razpolago na sedežu Občine Kočev-
je in na spletni strani občine www.
kocevje.si. Upravičenec vloži vlogo z 
vsemi dokazili osebno ali priporoče-
no, in sicer po pošti na naslov Občine 
Kočevje. Vloga z zahtevano doku-

mentacijo mora biti oddana v zaprti 
ovojnici s pripisom “NE ODPIRAJ 
– RAZPIS SOFINANCIRANJE MA-
LIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV”. Upoštevane bodo samo 
vloge, ki bodo pravočasno oddane, 
s pravilno izpolnjenimi obrazci in 
z vsemi zahtevanimi prilogami. Na 
hrbtni strani ovojnice morata biti 
navedena naziv in naslov vlagatelja. 
Dodatne informacije dobite na Občini 
Kočevje v času uradnih ur pri Ireni 
Kalčič na tel. št. 01/89-38-239 ali 
po elektronski pošti irena.kalcic@
kocevje.si.
I. K. 

Občina Kočevje je na pobudo Vlade 
RS in Skupnosti občin Slovenije pod-
pisala dogovor o zmanjšanju uporabe 
plastičnega pribora. Na javnih in in-
ternih prireditvah ali sestankih Občina 
Kočevje tako ne uporablja več plastič-
nega pribora v širšem pomenu besede, 
niti ne ponuja pijač v plastenkah. K 
podpisu enake zaveze so bili pova-
bljeni tudi javni zavodi in podjetja 
Občine Kočevje. Odzvalo se je vseh 
22 povabljenih ustanov, ob podpisu 
dogovora pa so skupaj s Komunalo 
Kočevje dorekli še nekatere dodatne 
aktivnosti za zmanjševanje odpadkov 
in pravilno ravnanje z njimi. 

“Zavedamo se, da nas čaka še og-
romno dela, a tudi s takšnimi malimi 
koraki, kjer vsakdo prispeva, kolikor 
more, lahko pomembno napreduje-
mo. Ob današnjem podpisu dogovora 
smo dorekli še kar nekaj sprememb 
in potrebnih ukrepov, predvsem pa 
pokazali zgled in voljo, da smo lahko 
vsi boljši in okolju prijaznejši,” je 
povedal župan dr. Vladimir Prebilič. 
Dogovor o zmanjševanju uporabe 
plastičnega pribora v osnovi predvi-

deva, da se ne ponujajo več plastični 
krožniki, lončki, jedilni pribor in 
slamice, pijače pa naj se ponujajo v 
okolju prijazni, trajnostni embalaži. 
Tako Občina Kočevje kot drugi javni 
zavodi so se teh načel v veliki meri 
že držali, s podpisom dogovora pa 
želijo to še jasneje ozavestiti med 
zaposlenimi in strankami, predvsem 
pa opozoriti na nujnost zmanjševanja 
vsakovrstnih odpadkov s preprečeva-
njem enkratne uporabe. Pomemben 
poudarek bo tudi na izobraževanju 
zaposlenih o zmanjševanju in pravil-
nem odlaganju odpadkov, ki omogoča 
ponovno uporabo in recikliranje, ter 
na spodbujanju pitja vode iz pipe.

Občina Kočevje je sicer med 
svojimi ukrepi zapisala še ukinitev 
plastičnih tankov z vodo v svojih 
prostorih, ukinitev plastičnih lončkov 
na avtomatu s kavo, nakup materialov 
v večjih pakiranjih z manj embalaže 
ali v okolju prijazni embalaži, nakup 
promocijskih materialov oz. daril, 
izdelanih in pakiranih lokalno in oko-
lju prijazno in zmanjševanje porabe 
papirja z digitalizacijo delovanja ob-

činske uprave. V okviru zmanjševanja 
embalaže je bila podana tudi pobuda 
za ukinitev plastičnih vrečk na Tržnici 
Kočevje, k enakim ukrepom pa se 
pozivajo tudi vse ostale trgovine in 
pekarne v mestu. 

Občina Kočevje je pristopno izjavo 
objavila na svoji spletni strani in vabi 
k podpisu vse zainteresirane organi-
zacije. S podpisom bodo dodane na 
seznam, Komunala Kočevje pa bo na 
voljo za pomoč pri uvajanju spre-
memb. Podpisniki pristopne izjave 
za zmanjšanje uporabe plastičnega 
pribora v občini Kočevje so poleg po-
budnic Občine Kočevje in Komunale 

Kočevje še Center ponovne uporabe 
Kočevje, Gimnazija in srednja šola 
Kočevje, Glasbena šola Kočevje, 
Hydrovod, Javni zavod za šport Obči-
ne Kočevje, Javni zavod za turizem in 
kulturo Kočevje, Knjižnica Kočevje, 
Kočevski les, Lekarna Kočevje, Ljud-
ska univerza Kočevje, OŠ Ljuba Šer-
cerja, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev, 
OŠ Zbora odposlancev, Podjetniški 
inkubator Kočevje, Pokrajinski muzej 
Kočevje, RC Kočevje Ribnica, Tržni-
ca Kočevje, Vrtec Kočevje, Zadruga 
zakladi Kočevske in Zdravstveni dom 
Kočevje.
K. G.

Foto: arhiv občine Kočevje 

Hitrostni razredi v Klinji vasi po izvedenih 
ukrepih umirjanja hitrosti. 
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Ohranimo zeleno

           Kočevsko!

Štabna vaja projekta SIQUAKE 2020

Obisk varuha človekovih pravic

Prva delavnica o digitalnih potrebah občin

Civilna zaščita Kočevje je sodelovala 
v štabni vaji mednarodnega projekta 
#SIQUAKE2020, v okviru katere so 
na lokalni in nacionalni ravni pre-
izkušali postopke odziva v primeru 
velikega potresa v osrednji Sloveniji. 
Tudi občinski štab občine Kočevje 
je v sklopu skupne vaje preverjal 
pripravljenost enot in sestavov sil 
za zaščito, reševanje in pomoč na 
območju občine Kočevje. Ker je bila 
vaja štabna, so se vse aktivnosti od-
vijale znotraj štaba, ki ga sestavljajo 

poveljnik, namestnik poveljnika ter 
člani, zadolženi za tehnično reševa-
nje, predstavniki javnega podjetja 
Komunala Kočevje in Hydrovod, GZ 
Kočevje, podžupana Občine Kočevje 
ter strokovna služba občine Kočevje. 
Namen štabne vaje je bil preveriti 
sisteme komunikacije med občinami, 
regijo, državo in preostalimi instituci-
jami in ministrstvi.

Predpostavka vaje je bila, da je 
osrednjo Slovenijo in s tem tudi 
občino Kočevje prizadel potres 9. 

stopnje po EMS. Na vaji smo preveri-
li, kakšna bi bila škoda na objektih in 
koliko poškodovanih in trajno neupo-
rabnih oziroma porušenih je objektov. 
Prav tako smo preverili več scenari-
jev posledic potresa na prebivalstvo 
ter možnosti oskrbe in nastanitve v 
potresu prizadetih prebivalcev. Preve-
rili smo možnosti odziva posameznih 
enot v takšnih razmerah.

Na vaji smo ugotovili, da smo na 
območju občine na podobne dogodke 
dobro pripravljeni ter da bi lahko v 

določeni meri dogodke obvladovali z 
lastnimi enotami in zalogami. Omeni-
ti je treba, da Občina Kočevje ne leži 
na območju, ki je potresno ogroženo 
v takšni meri oziroma stopnji, kot 
smo jo preverjali na vaji, kar pomeni, 
da na našem območju ne pričakujemo 
potresa tako visoke stopnje, tako da 
lahko zagotovimo, da so naše enote 
pripravljene na obvladovanje izrednih 
razmer v primeru potresa takšne stop-
nje, kot je predviden za našo občino.
I. K. 

Kočevje je konec januarja na pova-
bilo župana dr. Vladimirja Prebiliča 
obiskal varuh človekovih pravic Peter 
Svetina. To je bil tudi njegov prvi 
uradni obisk pri nas, odkar je lani 
februarja nastopil funkcijo. Varuh se je 
najprej srečal z županom, ki ga je sez-
nanil s socialno situacijo v Kočevju in 
položajem romske skupnosti. Sprego-
vorila sta o problematiki sožitja med 
romskim in večinskim prebivalstvom 
ter si ogledala dve romski naselji - v 
Mestnem logu in Gričku pri Željnah.

Župan je skupaj s sodelavci predsta-
vil konkretne predloge in rešitve za 
implementacijo na sistemski ravni, 

za reševanje težav in anomalij, ki 
se pojavljajo v praksi. Gre tako za 
spremembe zakonodaje kot nekaterih 
ustaljenih praks pri delovanju insti-
tucij. Ti predlogi so bili že večkrat 
predstavljeni Vladi RS kot tudi v me-
dijih, dotikajo pa se predvsem nujnega 
vključevanja otrok v predšolsko vzgo-
jo in zaključnega osnovnošolskega 
izobraževanja ter ničelne tolerance pri 
obravnavi kaznivih dejanj. Tako varuh 
kot župan sta si bila enotna v stališču, 
da morajo zakoni veljati za vse enako 
in da je treba težiti k izvajanju teh na 
vseh ravneh.

Kot je izpostavil župan dr. Prebilič, 

pričakuje bistveno večjo vključenost 
in pomoč države na vseh področjih, 
predvsem pa na področju reševanja 

bivanjskih razmer, saj je takšno breme 
za občine preveliko. Varuh človekovih 
pravic je ob tem poudaril, da je tako 
v Kočevju kot drugje po Sloveniji ve-
liko nerazrešenih vprašanj in izzivov 
ter da četudi se ti pojavljajo v lokalnih 
okoljih, je to še vedno problematika 
države, ki bi jo ta morala aktivneje 
reševati. Varuh je zagotovil, da bo 
v okviru svojih pristojnosti spodbu-
dil odgovorne na državni ravni, da 
prisluhnejo težavam lokalne skupnosti 
in da bo intenzivno vplival na organe 
odločanja, ki zdaj ne kažejo razume-
vanja in zavirajo določene ukrepe.
K. G. 

V Kočevju je bila izvedena prva od 
desetih regionalnih delavnic na temo 
digitalnih potreb občin, ki jih izvaja 
4PDIH, strateško partnerstvo Skup-
nosti občin Slovenije in Fakultete 
za elektrotehniko za vključujočo 
in uspešno digitalno transformaci-
jo družbe. Kot gostitelj je v uvodu 
spregovoril župan občine Kočevje  
dr. Vladimir Prebilič, ki je poudaril, 

da tehnološki razvoj prinaša šte-
vilne prednosti in rešitve, ob tem 
pa izpostavil tudi pomen znanja in 
zaupanja na poti k učinkoviti rabi in 
implementaciji. 

Prvi del srečanja je bil namenjen 
predstavitvi projekta in partnerstva 
4PDIH, primerom dobrih praks iz 
Evrope, predstavljene so bile različ-
ne možnosti sodelovanja in sofinan-

ciranja projektov. Drugi del srečanja 
je potekal v obliki delavnice, kjer so 
se udeleženci posvetili skupinskemu 
delu in prepoznavanju ključnih izzi-
vov v lokalnem okolju. Udeleženci 
so imeli priložnost pobližje spoznati 
metodologijo in digitalno orodje 
SEROI+ za načrtovanje novih rešitev 
s pomočjo participativnega pristopa, 
odprtega inoviranja in novih tehno-

logij. S to metodologijo sta se kot 
dve področji, kjer obstajajo potrebe 
po digitalizaciji, pokazali predvsem 
zdravstvene storitve in odpadki. V 
okviru projekta je pripravljena tudi 
spletna stran 4pdih.com, kjer so 
na voljo različne vsebine, ki bodo 
občinam v pomoč pri nadaljnjem 
razvoju. 
K. G.

Foto: arhiv občine Kočevje 
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Kulturni praznik v Kočevju

Politično dogajanje

Dr. France Prešeren se je s svojimi 
deli uvrstil med najvidnejša imena 
evropske romantične poezije. Tudi 
nacionalno noto njegovih del smo 
prepoznali doma. Državna himna 
Zdravljica v nas vzbudi globoka 
čustva ob proslavah in uspehih 
športnikov. 

V Kočevju dajemo velik pomen 
akademskemu kiparju Stanetu Jar-
mu v obliki podeljevanja priznanja 
deklica s piščalko vrhunskim ume-
tnikom. Letos je bil prejemnik Gre-
gor Guštin, ki mu iskreno čestitamo 
za njegove baletne dosežke. Dekli-
ca s piščalko tako vedno znova piše 
nove zgodbe. 

Zanimiva je tudi zgodba o obnovi 
njenega vodnjaka. Stane Jarm je 

prosil za pomoč mladega koče-
vskega arhitekta. Bruno Urh je tako 
zasnoval rešitev prenove vodnjaka. 
Zahtevna zasnova podstavka, na 
katerem sedi deklica, je beton v 
obliki dveh združenih hiperboličnih 
paraboloidov. Z lahkoto je zahtevno 
konstrukcijo izdelal obrtnik Tone 
Corel, ki je tudi umetnik našega 
rodu. Poškodovani kip Deklice s 
piščalko je še zvaril in ga položil na 
podstavek. Vodnjak stoji še danes, 
a ga pozimi (še) nihče ne zaščiti. 
Podobno kot druge Jarmove lesene 
skulpture. 

Skupen projekt Jarma in Urha je 
tudi božje znamenje na Kočevskem 
pokopališču. Na senco križa, ki jo 
ponazarja betonski teraco, je sesto-

pil s križa Kristus. Izvirna rešitev 
Urha je tudi Veronikin trikotnik. 
Gre za večstanovanjski objekt na 
trikotni parceli pred športnim par-
kom Gaj. Njegovo delo je še ograja 
na mostu pri vhodu v Dol, nad Dol-
skim potokom. Staro ograjo iz dveh 
kovinskih traverz je zamenjal z 
novo, ki smo ji dodali dva otoka za 
pešce v obliki na dvoje prerezanega 
čolna. Urbanistično smo zasnovali 
več povezav prek Rinže – proti 
Knjižnici (most zgrajen), most med 
starim mestnim jedrom in Tesarsko 
ulico proti Avto Kočevju in pri Ita-
su (še nista zgrajena). To je samo 
del njegovega pogleda k urbanistič-
nemu razvoju Kočevja, s katerim je 
snoval razvoj mesta in dajal navdih 

življenju v njem. Z zamenjavo po-
litične oblasti svojo ustvarjalno pot 
nadaljuje zunaj Kočevja.

Podobno velja za ustvarjanje iz-
jemnega arhitekta Borisa Podrecco, 
ki spada med najbolj znane sloven-
ske evropske arhitekte. Za dosežke 
v kulturi je bil odlikovan v Franciji, 
je prejemnik kulturne nagrade Du-
naja in srebrne medalje Dunajske 
pokrajine za zasluge, Plečnikove 
nagrade, nagrad Trsta, Milana, 
Verone, Mantove. Žal na njegovih 
razstavah ni predstavljene preno-
ve mestnega središča Kočevja, v 
kateri je predvidel štiri trge. Enega 
med Namo in hotelom, drugega od 
Spomenika osvoboditve do Mestne 
kavarne, tretjega pri Deklici s pi-

ščalko in četrtega pred cerkvijo sv. 
Jerneja. Vsak trg ima svojo zgod-
bo, svoje sporočilo, ki bo ostalo 
neizrečeno. Ta projekt bi postavil 
Kočevje ob bok evropskim mestom 
z najlepšimi trgi in dvignil pomen 
kulture v Kočevju. 

Sporočilo predsednice Upravne-
ga odbora Prešernovega sklada Ire 
Ratej na državni proslavi v Cankar-
jevem domu ob kulturnem prazniku 
se glasi: “Vsaj na ta dan naj spre-
govorijo samo kulturniki, politiki 
naj molčijo in poslušajo”. Le kaj 
bi si mislila o pozdravu župana v 
japonskem jeziku ob praznovanju 
slovenskega kulturnega praznika v 
Šeškovem domu? 
Janko Veber

Spoštovane občanke in občani. 
V OO SDS Kočevje vam želimo 
na kratko povzeti dogajanje po 
odstopu s funkcije zdaj že bivšega 
predsednika vlade, g. Marjana 
Šarca. Odstop je bil povezan z 
nezmožnostjo nadaljevanja dela 
manjšinske koalicije, ki je bila 
sestavljena z edinim ciljem, da 
SDS ne sestavi vlade. Za stranko 
SDS je bila v tistem trenutku 
najboljša opcija predčasne vo-
litve in nanje smo pripravljeni. 
Vendar kot stranka, ki je na zad-
njih volitvah zmagovita in ima v 
parlamentu največ predstavnikov, 

seveda pričakujemo, da poskusi 
sestaviti vlado, vendar ne za vsa-
ko ceno.

Večina medijev je začela izvrše-
vati pritisk, tako na stranko SDS 
kot tudi na stranke, s katerimi se 
pogovarjamo o skupnih rešitvah. 
Imeli so možnost, ampak je v letu 
in pol niso znali izkoristiti. Zedaj 
pa naj prepustijo to možnost SDS.

V današnjih dneh je veliko za-
nimivega dogajanja na političnem 
prostoru, vlada je odstopila po le-
tu in pol nedela. Spremeniti želijo 
volilno zakonodajo z ukinitvijo 
volilnih okrajev, ki jih predlaga 

59 poslancev. To bi olajšalo kam-
panjo majhnim strankam, hkrati 
pa bi katastrofalno povečala cen-
tralizacijo države. V Državnem 
zboru predstavnika iz Kočevja ne 
bi več imeli. V stranki SDS temu 
predlogu spremembe volilne za-
konodaje nasprotujemo.

V stranki SDS smo pripravljeni 
na predčasne volitve in se jih ne 
bojimo, saj smo že velikokrat po-
kazali, tudi v Kočevju, da lahko 
dosežemo dober rezultat. Priprav-
ljeni pa smo tudi na sodelovanje 
in prevzemanje odgovornosti, saj 
vendarle gre za Slovenijo. 

V naslednjih stavkih bom po-
skušal na kratko razložiti, kaj 
pomeni vlada in kaj parlament. 
Velikokrat v javnosti slišimo te 
besede, pa si jih ne znamo razlo-
žiti, potem to povežemo z nekate-
rimi drugimi stvarmi, ki nam jih 
mediji predstavijo.

Vlada je izvršna oblast in ko-
legijski organ, ki jo predstavlja. 
Njena glavna naloga je skrbeti za 
izvrševanje zakonov. Samo kole-
gij vlade sestavljajo predsednik 
vlade in resorni ministri. Vsak od 
ministrov parlamentu odgovarja 
za delo svojega resorja, premier 

pa za delo celotne vlade. Torej v 
vladi so stranke, ki so v koaliciji. 
Parlament lahko vlado odstavi z 
nezaupnico, v parlamentu je zato 
ključno, da ima vladajoča koali-
cija večino glasov, več kot 45. V 
parlamentu sedi 88 poslancev iz 
različnih političnih strank, ter 2 
poslanca narodnostnih manjšin. 

Vabimo vas, da nas spremljate 
tudi na socialnih omrežjih in nam 
pomagate pri sooblikovanju novih 
projektov. Vabimo vse, ki vam ni 
vseeno za Slovenijo, skupaj smo 
močnejši.
Luka Bubnjić

Kulturni do kulture?!
Mesec februar je mesec kulture, 
zato je prav, da tudi kulturi name-
njamo nekaj besed in misli, zlasti 
ker so tudi sredstva občinskega 
proračuna v nasprotju z drugimi 
občinami izdatno namenjena tudi 
ohranjanju kulturnega življenja v 
občini. Kulture so različne, a veči-
na njih vseeno izhaja iz dobrega. Iz 
tistega, kar naj bi vse nas učloveči-
lo in naredilo spoštljive, strpne in 
dostojne biti človek. Kulture pred-
stavljajo zbir pozitivizma, vsoto 
prijetnih in dobrih čustev. Zato bi 
lahko trdili, da je vsestranski razvoj 
naroda pogojen prav z odnosom do 
kulture.  

Ena izmed osrednjih dogodkov 

občine v času kulturnega praznika 
je prireditev Deklica s piščalko. 
Zaradi svoje zasnovanosti, bolje 
zapisano drznosti, je to prireditev, 
ki nas vedno tako ali drugače izzo-
ve in sili v razmišljanje. Prav to pa 
je osnova za napredek. To še kako 
drži v primeru naših nagrajencev. 
Ti so s svojo odličnostjo vedno 
znova postavljali standarde višje 
in višje ter dokazovali uspeh in 
prepoznavnost. S tem pa postavljali 
smernice za vse nas. Nanje nismo 
ljubosumni, temveč ponosni. Tako 
kot oni vedno znova s ponosom 
predstavljajo naše Kočevsko!

Tako kot vsako leto se tudi tok-
rat zaključuje kulturno tematsko 

leto, ki je bilo posvečeno čebelam 
in medu, zato ne smemo pozabiti 
na uspešno izvedeno zaključno 
prireditev projekta R(ad)T (e)
M(am) Kočevska, ki je namenjen 
osnovnošolcem, s ciljem spoznava-
nja lokalne zgodovine in grajenja 
pozitivnega odnosa do domačega 
okolja. V okviru kulturnih temat-
skih let v Kočevju poteka že od 
leta 2012, letos pa bo s pomočjo 
pridobljenih evropskih sredstev 
in pod imenom RTM Kočevska 
2 zaživel v obsežnejši in malo 
drugačni obliki. Poleg seminarjev 
za učitelje in prireditev za učence 
prinaša še tematske dneve, s ka-
terimi bodo šole poskrbele, da se 

znanje preteklih let ne bo izgubilo, 
temveč vsestransko domoznansko 
nagradilo. Odnos, zdrava samoza-
vest in drznost so namreč vrline, s 
katerimi želimo mladim pomagati 
zgraditi dobro osebnost, usmerjeno 
v napredek. V projektu sodelujejo 
vse štiri kočevske osnovne šole 
in tokrat prvič tudi Glasbena šola 
Kočevje.

Med glavne cilje projekta spada 
povezovanje osnovnih šol za razvoj 
mladih in okolja, v katerem delu-
jejo, ter širjenje znanja o lokalnem 
okolju in ljudeh s pomočjo zabav-
nih, interaktivnih in multidiscipli-
narnih učnih metod. Zavedati se 
moramo, da Kočevska ponuja veli-

ko možnosti, priložnosti, predvsem 
dokazano pa je to okolje izjemno 
uspešnih ljudi. Iz razmišljanja mla-
dih želimo izkoreniniti malodušje, 
ki izhaja iz prevečkrat izrečene 
misli, da na Kočevskem ni mogoče 
uspeti. To preprosto ni res!

Projektov s področja kulture, ki 
jih podpiramo tudi svetniki Moje 
Kočevske, je še več, a je morda 
delo usmerjeno v (s)poznavanje 
lastne identitete tisto najbolj po-
membno in bistveno. Če oziroma 
ko bomo spremenili odnos do 
okolja, v katerem živimo, potem 
bodo vsi uspehi bistveno lažje do-
segljivi … 
Vladimir Prebilič

Nova volilna zakonodaja
V postopku sprejemanja v Držav-
nem zboru je nova volilna zakono-
daja. Gre za velike spremembe, ki 
bodo imele širše posledice v vsej 
državi, zlasti pa lahko postavijo 
manjša mesta, podeželja, skratka 
območja zunaj večjih regionalnih 
središč v podrejeni položaj. Ustav-
no sodišče je namreč na pobudo 
Državnega sveta razsodilo, da je 
4. člen Zakona o določitvi volil-
nih enot za volitve poslancev v 
državni zbor v neskladju z Ustavo 
RS. Poslancem je zato naložilo, da 
morajo neskladje odpraviti v dveh 
letih, kar se izteče konec letošnje-
ga leta. 

Omenjeni neustavni člen določa, 
katere občine spadajo v posamezno 
volilno enoto ter katera območja 
obsegajo volilni okraji. Po mnenju 
ustavnih sodnikov v njem določeni 
okraji po 26 letih ne ustrezajo več 
merilom, ki jih določa Zakon o vo-
litvah, saj se razlika med najmanj-
šimi in največjimi volilnimi okraji 
vse bolj povečuje. Obstajata dve 
optimalni rešitvi, bodisi popravlja-
nje mej okrajev na način, da bodo 
vsi imeli približno enako število 
prebivalcev, druga pa je njihova 
ukinitev in uvedba preferenčnih 
glasov, kot jih poznamo denimo na 
evropskih volitvah.

Seveda je treba odločitev ustav-
nega sodišča spoštovati. Visoka 
politika je ugotovila, da je najbolj-
ša rešitev ukinitev volilnih okrajev 
in uvedba relativnega prednostne-
ga glasu, ker naj bi s tako rešitvijo 
volivci imeli najbolj neposreden 
vpliv na to, kdo bo sedel v Držav-
nem zboru RS. Kot že tolikokrat 
doslej, pa je težava v podrobnostih. 
Kaj to pomeni za periferijo, torej 
kraje, kot so Kočevje, Ribnica, Čr-
nomelj, Zasavje, Koroška?

Na žalost to pomeni, da bodo ti 
kraji ob takšni spremembi volilne 
zakonodaje izjemno težko, pravza-
prav nemogoče še imeli možnost, 

da izvolijo predstavnika v državni 
zbor. To pa je nedopustno in zato 
v OO SD Kočevje ne podpiramo 
takšne rešitve. Edina primerna bi 
bila rešitev, ki volilne okraje le 
spreminja in jih ne ukinja. 

Kočevje namreč z bližnjimi obči-
nami predstavlja kar velik del Slo-
venije in nedopustno bi bilo, da iz 
teh krajev ravno zaradi te spremem-
be volilne zakonodaje v prihodnosti 
ne bi imeli poslanca. Ni pomembno, 
iz katere politične opcije poslanec 
prihaja, za vse nas je pomembno 
le, da ga sploh imamo, da lahko 
zastopa naše kraje. Verjamemo in 
prepričani smo, da bo naš poslanec 

upošteval stališče volivcev, ki so 
mu pravzaprav dali mandat, in ne 
bo glasoval za ukinitev volilnih 
okrajev.

Že zdaj je Kočevje vedno izvze-
to iz možnosti, da bi bilo regional-
no središče, in nas tlačijo k drugim 
središčem, s katerimi nimamo niti 
velikih interesnih niti infrastruktur-
nih povezav (kot je npr. Novo mes-
to). Če pa izgubimo še možnost, da 
imamo predstavnika v Državnem 
zboru, pa bo Kočevje pristalo na 
robu kot zaprto in neperspektivno 
središče. Tega pa si zagotovo nihče 
ne želi.
Vesna Lisac
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Ženske, poskrbite za svoje zdravje!
Redni preventivni ginekološki pregledi so ključni za zdravje žensk in kakovost njihovega življenja. Slovenija ima na področju preventivnega 
zdravstvenega varstva žensk dva zelo dobro razvita, kakovostna in brezplačna presejalna programa, imenovana DORA in ZORA.

DORA je organiziran program za 
odkrivanje raka na dojkah, ki je naj-
pogostejši rak pri ženskah. V program 
DORA so vključene vse ženske med 
50. in 69. letom starosti, ki so vsaki 
dve leti povabljene na preventivno 
mamografijo. Odločitev o udeležbi je 
sicer prostovoljna, a se je dobro za-
vedati, da lahko le s pomočjo rednih 
preventivnih pregledov odkrijemo 
raka na dojkah dovolj zgodaj in je 
zdravljenje hitrejše, učinkovitejše in 
pomembno vpliva na kakovost življe-
nja ženske. Kljub rednim pregledom 
se lahko še vedno zgodi, da ženski 
odkrijejo raka na dojki tudi v vmes-
nem času, med enim in drugim pre-
gledom, zato je za ohranjanje zdravja 
ključnega pomena redno samopregle-
dovanje dojk. 

ZORA je preventivni program za 
odkrivanje predrakavih in zgodnjih 
rakavih sprememb na materničnem 
vratu. Preventivni ginekološki pre-
gled z odvzemom brisa materničnega 
vratu je namenjen vsem ženskam med 
dopolnjenim 20. in 64. letom starosti, 
z izjemo tistih, ki jim je bila v celoti 
odstranjena maternica. Ženske po 
dopolnjenem 64. letu starosti se lahko 
na preventivni pregled naročajo same. 
Preventivni pregled z odvzemom 
brisa se pri zdravih ženskah opravi 
vsake tri leta.

Bris materničnega vratu (BMV) je 
osnovna preiskava za uspešno odkri-
vanje predrakavih sprememb in zače-
tnega raka na materničnem vratu. Gre 
za enostaven in neboleč odvzem brisa 
celic materničnega ustja. Ginekolog z 
lesenim loparčkom in krtačko podrsa 
po površini in vhodu v maternično 
ustje, da dobi vzorec celic. Odvzete 
celice nanese na objektno stekelce 
in jih pripravi za poznejši pregled 
v laboratoriju. Rezultati BMV-ja so 
znani v malo manj kot mesecu dni po 
opravljeni preiskavi.

Prvi simptomi in znaki raka na 
materničnem vratu se večinoma 
pojavijo šele takrat, ko so celice na 
materničnem vratu že rakave in je rak 
razširjen. Redni preventivni ginekolo-
ški pregledi so tako ključnega pomena 

za zgodnje odkrivanje predrakavih 
sprememb, saj ginekologi s pregledo-
vanjem zdravih žensk odkrijejo velik 
delež predrakavih sprememb pravo-
časno, še preden se rak sploh razvije.

Mesec dni po opravljenem BMV 
boste ženske, opredeljene v naši 
ambulanti, prejele na dom obvestilo 
o rezultatu brisa. Če je izvid brisa 
normalen, se na naslednji pregled 
čez tri leta naročate same. Ob pojavu 
patoloških sprememb ženske prej-
mete tudi navodila glede nadaljnjega 
spremljanja. Ob blagih spremembah 
se priporoča kontrolni pregled čez 
pol leta, večina teh sprememb izzveni 
spontano. V primeru hudih sprememb 
so potrebne dodatne preiskave. Ne 
prestrašite se patološkega izvida. Ta 
namreč ne pomeni, da imate raka.    

Obisk pri ginekologu je za ženske 
še vedno ena izmed neprijetnih stvari 
v življenju. Ob tem pogosto občuti-
mo nelagodje, sram in imamo veliko 
pomislekov. Pregledu bi se najraje 
kar izognile. Zaposleni v ginekološki 
ambulanti se tega dobro zavedamo in 
si prizadevamo, da se pri nas počutite 
prijetno in sproščeno. Prav zato smo 
še toliko bolj veseli, da se nam je 
konec preteklega leta v naš kolektiv 
pridružila ginekologinja Ivana Jevtić 
Đorđević, ki je bila pred specializa-
cijo iz ginekologije in porodništva  v 
našem zdravstvenem domu zaposlena 
kot splošna zdravnica.

Drage ženske. V primeru hudih 
bolečin v spodnjem delu trebuha, 
menstrualnih krvavitev, ki trajajo dlje 
kot deset dni in ob pojavu krvavitev 
(tudi minimalnih) po menopavzi ali 
gnojnega izcedka takoj pokličite oseb-
nega ginekologa. Prav tako se nanj ali 
osebnega zdravnika takoj obrnite tudi, 
če v dojkah zatipate zatrdlino, opazite 
vidno spremembo oblike dojke ali 
prsne bradavice ali pa opazite izcedek 
iz dojke.

Kljub strahu ne odlašajte z obiskom 
ginekologa. Hitro ukrepanje ob prvem 
pojavu težav namreč rešuje življenja. 
Vzemite zdravje v svoje roke. Veseli 
bomo vašega klica. 
Andreja Petek

Ekipo ginekološke ambulante sestavljajo: Ana Zajc, tehnik zdravstvene nege, Ivana Jevtić 
Đorđević, dr. med. spec. gin. in porodništva, Andreja Petek, dipl. babica, ter medicinska 
 sestra Tanja Sovič (ni na sliki). • Foto: Vesna Šalamun Došenović 

Foto: Andreja Petek 
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Onesnaženost zraka z delci
Zima nas zaradi mraza in krajših dni pogosto nenamerno zapre 
med toplo zavetje štirih sten. V dneh, ko se sonce le prika-
že izza oblakov, pa se ponovno veselimo sprehodov. 
Pravimo, da se moramo naužiti svežega zraka. Ob 
tem pa se najbrž redko vprašamo o njegovi 
svežini in kakovosti. Zaradi intenzivne-
ga ogrevanja v kurilni sezoni se 
namreč v zrak sproščajo pra-
šni delci, ki so lahko za 
zdravje škodljivi.

Onesnaženost zraka je tudi prvi 
okoljski vzrok prezgodnje smrti v 
Evropski uniji – zaradi onesnaženosti 
zraka umre desetkrat več ljudi kot v 
prometnih nesrečah. Agencija Repu-
blike Slovenije za okolje redno meri 
in beleži vsebnost škodljivih delcev 
v zraku in njegovo kakovost. Čeprav 
se je ta v Sloveniji v zadnjih dese-
tletjih izboljšala, je zrak pozimi še 
vedno prekomerno onesnažen z delci 
PM10. Delci PM so mešanica trdnih 
in tekočih snovi, ki se v zraku razši-
rijo. Glavna sestavina je ogljik, nanj 
pa se vežejo različne škodljive snovi 
– kovine, organska topila ali ozon. 
V zadnjih letih se izvajajo predvsem 
meritve delcev premera 10 in 2,5 μm 
– od tod izhaja torej oznaka PM10 
in PM2,5. Ti delci so zdravju najbolj 
škodljivi. Dnevna mejna koncentra-
cija delcev PM10 je 50 μg/m3. Delci 
PM, ki lebdijo v zraku, vsebujejo ve-
liko različnih snovi – od morske soli 
in cvetnega prahu do snovi, kot sta 
benzo(a)piren in črni ogljik, ki so za 
človeka karcinogene. Je pa kakovost 
zraka odvisna tudi od bližine vira in 
višine, kjer so onesnaževala izpu-
ščena, od vremenskih razmer (veter, 
vročina), kemičnih sprememb tergeo-
grafskih pogojev. Direktiva o kako-
vosti zunanjega zraka iz leta 2008 
določa standarde kakovosti zraka in 
se osredotoča na izboljšanje zdravja 
državljanov z izboljšanjem kakovosti 
zraka. Statistike Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) kažejo, da prebi-
valci zahodno balkanskih mest zaradi 
visoke stopnje onesnaženosti zraka v 
povprečju izgubijo 1,3 leta življenja. 
Beograd, na primer, se je v zadnjih 
tednih povzpel na sam vrh lestvice 
najbolj onesnaženih mest na svetu. 
Skupaj s Sarajevom tako v onesnaže-
nosti konkurirata celo Kitajski. Krivci 
so predvsem termoelektrarne, toplar-
ne, stari avtomobili in kurjenje fosil-
nih goriv, v Sarajevo pa tudi trdna go-
riva, ki jih za kurjavo uporablja okoli 
80 tisoč gospodinjstev. A Beograd in 
Sarajevo nista edini mesti, ki se spo-
padata s tem – podobno je v Novem 
Sadu, Užicah, Pančevem in Subotici. 
Prav tako se z onesnaženim zrakom 
soočajo prebivalci drugih okoliških 
držav – Tuzle, Skopja in Podgorice. 
Kljub skrb vzbujajočim dejstvom pa v 
Srbiji še vedno ni strategije, s katero 
bi onesnaženost zmanjševali. Do tedaj 
je edini način, da se temu izognejo, 
veter. V primeru visoke onesnaženosti 
zraka s temi delci ARSO prebival-
cem priporoča, naj ne kurijo lesa v 
pečeh in kaminih, če obstajajo druge 
možnosti ogrevanja, naj zmanjšajo 
ogrevanje stanovanjskih in poslovnih 
prostorov, kjer se kot energent upo-
rabljajo tekoča ali trdna goriva, naj 
ne kurijo na prostem in naj names-
to osebnih vozil uporabljajo javni 
prevoz. Obvešča tudi, da zrak najbolj 
onesnažujejo stare kurilne naprave na 
les – predvsem ko gre za nepravilno 

kurjenje ali kurjenje s premalo suhimi 
drvi. Nacionalni inštitut za javno 
zdravje obvešča o učinkih škodljivih 
delcev na zdravje. Z vdihovanjem 
vstopijo v naša pljuča, kjer povzroča-
jo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. 
Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri 
in z njo potujejo do različnih organov 
in povzročijo vnetja tudi tam. Vpli-
vajo ne le na dihala, temveč tudi na 
srce in ožilje, pospešujejo tudi pojav 
astme. Onesnažen zrak, ki je posle-
dica gorenja fosilnih goriv – nafte, 
premoga, lesa in naftnih derivatov 
– spada v prvo skupino rakotvornih 
snovi. Najbolj ogroženi so bolniki z 
boleznimi srca, ožilja in dihal, starej-
ši ljudje in majhni otroci, sladkorni 
bolniki pa tudi zdravi odrasli, ki so 
intenzivno fizično aktivni na prostem 
(dihajo globlje, hitreje). 

Država z nepovratnimi sredstvi 
spodbuja nakupe novih kurilnih 
naprav. Prejemnikom redne denarne 
pomoči ali varstvenega dodatka ponuja 
do 100 % subvencije za stroške naku-
pa okolju prijaznejše kurilne naprave 
na lesno biomaso. Za druge državljane 
subvencija znaša od 50 do 60 odstot-
kov priznanih stroškov naložbe za za-
menjavo stare kurilne naprave z novo. 
Za prvo vgradnjo kurilne naprave na 
lesno biomaso pa subvencionira 20 
odstotkov. Obstaja pa tudi možnost za-
menjave stare kurilne naprave z novo 
toplotno črpalko – višina te subvencije 
znaša med 40 in 50 odstotki priznanih 

stroškov naložbe ter 20 odstotkov za 
prvi nakup nove toplotne črpalke, ki 
ne zamenjuje stare kurilne naprave. V 
Evropi je okoli 90 odstotkov mestnega 
prebivalstva izpostavljenega preko-
mernim vrednostim delcev, kot so du-
šikovi oksidi, ozon in benzen. Meritve 
onesnaženosti zunanjega zraka z delci 
PM10 so pokazale, da je v kar desetih 
slovenskih mestih zrak onesnažen nad 
mejno vrednostjo. Ti kraji so Celje, 
Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, 
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo 
mesto, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 
Najbolj izrazito pozimi, ko se stal-
nim virom onesnaževanja priključi še 
kurjava. Ravno v tem obdobju beležijo 
prekoračitve dnevnih mejnih vrednosti 
delcev. Za kraje, kjer je zrak onesna-
žen bolj, kot je dovoljeno, je Vlada 
Republike Slovenije sprejela odloke o 
načrtu za kakovost zraka. Tako lahko 
zaključimo, da sprehod po mestu nima 
nujno le pozitivnih učinkov za naše 
zdravje, pravzaprav ima nasprotno lah-
ko celo negativne. Predvsem pozimi 
oziroma v kurilni sezoni moramo biti 
pozorni, kdaj in kam se odpravimo na 
sprehod. Bolj vestni pa lahko na spletu 
tudi dnevno preverijo predvidene 
koncentracije delcev. Subvencije dr-
žave omogočajo še korak bližje k nižji 
stopnji onesnaženosti, zato je vredno 
razmisliti tudi o tem ukrepu. Dejstvo 
je, da h kakovosti zraka lahko prispe-
vamo prav vsi. 
Neja Jerebičnik

K onesnaženosti zraka prispevajo tudi neustrezne kurilne naprave in kurjenje z vlažnimi drvi. • Foto: www.pixabay.com 
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Manj je več
Čas, v katerem živimo, je zaznamovan z izobiljem, udobjem in pretirano pora-
bo, saj porabljamo tretjino naravnih virov več, kot jih je Zemlja sploh sposob-
na pridelati. Kar naredimo danes, vpliva na naš jutri. 

Začnimo sprejemati odgovornejše odločitve, ponovno uporabljajmo in sku-
paj poskrbimo za boljšo, odgovornejšo družbo, kjer bodo predmeti krožili.

Zvijače in nasveti o ponovni uporabi za vso družino
• Uporabljene plastenke spremenite v zabavno peresnico ali v praktične lončke 

za vzgojo začimb in rož.
• Star časopisni papir je lahko lep ovojni papir za zavijanje daril.
• Staro in ponošeno majico lahko uporabite kot praktično vrečko za večkratno 

uporabo.
• Iz starih konzerv izdelajte stojala za barvice, čopiče ali jedilni pribor.
• Iz starih zaves izdelajte vrečke za sadje ali kruh. Star predalnik prebarvajte in 

uporabite kot podstavek za rože.
• Kozarcem za vlaganje dodajte nekaj barve in jih znova uporabite kot čajne 

svetilke ali embalažo za malico.

Še nekaj kratkih:
• Pijte vodo iz pipe. Je boljša in cenejša kot ustekleničena, pa še odpadkov ne 

proizvajate. 
• Poštni nabiralnik opremite z nalepko proti reklamam.
• V trgovino se odpravite s svojo nakupovalno vrečko, z vrečko za sadje in s 

svojo posodico za npr. salame, sire, pripravljeno hrano, meso ipd.
• Načrtujte svoje nakupe, izogibajte se impulzivnim nakupom.
• Izbirajte sveža živila in poskrbite za njihovo pravilno shranjevanje, redno 

preverjajte datume uporabe.
• Vzdržujte hladilnik (npr. tesnjenje vrat) in red v njem (izdelke s krajšim ro-

kom uporabe postavite naprej)
• Bodite pozorni na velikost obrokov, naučite se porabiti ostanke hrane. 

Štiri možnosti ponovne  uporabe
Ponovna uporaba ni samo enkratno dejanje, temveč je odnos do stvari, 
miselnost in življenjska filozofija, ki jo lahko udejanjimo s štirimi prep-
rostimi koraki:
1. PREMISLIMO Že med nakupovanjem premislimo, ali izdelek resnično 
potrebujemo, si ga lahko izposodimo in ali lahko kupimo tak izdelek, ki 
bo večkrat uporaben.
2. IZMENJAJMO Med sorodniki, prijatelji, sošolci ali sodelavci lahko 
izmenjamo oblačila, igrače, knjige, pridelke, ponesrečena novoletna da-
rila ipd. in jim podaljšamo življenjsko dobo.
3. PREDELAJMO Preden zavržemo oblačila ali pohištvo, premislimo, ali 
jih lahko kako drugače uporabimo, in jim z manjšimi posegi spremeni-
mo namembnost.
4. PODARIMO Tisto, česar ne potrebujemo več, podarimo bližnjim, pri-
jateljem ali odpeljemo v Center ponovne uporabe na Ljubljanski cesti 5.
S. K.

Vrečke iz majic so izdelali učenci OŠ Stara 
Cerkev.  • Foto: Komunala Kočevje 

Foto: www.pixabay.com 

Foto: Ž. N. 
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Priznanje deklica s piščalko prejel  
baletnik Gregor Guštin
Deveto priznanje deklica s piščalko 2020 za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture je prejel baletni 
plesalec, koreograf in pedagog Gregor Guštin. Priznanje sta mu na prireditvi pred slovenskim kulturnim praznikom predala članica žirije 
 Breda Ilich Klančnik in podžupan Roman Hrovat.

Žirija za podeljevanje priznanja 
Občine Kočevje Deklica s piščalko je 
županu občine Kočevje za leto 2020 
kot izbranega kandidata predlagala 
Gregorja Guština zaradi njegovega 
strokovno odličnega prispevka k 
razvoju plesne dejavnosti v Kočevju, 
v katero je vsadil nacionalne poklicne 
kriterije in lastne mednarodne baletne 
izkušnje, s tem pa ustvaril trajno 
referenčno točko za obravnavo Koče-
vske. Kandidat dosega mednarodno 
primerljive rezultate in nacionalne 
pomembne rezultate v slovenskem 
kulturnem prostoru, dosega odličnost 
v konceptualnih zasnovah, metodah 
izvedbe in rezultatih ustvarjanja ali 
delovanja ter je povezan z regional-
nim področjem občine Kočevje, so še 
zapisali v utemeljitvi. Žirijo sestav-
ljajo Lela B. Njatin, doc. dr. Helena 
Dobrovoljc, Breda Ilich Klančnik, 
Nadja Kovačič, Vesna Malnar Mem-
edovič, asist. dr. Anja Moric in Nina 
Sambolec. 

Pod odličen in bogat kulturni 
program letošnje prireditve Deklica 
s piščalko se je kot avtor in režiser 
podpisal mag. Marko Glavač, ki je s 
konceptom Vilinska domišljija v em-
pirični podobi skozi poezijo, glasbo, 
ples, modo in sodobno tehnologijo 
pričaral edinstveno izkustvo kulture. 
Na odru Šeškovega doma se je zvrsti-
lo več kot 20 domačih in gostujočih 
kulturnih ustvarjalcev. Del programa 
je bil tudi Yaskawin industrijski robot 
GP8 s kreacijo priznanega modnega 
oblikovalca Petra Movrina. V sklo-
pu prireditve je župan dr. Vladimir 
Prebilič razkril tudi kulturno tematsko 
leto, poimenovano 2020 Ramorjevo 
leto – razprimo krila.

O Gregorju Guštinu
Gregorja Guština je ples zanimal 
in zaznamoval zgodaj, saj je že kot 
najstnik prejel več nagrad na regijski 
in državni ravni. V letni in poletnih 
šolah se je učil plesnih tehnik svetovno 
znanih koreografov Marthe Graham 
in Lesterja Hortona, džez baleta ter še 
drugih plesnih in gibalnih tehnik. Pri 
16 letih, v letu 1995, je postal državni 
prvak v plesnih disciplinah hiphop in 
disco dance. Ti dve zmagi sta ga vodili 
na svetovno prvenstvo na Madžar-
sko. Takrat ga je videl koreograf in 
pedagog Fred Laser, ki je v Gregorju 
Guštinu prepoznal dar, kakršnega 
imajo klasični baletni plesalci. Še 
istega leta je bil sprejet na Srednjo 

glasbeno in baletno šolo v Maribo-
ru. Prav kmalu je kot nadarjen dijak 
dobil štipendijo za mednarodni baletni 
seminar v Avstriji, kjer se je izobra-
ževal naslednji dve leti. Vseskozi so 
ga zanimale različne plesne tehnike in 
pri 19 letih je postal državni prvak v 
plesni disciplini, imenovani solo show. 
Po nekaj mednarodnih uspehih so ga 

sprejeli na znano šolo Rudra Béjart v 
švicarski Lozani. Slavni plesalec in 
koreograf Maurice Béjart je prepoznal 
mladega nadarjenega plesalca, ki je bil 
deležen njegove pozornosti tudi v šoli, 
ki se imenuje po bojevitem in zma-
govitem indijskem bogu plesa Rudri. 
Tam je mladi baletnik dozorel. Nemir-
ni duh je radovednega in nadarjenega 

plesalca vodil domov, v Slovenijo, kjer 
je diplomiral na Srednji glasbeni in 
baletni šoli v Mariboru. Takoj nato se 
je začela njegova pot profesionalnega 
baletnega plesalca v SNG Opera in 
balet Ljubljana – kot solist v baletnem 
zboru je ustvaril več vlog v baletih 
Don Kihot, Bajadera, Coppelia na 
Montmartru in drugih. Že zgodaj je 
Gregorja Guština zanimala tudi kore-
ografija in leta 2000 je na tekmovanju 
mladih slovenskih baletnih plesalcev 
prejel nagrado za najboljšo izvedbo 
sodobne koreografije, ki so jo poi-
menovali bihma. Nagrada je bila tudi 
televizijski portret 21-letnega plesalca 
in koreografa, posnela ga je Televizija 
Slovenija. Gregor Guštin je nato nasto-
pil na mednarodnem festivalu koreo-
grafskih miniatur v Beogradu in spet 
prejel nagrado. Za gala večere novih 
baletnih koreografij na slovensko glas-
bo pod okriljem Združenja baletnih 
ustvarjalcev Slovenije ustvarja doma-
la desetletje – vir navdiha je poiskal 
v glasbi Slavka Osterca, Demetrija 
Žebreta, Slavka Avsenika mlajšega in 
v ljudski glasbi. Pomembne uspehe 
Gregor Guštin kot koreograf dosega 
tudi na TEMSIG – Tekmovanjih mla-
dih slovenskih glasbenikov in baletnih 
plesalcev, ki je tudi mednarodno znano 
in priznano, saj žiranti prihajajo tudi z 
najprestižnejših glasbenih univerz in 
ustanov iz vse Evrope.

Gregor Guštin je odličen plesalec, 
večkrat nagrajeni koreograf, zdaj je 
tudi pedagog. Ustvarjalna radove-
dnost ga je mladega ponesla v svet. 
Pa je svoj svet spet poiskal in našel 
doma. V Sloveniji. Doma pa je tudi v 
Kočevju, kjer je nastopal že v osnov-
nošolskih letih. Zdaj kot pedagog in 
kot koreograf vodi mažoretno skupi-
no, s katero ustvarja tudi celovečerne 
prireditve. Za predstavo z naslovom 
Pajki je našel navdih v kočevski 
krajini. Ta skupina se redno uvršča 
na prva mesta na regijskih, državnih 
in tudi mednarodnih tekmovanjih. 
Na poletnih seminarjih v Kočevju 
poučuje balet in džez balet, vodi pa 
tudi koreografske delavnice. Tesno je 
vpet v plesno ustvarjalnost mladih. 
Mladim je vzor; je odličen učitelj 
tistim, ki bodo sledili njegovi poklicni 
poti, in tistim, ki jim bodo njegove 
plesne učne ure prvi bližnji pogled v 
svet umetnosti – v svet, ki je privile-
gij tistih, ki umetnost razumejo in jo 
potrebujejo.
N. S.

Foto: Urška Pečnik 
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Tam nekje med travami

Branje Prešernove poezije

Prešernov dan – dan kulture slovenskega naroda

Živka Komac je kočevskim ljubite-
ljem poezije dobro znana, ta mesec 
pa je v kočevski knjižnici predstavila 
svojo novo pesniško zbirko Tam nek-
je med travami. Pesmi so na izdajo 
čakale šest let, saj poezija danes ni na 
vrhu priljubljenosti, razlaga Živka. 
A ji je pesmi uspelo izdati s pomočjo 
društva upokojencev, ki se je prijavilo 
na občinski razpis za kulturo, ter ko-
čevskega Združenje borcev za vred-
note NOB.

Ustvarja že od mladih let, Tam 
nekje med travami pa je njena šesta 
pesniška zbirka. Piše tudi za otroke, 
zanje je namreč napisala zbirko pesni-

ških ugank. Pesnica pravi, da se njen 
dan dostikrat začne prav s poezijo. 
“Vstanem, ko mesto še spi, si skuham 
kavo ter razmišljam in pišem,” opiše 
svoj jutranji obred. “Včasih pride kak 
navdih, ki ga zapišem in potem od 
tam nadaljujem.”

Pesmi zaznamuje občutek za solju-
di ter posluh za težave, s katerimi se 
srečujejo med življenjem. Zbirko raz-
bistri tudi kakšna šaljiva pesem, vse 
pogostejše teme pa je po avtoričinih 
besedah minljivost, starost in posla-
vljanje. Veliko pozornosti namenja 
družinskim vezem, pogosto govori o 
ljubezni. Več pesmi ima izrazito druž-

benokritično noto, ki se ji pridružuje 
strah pred prihodnostjo. “Veliko je 

tudi jezljivih pesmi, o svetu in kata-
strofah, za katere je kriv človek,” pra-
vi avtorica, ki v pesmih izraža veliko 
skrbi za prihodnost zanamcev.

V njih mesto najde tudi Kočevje, v 
katerem živi skoraj vse življenje, to 
pa bo zastopano tudi v naslednji zbir-
ki. “Nova pesniška zbirka se že prip-
ravlja, predvidevam, da bo končana v 
letu dni. “Nadela ji je ime Zdajšnina 
ter dodaja, da je glavnina zbirke že 
dokončana, a jo čaka še jezikovni 
pregled: “Pesniki se sploh spotikamo 
in kar naprej bi radi nekaj spreminjali, 
kaj odvzeli ali dodali.”
Žarko Nanjara

Nekaj dni pred slovenskim kulturnim 
praznikom smo se na svetovni dan 
glasnega branja, 5. februarja, zbrali 
v čitalnici Knjižnice Kočevje, da se 
z glasnim branjem njegovih pesmi 
poklonimo največjemu slovenskemu 
pesniku. Obiskovalci večera so imeli 
priložnost z ljubitelji poezije deliti 
interpretacije svojih najljubših Prešer-
novih pesmi.

S prisotnostjo na dogodku nas je 
počastil g. Satoshi Takeshita, pred-
stavnik Yaskawe, podjetja, prisotnost 
katerega vse bolj zaznamuje duh, 
prihodnost in prepoznavnost naše-
ga mesta. Gospod Takeshita nam je 
prebral pesmi Kam in Prosto srce v 
japonskem jeziku, župan občine Ko-
čevje, dr. Vladimir Prebilič, pa se nam 
je z branjem vseh šestih Prešernovih 

Sonetov nesreče virtualno pridružil 
iz Japonske, kjer je bil na poslovnem 
obisku delegacije z gospodarskega 
ministrstva. Dogodka se je udeležil 
tudi podžupan občine Kočevje, g. 
Gregor Košir, ki je z nami delil svojo 
interpretacijo pesmi Apel in čevljar. 
Čustveno smo se zlili z vsebino in 
ritmom Prešernovih pesmi, si doka-
zali, da so te še vedno aktualne, in se 
spomnili njihove genialnosti. Med pe-
smimi, ki so jih izbrali naši obiskoval-
ci, smo slišali tudi slovensko himno 
v angleščini, ki nam jo je recitiral v 
Kočevju živeči Američan. Dogodek 
je nastal v soorganizaciji z Občino 
Kočevje in g. Tonijem Mrvičem. Užit-
kom ob poeziji je sledilo prijetno in 
sproščeno druženje ob figah in vinu.
Pia Marincelj

Neumen je tisti ptič,
ki se sramuje svojega gnezda.
(slovenski pregovor)

Kultura plemeniti človeka, tega se 
zavedamo tudi v društvu upokojencev, 
zato z njo skrbno ravnamo in jo ne-
gujemo. Ne glede na leta, stan in čas, 
vedno je z nami. V času bližajočega se 
praznika na društvu vsako leto pripra-
vimo kulturno prireditev. Letos smo se 
zbrali v sredo, 5. februarja, ob 16. uri. 
Program se je začel s himno, ki jo je 
zapela učenka OŠ Stara Cerkev Lana 
Bižal. Članice bralnega krožka so obu-
dile spomin na Prešernovega pesniške-
ga učitelja Valentina Vodnika. Lani je 
minilo 200 let od njegove smrti. Izbor 
besedil je bil pester, kot je bilo Vodni-
kovo ustvarjanje. Bil je pesnik, jeziko-
slovec, njegove Lublanske novice so 
bile prvi slovenski časopis v času, ko je 
bilo pismenih le približno tri odstotke 
Slovencev. V na videz hudomušni ba-

sni Nemški inu kranjski konj je nad ne-
močjo Slovencev potožil kranjski konj: 
“… tepejo me po glavi, lačnemu je stat 
v mlak.” Občinstvo se je zabavalo tudi 
z Vodnikovimi ugankami in radovedno 
prisluhnilo, kakšne jedi je ponujal v 

svojih Kuharskih bukvah. Učenka OŠ 
OB Rinži Lučka Perko je spremljala 
recital z igranjem na klarinet. Nastopil 
je tudi glasbeni duet naših članov Ma-
rice Kajfež in Toneta Obranoviča, ki 
sta zapela Prešernovo Železno cesto. 

Za razgiban zaključek je poskrbela 
plesna skupina Zimzelenke.

Na društvu že tretje leto podeljujemo 
bralno značko. Teh je bilo letos 11, a 
upamo, da jih bo vsako leto več. Bral-
ci si knjige lahko izberejo s seznama 
za bralno značko, ki je objavljen na 
oglasni deski v preddverju, ali pa si jih 
izposodijo v naši knjižnici, ki smo jo 
poimenovali Knjigoteka. Nabralo se je 
že veliko podarjenih knjig. Priznanja 
za bralno značko je podelil predsednik 
DU Jože Kozina, ki je vse prisotne na 
začetku prireditve tudi pozdravil in se 
jim zahvalil za udeležbo.

Voditeljica programa Barbka Bižal 
Kolar je ob zaključku prebrala še dve 
pesmi iz nove pesniške zbirke naše 
pesnice Živke Komac, v preddverju pa 
so na ogled slike naše članice Nevenke 
Križ. Za prijetno vzdušje in druženje 
so spet poskrbele članice skupine za 
postrežbo Meri+.
Neva Oberstar in Marija Nanjara

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Pia Marincelj 

Foto: Ž. N. 



Kočevska februar 2020www.kocevje.si 18Kočevsko, skrivnostni gozd Slovenije

Bunker Škrilj še naprej razvnema obiskovalce

Trajnostno delovanje destinacije Kočevsko

Junija bo minilo že tri leta, odkar je 
skrivnostni Bunker Škrilj odprt. V tem 
času je postal eden od najbolj posebnih 
turističnih produktov in ena od najbolj 
skrivnostnih zgodovinskih znamenito-
sti naše destinacije. Zanimanje zanj ne 
pojenja in vsi njegovi obiskovalci so 
po ogledu in strokovnem vodenju nav-
dušeni nad kopico novih informacij, ki 
jih ob obisku prejmejo. Največ obi-
skovalcev bunkerja prihaja iz različnih 
slovenskih krajev, med obiskovalci pa 
je tudi veliko šolskih skupin ter obi-
skovalcev in novinarjev iz tujine, ki so 
nad zgodovinskimi osvetlitvami prete-
klosti in razlagami o zaprtem območju, 
ki je dolga leta burilo človeško domi-

šljijo, povsem prevzeti. Bunker Škrilj 
je atraktiven in prvi tovrstni podzemni 
objekt na Slovenskem. Od juniju 2017, 
ko so ga odprli za javnost, pa si ga je 
do danes ogledalo že več kot 13.500 
obiskovalcev.

Bunker Škrilj je bil zgrajen med 
hladno vojno, njegova gradnja pa je 
potekala v strogi tajnosti. Skrivnostni 
hodniki so speljani 80 metrov pod 
zemljo in naenkrat sprejmejo do 25 
obiskovalcev, ki se morajo na vode-
nje predhodno najaviti. Bunker ima 
svoj lastni prezračevalni in ogrevalni 
sistem, kuhinjo, sanitarije, komunika-
cijsko sobo, z lastnim virom proizvaja 
svojo električno energijo ter ima tudi 

prostore za spanje. Vsi zgrajeni sistemi 
v bunkerju še vedno delujejo, v njem 
pa bi lahko brez zunanje pomoči do 
100 dni ostalo 30 oseb.

Bunker Škrilj je lociran sredi gozdov 
varovanega območja Škrilj, po kate-
rem je dobim tudi ime, in za svojimi 
vrati skriva pomembno zgodovino 
našega območja, ki bi jo bolje mora-
lo spoznati še več domačinov, ki jih 
je bilo med dosedanjimi obiskovalci 
najmanj. Gibanje na tem območju je 
še vedno omejeno in razen organizi-
ranih skupin tja še vedno nihče, razen 
vojske, nima dostopa.

Ker želimo ta del lokalne zgodovine 
in turistične ponudbe še bolj približati 

tudi domačinom, bomo enemu bralcu 
ali bralki, ki bo do 10. marca 2020 
na elektronski naslov: bunker.skrilj@
kocevsko.com, posredoval/-a pravilni 
odgovor na vprašanje Kdaj je Bunker 
Škrilj kot turistični produkt odprl svoja 
vrata za javnost? podarili darilni bon 
za dve osebi, za vodeni ogled Bunkerja 
Škrilj.
Nadija Kolmanič

Po standardih organizacije Green 
destinations je Slovenija prva celostno 
ocenjena zelena država, v okviru 
nacionalnega programa Slovenia 
Green pa je v skladu z mednarodnimi 
merili že ocenjena tudi destinacija 
Kočevsko, kjer vas zelena doživetja 
čakajo na vsakem koraku. Skoraj 90 
% površja naše destinacije pokrivajo 
gozdovi, kar pomeni, da spadamo 
med najbolj gozdnata območja, in 
to ne le v Sloveniji, temveč tudi v 
Evropi. Zaradi teh izjemnih naravnih 
danosti območja smo kot osrednji 
element trajnostne in zelene turistične 
ponudbe, ki jo gradimo, tudi izbrali 
slogan Skrivnostni gozd Slovenije. S 
tem sloganom ponazarjamo obsežno 
prostranost narave destinacije, ki jo 
domačini in tuji gostje skozi različne 
aktivnosti odkrivajo in raziskujejo.

Naši gozdovi niso le obširni, 
ampak spadajo tudi med najbolje 
ohranjene, v njihovih najglobljih 
kotičkih pa se skrivajo tudi ostanki 
pragozdov, ki so nastali z načrtnim 
in skrbnim dolgoletnim upravlja-
njem lokalnih gozdarjev. Pragozdni 
ostanek Krokar je vpisan tudi na 
UNESCOV seznam naravne de-
diščine, ki s svojimi konvencijami 
ščiti znamenitosti, ki imajo izredno 
univerzalno vrednost za vse člo-
veštvo. V dobro ohranjenih lokalnih 
gozdovih so svoj dom našle tudi 
številne divje živali, med katerimi 
so prisotne tudi vse tri velike zveri, 
bogate naravne danosti pa obisko-
valcem ponujajo veliko različnih 
možnosti za aktivno preživljanje 
prostega časa v naravi in doživljanje 
neokrnjenih gozdov (pohodništvo, 
kolesarjenje, opazovanje, sledenje 
znakom prisotnosti živali in fotolov). 
Svojo turistično ponudbo gradimo 
v tesni povezavi z gozdovi, ki nas 
obkrožajo, vsi programi vodenja so 
naravnani trajnostno ter prijazno do 

okolja in njegovih prebivalcev, neka-
teri programi pa nosijo tudi oznako 
Medvedu prijazno, ki jo v okviru 
projekta Life Dinalp Bear podeljuje 
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. To 
oznako nosi tudi nastanitveni objekt 
Hostel Bearlog, ki ga upravlja Zavod 
Kočevsko, pridobili pa so jo že tudi 
nekateri lokalni izdelki.

Vidik trajnosti smo poudarili že 
pri samem izobraževanju turističnih 
vodnikov, ki zdaj pri izvajanju vodenj 
s svojimi učinkovitimi pristopi goste 
spodbujajo in izobražujejo o spošto-
vanju in ohranjanju narave. Ta del 
nepotrošne porabe živali v turistične 
namene se učinkovito nadzoruje s 
programi, kot so Life Kočevsko in 
Life Dinalp Bear, programe sledenja 
živalim in znakom njihove prisotnosti 
pa smo razvijali v sodelovanju s pri-
poročili Zavoda tovarna trajnostnega 
turizma in Biotehniško fakulteto. Sku-
paj z Zavodom za gozdove smo osno-
vali turistično-izobraževalni program, 
ki omogoča spoznavanje medvedov 
in možnost opazovanja teh karizma-

tičnih rjavih kosmatincev v naravnem 
okolju in s postavljenih opazovalnic, 
ki so namenjene tudi fotografiranju. 
Naši programi opazovanja in fotogra-
firanja živali poleg trajnostne narav-
nanosti tudi spodbujajo izobraževanje 
lokalnega prebivalstva in turističnih 
gostov o živalih, prispevajo k ohra-
njanju pozitivnega odnosa do njih ter 

da z ničnimi ali čim manjšimi posegi 
v naravno okolje živali pri njihovem 
načinu življenja ne vznemirjajo. 
Izvedba programov naše destinacije 
poteka brez pritiska na habitate živali 
in z zavedanjem, da so naravni viri 
omejeni ter jih je treba spoštovati in 
ohranjati ter o tem ozaveščati tudi 
lokalno skupnost in drugo javnost. 
Pri takšnem trajnostnem delovanju se 
za nadaljnji razvoj turizma in lokalno 
skupnost pojavljajo številne prednosti, 
kot je dodana vrednost edinstvenih 
doživetij in turističnih produktov, 
sklepajo pa se tudi nova partnerstva, 
ki spodbujajo in krepijo sodelovanje 
lokalne skupnosti.

Destinacija Kočevsko se v vlogi 

prepoznavne turistične lokacije še za-
risuje in jo obiskujejo predvsem ciljne 
skupine, ki so do narave in njenega 
ohranjanja pozitivno naravnane – 
manjše skupine, individualni gostje in 
aktivni športniki, ki iščejo predvsem 
oddih, sprostitev in nove adrenalinske 
izzive, njihovo število pa ni proble-
matično ali previsoko. Število gostov 

je sicer najvišje v toplejših mesecih, 
saj pomemben del naše ponudbe pred-
stavljajo različne aktivnosti v naravi, 
za katere so primerni tako pomladni, 
poletni kot jesenski meseci, razvijamo 
pa tudi programe, ki se lahko izvajajo 
izključno v zimskem času (npr. slede-
nje volkovom s krpljami po zasneženi 
pokrajini). Ta zadana načela trajno-
stnega ravnanja bomo spoštovali tudi 
pri nadaljnjem razvoju in prizade-
vanjih za ustvarjanje prepoznavne 
trajnostne in zelene destinacije, ki v 
skladu z začrtano strategijo razvoja 
snuje svojo turistično ponudbo in 
ustvarja gostom in okolju prijazno 
vrhunsko doživetje gozda.
Nadija Kolmanič

Več informacij o rezervacijah 
 termina za obiske in oglede 
 Bunkerja Škrilj dobite na:
c +386 (0)59 959 204
m bunker.skrilj@kocevsko.com

Opazovanje medveda v gozdu. • Foto: Marjan Artnak 



KCK NAPOVEDUJE - MAREC

NEDELJA, 1. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana pusto-
lovščina

TAČKE NA PATRULJI 2
PAW PATROL: READY, RACE, 
RESCUE!

NEDELJA, 1. MAREC, 19.00
Drama

NE POZABI DIHATI
NE POZABI DIHATI

ČETRTEK, 5. MAREC, 10.00
(KINO OB KAVI)
Biografska glasbena drama

JUDY
JUDY

ČETRTEK, 5. MAREC, 19.00
Drama

PREKLA
DILDA

FILM PREDVAJAMO V OKVIRU 
ART KINO PROGRAMA

PETEK, 6. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana komična 
pustolovščina

NAPREJ
ONWARD

PETEK, 6. MAREC, 19.00
Akcijska komična kriminalka

PODLI FANTJE ZA VEDNO
BAD BOYS FOR LIFE

SOBOTA, 7. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana pusto-
lovščina

TAČKE NA PATRULJI 2
PAW PATROL: READY, RACE, 
RESCUE!

SOBOTA, 7. MAREC, 19.00
Z.f. psihološki triler /grozljivka

NEVIDNI ČLOVEK
THE INVISIBLE MAN

NEDELJA, 8. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana komična 
pustolovščina

NAPREJ
ONWARD

NEDELJA, 8. MAREC, 19.00
Drama

ŽVIŽGAČI
LA GOMERA

ROMUNSKI KANDIDAT ZA 
OSKARJA

ČETRTEK, 12. MAREC, 19.00
Drama

POSEBNI
HORS NORMES

FILM PREDVAJAMO V OKVIRU 
ART KINO PROGRAMA

NEDELJA, 15. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana komična 
pustolovščina

NAPREJ
ONWARD

NEDELJA, 15. MAREC, 19.00
Romantična drama

NAVADNA LJUBEZEN
ORDINARY LOVE

PON., 16. MAREC, 19.00
Drama

NEVIDNO ŽIVLJENJE 
EVRIDIKE
A VIDA INVISIVEL DE EURIDICE 
GUSAMO

FILM PREDVAJAMO V OKVIRU 
ART KINO PROGRAMA

PETEK, 20. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana družin-
ska avantura

KAPITAN SABLJEZOBI IN 
ČAROBNI DIAMANT
KAPTEIN SABELTANN OG DEN 
MAGISKE DIAMANT

PETEK, 20. MAREC, 19.00
Komična pustolovščina

JEŽEK SONIC
SONIC THE HEDGEHOG

PETEK, 20. MAREC, 21.00
Nadnaravni triler / srhljivka

TIHO MESTO 2
A QUIET PLACE: PART II

SOBOTA, 21. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana komična 
pustolovščina

NAPREJ
ONWARD

SOBOTA, 21. MAREC, 19.00
Akcijski triler

21 MOSTOV
21 BRIDGES

NEDELJA, 22. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana družin-
ska avantura

KAPITAN SABLJEZOBI IN 
ČAROBNI DIAMANT
KAPTEIN SABELTANN OG DEN 
MAGISKE DIAMANT

NEDELJA, 22. MAREC, 19.00
Romantična komedija

#TUKAJSEM
#JESUISLA

ČETRTEK, 26. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana komična 
pustolovščina

NAPREJ
ONWARD

ČETRTEK, 26. MAREC, 19.00
Drama

MLEKO
HÉRAÐIÐ

FILM PREDVAJAMO V OKVIRU 
ART KINO PROGRAMA

NEDELJA, 29. MAREC, 17.30
Sinhronizirana animirana družin-
ska avantura

KAPITAN SABLJEZOBI IN 
ČAROBNI DIAMANT
KAPTEIN SABELTANN OG DEN 
MAGISKE DIAMANT

NEDELJA, 29. MAREC, 20.00
Biografska romantična drama

RADIOAKTIVNA
RADIOACTIVE

KINO    KINO    KINO

NEDELJA, 1. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana pusto-
lovščina

TAČKE NA PATRULJI 2
PAW PATROL: READY, RACE, 
RESCUE!

NEDELJA, 15. MAREC, 16.30 
SOBOTA, 21. MAREC, 16.30
Sinhronizirana animirana komič-
na pustolovščina

NAPREJ
ONWARD

NEDELJA, 22. MAREC, 16.30
NEDELJA, 29. MAREC, 17.30
Sinhronizirana animirana družin-
ska avantura

KAPITAN SABLJEZOBI 
IN ČAROBNI DIAMANT
KAPTEIN SABELTANN OG DEN 
MAGISKE DIAMANT

A
B

O
N

M
A

G l a s b e n i
a b O n M a

Gledališki 

abonma

Kino KCK Kočevje si pridržuje pravico do spremembe programa – 
vse spremembe so objavljene na spletni strani www.kck.si.

PET.
13.03.
19.00

SOB.
14.03.
21.00

SRE.
18.03.
20.00

ČET.
19.03.
20.00

SOB.
21.03.
11.00

PET.
27.03.
20.00

SOB.
28.03.
21.30

TESLA
Glasbeno gledališka  
predstava v izvedbi  
Janeza Dovča

SMAAL TOKK IN 
BASEMENT CLAN 
KLUBSKI VEČER

LJUBI MOJ 
Komična drama

ZVEZDICA 
ZASPANKA 
Plesna predstava

DIVANHANA
Koncert

HAMO &  
TRIBUTE 2 LOVE
Koncert

TOR.
21.04.
18.00

POTOPISNO 
PREDAVANJE  
NATAŠE BRIŠKI 
ob drugi obletnici njene 
ekspedicije na Severni pol
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Papirnate rože klubujejo času

Izdelovanje suhega cvetja je bilo 
znano v 1. polovici 18. stoletja v 
Angliji, od koder se je veščina raz-
širila po Evropi in v 1. polovici 
19. stoletja dosegla tudi naše kraje. 
Najprej je bilo umetno cvetje znano 
le v srednjeevropskem prostoru med 
mestnim prebivalstvom. Ti so pod 
vplivom bidermajerskega sloga kra-
sili svoje domove s cvetjem. Najprej 
način življenja, nato pa tudi umetniški 
slog, je narekoval vrnitev k naravi 
in sočloveku, preživljanju prostega 
časa v krogu družine, na sprehodih, v 
občudovanju narave in njenih sadov. 
Da bi bilo cvetje, ki so ga imeli doma, 
bolj obstojno, so ga obrtniki izdelovali 
iz tekstila. Tisti del prebivalstva, ki 
si takšnih rož ni mogel privoščiti, si 
je ustvaril cenejši nadomestek – rože 
iz papirja. Te so med slovenskim 
kmečkim prebivalstvom izpričane 
nekje od srede 19. stoletja. Znanje 
izdelave umetnih rož se je širilo tudi iz 
samostanov, saj so jih potrebovali pri 
dekoraciji sakralnih objektov.

Papirnate rože so v preteklosti izde-
lovali iz različnega papirja, ki so ga 
barvali, za obstojnost pa premazali z 
voskom. Vsak cvetni in stebelni list so 
posebej izrezali s škarjami in ga obli-
kovali. Pri tem so uporabljali različne 
tehnike gubanja, kodranja, nabiranja, 
izrezovanja, svaljkanja in prepogiba-
nja papirja. Oblikovane liste so nato 
združili v cvet in ga ovili z žico, njen 
daljši konec pa so obdali z zelenim pa-
pirjem in tako naredili steblo. K cvetju 
so dodajali zelenje, suho travniško 
cvetje (mak, razne trave), pozlačene 
ali posrebrene perle, vitice iz dekora-
tivne žice in druge okrasne elemente. 
Zaradi svoje obstojnosti in dekorativ-
nosti so bile rože iz papirja primeren 
nadomestek naravnega cvetja, ko to 
zaradi letnega časa ni bilo na voljo. 

Papirnato okrasje so uporabljali 
vse leto, izdelovali pa so ga najpogo-
steje pozimi. Ob letnih šegah, šegah 
življenjskega kroga ter cerkvenih 
praznikih so z njim krasili cerkve, 
oltarje, kapelice, božje kotke, ogledala 
in praznični kruh. Mladim fantom so 
ob odhodu na služenje vojaškega roka 
oziroma na tako imenovani štelungi 
na ovratnik nadeli majhne papirnate 
šopke z dolgimi trakovi, za klobuk 
pa so jim zataknili posamezno cvetje. 
Pri birmi so birmanci in njihovi botri 
nosili majhne naprsne šopke, deklice 
tudi majhne diademe. Podobno je 
bilo pri obhajilu. Ob poroki so neves-
ti izdelali poročni šopek, naglavno 
okrasje ter majhne naprsne šopke za 
ženina, priče in svate. Ti so se razlo-
čevali po šopkih, saj je veljalo dolo-

čeno pravilo glede velikosti in oblike 
šopka za posamezne člane v poročnem 
obredu. V zgornji dolini Kolpe so 
pred drugo svetovno vojno papirnato 
okrasje najpogosteje izdelovale šivilje. 
Nevesti so poleg obleke izdelale tudi 
ostalo okrasje. Ker je bila v Gerovu 
(Hrvaška) podružnica tovarne Tvor-
nica papira Rijeka, jim papirja ni 
manjkalo. V Bosljivi Loki je delovala 
šivilja Danica Švab, na hrvaški strani 
v Gašparcih Francika Šafar. Slednja 
si je zaradi svojega dela — šivanja in 
krašenja nevest in vsega preostalega 
– zaslužila hišno ime Pr´ Kintančinih, 
saj je 'kitila' oziroma krasila neveste. 
Glede na ohranjene poročne fotografi-
je iz zgornje doline Kolpe vemo, da je 
poročni šopek vseboval različno papir-
nato cvetje, najpogosteje bele barve, 
suho cvetje in/ali asparagus. Cvetje je 
bilo obdano z okrasnim papirjem in 
zvezano z dolgim papirnatim trakom. 
Iz šopka so na vrvicah viseli majhni 
obročki. Nevesta ga je nosila tako, 
da ji je ležal na podlahti, kot da bi ga 
imela v naročju. Ženin je imel na suk-
njič pripet malo večji naprsni šopek. 
Po drugi svetovni vojni so ljudje 
začeli opuščati papirnato cvetje in ga 
nadomeščati z rezanim cvetjem.

Zaradi boljše dostopnosti pravih rož 
in zaradi prihoda plastičnih rož začne 
uporaba in izdelava papirnatih rož na 
Slovenskem v drugi polovici 20. stole-
tja upadati. Tradiciji, ki se je prenašala 
ustno in z zgledom od izdelovalke do 
izdelovalke, je grozila pozaba. Šele 
v prvih desetletjih 21. stoletja opaža-
mo ponovno zanimanje za izdelavo 
papirnatih rož pod vplivom varuhov 
dediščine, turističnih društev, interes-
nih združenj in drugih organizacij.

Tudi v Pokrajinskem muzeju Kočev-
je se zavedamo pomena te tradicije, 
zato smo januarja oddali pobudo Ko-
ordinatorju varstva nesnovne dediščine 
za registracijo treh nosilk iz Bosljive 
Loke, ki ohranjajo znanje izdelovanja 
rož iz papirja. Gospe Marija Šer-
cer, Anica Ožbolt in Marija Štimec 
v svojem prostem času izdelujejo 
papirnato cvetje za dekoracijo cerkve-
nih objektov, za rojstnodnevna darila, 
v zadnjem času pa so njihovi izdelki 
tudi del lokalne turistične ponudbe. 
S svojim delom nesebično ohranjajo 
znanje svojih prednic in lokalnih šivilj. 
Papirnato cvetje prikazuje našo ljudsko 
umetnost in oblačilno kulturo ter je lep 
primer ročnega dela in domače obrti, 
zato je vredno ohranjanja in uporabe v 
vsakdanjem življenju. Narod, ki pozna 
svojo dediščino, pozna sebe.
Živa Ogorelec,  
Pokrajinski muzej Kočevje

Poročni šopek v rokah vaše (stare) mame na črno-beli fotografiji je videti prav svež in lep, resnica pa je, da gre za cvetlice iz papirja, ki so jih, 
ko cvetličarne in različno eksotično cvetje ni bilo dostopno vsakomur, izdelali kar doma.

Poročna fotografija: nevesta drži poročni šopek iz papirnatega cvetja, na trakovih visijo 
 obročki, druga polovica 20. stoletja, zgornja dolina Kolpe • Foto: zasebna last 

Šopek papirnatih vrtnic, delo Marije Štimec, 10. 1. 2020 • Foto: Živa Ogorelec 
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Dobljeno geslo prepišite na dopisnico in 
do 10. 3. 2020 pošljite na naslov: 

Komunala Kočevje, d.o.o. 

Tesarska ulica 10 

1330 Kočevje 

 

Izmed preje�h dopisnic s pravilnimi 
rešitvami bomo izžrebali tri prejemnike 
prak�čnih nagrad. 

Zaposleni v podjetju in njihovi ožji družinski 
člani v žrebanju ne sodelujejo. 

VODORAVNO 

3 najmanjša enota vseh živih bi�j 
5 plin brez vonja in barve, nastane pri nepopolnem gorenju 
6 proces, značilen za rastline 
9 večji odpadki, ki ne sodijo v zabojnike za odpadke 
12 plin, ki sestavlja 78 % zraka 
14 predelava bio odpadkov 
17 plinska plast, ki obkroža Zemljo 
20 prezračevanje ali … 
21 polprepustna opna, ki obdaja celice 
22 papirnate brisače in robčki, olupki sadja in zelenjave, čajne 
filter vrečke ipd. so … 
23 22. april je dan …. 
24 vsi živi in neživi dejavniki nekega zaključenega območja 

NAVPIČNO 

1 sevanje s tujko 
2 glavna sestavina papirja 
4 odpadni produkt dihanja 
7 plin, ki šči� zemljo pred sevanjem in segrevanjem 
8 glavni krivec večjega števila naravnih nesreč, dvigovanja 
gladine morja 
10 največji organ človeškega telesa 
11 organizmi, ki jih ne vidimo s pros�m očesom 
13 ločevanje drobnih trdnih delcev od tekočine 
15 fosilno gorivo (rjavi, črni …) 
16 molekule, ki pospešujejo biokemijske reakcije 
18 najpogostejša kovina v zemeljski skorji 
19 brez nje ni življenja 

Pridružite se nam! 

GESLO: 

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE

S sprehoda po Kočevju: Mestni mlin
Stavba, ki je nekdaj stala na desnem 
bregu Rinže med mostom na Roški 
cesti (spodnjim mostom) in današnji-
mi zapornicami, je v preteklosti 
poskrbela za kruh številnih mešča-
nov pa tudi okoličanov. Mogočen 
mlin lahko spremljamo na številnih 
fotografijah izpred druge svetovne 
vojne, na približno isti lokaciji pa je 
danes postavljen nov objekt, ki služi 
gostinstvu. Lahko bi rekli, da sta tako 
sedanja stavba kot njena predhodnica 
poskrbeli za polne želodce.

Žita in izdelki iz njih so predstavlja-
li pomemben delež jedilnika – poleg 
kruha in žgancev so bile tu še različne 
močnate jedi. Uporabljali so različno 
moko, jedi iz bele moke pa so bile 
pogosto na jedilniku le ob večjih pra-
znikih. Ljudje, ki so si manjše količi-
ne žita lahko zmleli doma na ročnih 
mlinih oziroma žrmljah, so v mline 
nosili oziroma vozili mlet pšenico, 
piro, ječmen, rž, koruzo ter druga žita, 
kar je bilo odvisno od količine pridel-
ka. Ob slabih letinah je ljudem grozila 
lakota. Takrat so običajno žitno moko 
mešali z moko iz različnih posušenih 
in zmletih plodov, npr. posušenih 

hrušk drobnic.
Na reki Rinži naj bi okoli leta 1900 

stalo šest mlinov. Imeli so različno 
število (parov) kamnov za mletje. 
Ti so bili izklesani tudi v kočevskih 
kamnolomih, v začetku 20. stoletja pa 
so že uporabljali betonske. Od raz-
mika med kamnoma je bilo odvisno, 
kakšna je bila moka. Pri najmanjšem 
razmiku je bilo zrnje zmleto z otrobi 
vred in dobili so polbelo moko. Urbar 
kočevskega gospostva iz leta 1574 v 

samem Kočevju omenja en mlin. Na 
vojaškem zemljevidu (1763-1787) 
in tudi na poznejšem franciscejskem 
katastru (1824) sta v Kočevju vrisana 
dva obrata na vodni pogon, in sicer 
na levem in desnem bregu Rinže. Oba 
sta bila v lasti mesta. Pri takih objek-
tih je včasih šlo za kombinacijo mlina 
in žage.

Kdaj natanko je bil postavljen mlin, 
o katerem teče beseda, ni znano. Pred 
drugo svetovno vojno so ga imenovali 

Zorgerjev mlin. Vanj so prinašali mlet 
žito kmetje iz okolice. V bližini je stala 
pekarna Marek, za katero pa ne vemo, 
ali je uporabljala moko iz bližnjega 
mlina. Zaradi težav pri oskrbi mesta 
z električno energijo je občina leta 
1920 kupila rabljeno vodno turbino in 
generator istosmernega toka, ki sta bila 
izdelana leta 1898. Oboje so vgradili 
v stavbo starega mestnega mlina. Ob 
ugodnem vodostaju, ki pa žal za Rinžo 
ni značilen, naj bi proizvedli okoli 20 
kW električne energije. Ob mlinih in 
žagah so bili običajno postavljeni tudi 
jezovi in umetno urejene struge za 
vodo (mlinščice), kar je zagotavljalo 
rednejše obratovanje mlina. Tudi ta 
mlin je s svojim delovanjem posegal v 
naravne značilnosti Rinže. Fotografije 
letalskih napadov na Kočevje s 14. 
aprila 1945 kažejo stavbo in jez brez 
vidnejših poškodb, fotografije posnete 
pet dni pozneje, pa so bile narejene s 
takega kota, da prikazujejo le poško-
dovano streho. Po vojni je bil mlin 
odstranjen, prav tako je bila preobliko-
vana rečna struga.
Vesna Jerbič Perko,  
Pokrajinski muzej Kočevje

Stari mestni mlin, okoli 1912 • Foto: Pokrajinski muzej Kočevje 
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Izlet v Toplice
Ta mesec smo se odpravili v sosednjo občino – v Dolenjske Toplice. A toplice, ki so turistično morda najbolj prepoznavne, niso vse, kar nam 
lahko dolina Krke ponudi. 

Od Kočevja do prve znamenitosti 
potrebujemo dobre pol ure vožnje, 
skupaj z drugimi destinacijami pa 
nekoliko manj kot eno uro. Od ostan-
kov gradu do dveh cerkva ter skozi 
Kočevske Poljane do zadnje točke. 
Izlet je prepleten z zgodovinskimi 
stičišči obeh občin, Dolenjskih Toplic 
in Kočevja, ki si delita tudi pragozd. 
V naselju Soteska, ki je naša prva po-
stojanka, najdemo ostanke istoimen-
skega dvorca in Hudičev turn. Slednji 
je izredno fotogeničen vrtni paviljon, 
ki je zavit v tančico skrivnosti. Stoji 
za ostanki nekdanjega baročnega 
parka, ki so ga zasnovali ob koncu 
17. stoletja. Obzidje ima tri portale, 
ki simbolizirajo beg iz realnosti v 
mistiko. Notranjost paviljona je prav 
tako iz tistega časa, iluzionistične po-
slikave pa so delo delavniškega kroga 
nizozemskega mojstra Almanacha. 
Med delno ohranjenimi stenskimi 
poslikavami so tudi motivi mitološke 
antične Zevsove ugrabitve Ganimeda, 
podoba grškega boga Bakha in poose-
bitve vere, upanja in ljubezni. O tem 
stolpu kroži tudi zgodba, da naj bi 
soteški graščak med hudo revščino od 
tlačanov zahteval davek. Ker mu ga 
ti niso zmogli plačevati, je v zameno 
od kmetov zahteval njihove hčerke, 
nad katerimi se je spolno izživljal. 
Zaradi tega so kmetje to mesto prek-
leli in ga poimenovali Hudičev turn. 
Na tem območju se danes izvajajo 
različne aktivnosti – od kulturnih 
prireditev do porok. Estetska pri-
vlačnost te stavbe in gugalnica na 
bližnjem drevesu sta tako primerni 
tudi za tiste, ki težijo k posodobitvi 
svojih virtualnih časovnic. Dvorec 
na levem bregu reke Krke, ki stoji 
v neposredni bližini turna, je bil po 
Valvasorjevem mnenju eden od naj-
lepših v deželi Kranjski. Po letu 1664 
so ga pozidali Gallenbergi, ki so bili 
lastniki številnih gradov in dvorov. 
Notranje arkadno dvorišče so obdajali 
štirje trakti, stolpi na vogalih pa so 
poudarjali njegovo zgodnjebaročno 
arhitekturo. Znan je bil po bogato 
poslikanih prostorih, najpomemb-
nejša pa je bila sala terrena. Po letu 
1733 so posest upravljali Auerspergi. 
Jeseni 1943 so ga požgali partizani, 
po vojni pa so dvorec uporabljali kot 
kamnolom za gradnjo novih cest. Nad 
dvorcem stoji tudi župnijska cerkev 
sv. Erazma, sedanja stavba je iz okoli 
leta 1664. Območje dvorca Soteska – 
skupaj s Hudičevim turnom, cerkvijo 
in spomenikom NOB na pokopališču 
– je zavarovano kot kulturni spome-
nik. Danes je nekdaj mogočni dvorec 
prekrit z bršljanom, in če nismo vsaj 

malo pozorni, ga lahko celo spre-
gledamo. V njegovi bližini je tudi 
razstavni depo Tehniškega muzeja 
Slovenije, ki ga lahko vidimo po 
predhodnem dogovoru z zaposlenimi 
na občini. Ker je naša pot tokrat bolj 
razgibana, nadaljujemo do cerkve 
sv. Trojice. Ta je v svoji preteklosti 
doživela mnogo predelav. V baroku 
so ji dozidali dva prostora ob zvoniku 
in jo podaljšali, bila je tudi obokana 
in povišana. Stoji na vrhu Cerovca, 
na meji med topliško in poljansko žu-
pnijo. V njeni neposredni bližini, na 
sosednjem griču, stoji cerkev Marije 
pomočnice kristjanov. O njej je prvi 
pisal Janez Vajkard Valvasor, nekoč 
pa naj bi bila celo priljubljena romar-
ska točka. Od tu lahko vidimo čr-
mošnjiško dolino. Ker sta obe cerkvi 
dokaj 'bogati', lahko sklepamo, da je 
pri stvarjenju obeh imela velik vpliv 
tudi tekmovalnost. Kočevske Polja-
ne so s svojo okolico najvzhodnejši 
del kočevarskega jezikovnega otoka. 
Med drugo svetovno vojno so bile 
pod italijansko okupacijo, po vojni pa 
je bilo kočevarsko narečje, ki so ga 
kočevski Nemci ohranjali več kot 600 
let, prepovedano. Danes ga govori le 
še peščica, večina govorcev pa živi 
ravno v črmošnjiško-poljanski dolini.

V sosednji vasi Občice deluje 
Društvo Kočevarjev staroselcev. 
Ustanovljeno je bilo leta 1992 v 
Kočevskih Poljanah, njegova funk-
cija pa je združevanje Kočevarjev in 
njihovih potomcev iz prav te doline 
in okolice. Danes ima sedež v obči-
škem Kulturnem centru z muzejem. 
Tu je na voljo muzejska zbirka s 
prikazom zgodovine Kočevarjev ter 
makete več kočevarskih vasi. V domu 
potekata pouk nemškega jezika in 
vaje folklorne skupine. Prizadevajo 
si tudi za ohranjanje starih sadnih 
sort na Kočevskem. Vsako tretje leto 
predstavijo svoje delovanje v sklopu 
Dnevov kočevarske kulture. Tukaj 
svojo pot tudi zaključimo. Tisti, ki 
so bolj aktivni, se lahko odpravijo 
na skoraj 22-kilometrsko kolesarsko 
pot od Straže prek Dolenjskih Toplic 
do Otočca. Marca pa bo svoja vra-
ta ponovno odprla tudi priljubljena 
Destilarna in čokoladnica Berryshka 
v naselju Obrh – za tiste, ki so željni 
novih okusov. Bogata kulturna dediš-
čina s svojimi zgodbami obuja zgodo-
vino in njene zgodbe celo do te točke, 
da si želimo kopati globlje. Pogled 
na razvejano naravo z griči, gozdovi 
in tradicionalne dolenjske zidanice z 
vinogradi pa nas tudi tokrat ne pustijo 
ravnodušnih.
Neja JerebičnikFoto: Neja Jerebičnik 

Hudičev paviljon - fotogenična točka s temačno zgodovino.

Dvorec Soteska, ki je danes prekrit z bršljanom.

Cerkev sv. Trojice. 
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Kam naprej?
V okviru šolskega projekta Karierna 
orientacija smo 20. januarja na Gim-
naziji in srednji šoli Kočevje organi-
zirali že štirinajsti minikarierni sejem. 
Dogodek je bil namenjen dijakom 3. 
in 4. letnika gimnazije, programov 
ekonomski tehnik, strojni tehnik ter di-
jakom 2. letnika programa ekonomski 
tehnik (pti). Organiziran je bil v obliki 
predstavitev, ki so potekale v treh 
zaporednih šolskih urah. Na dogodku 
je sodelovalo več kot 25 fakultet in 
visokih šol, ki so dijakom predstavile 
univerzitetne in visokošolske strokovne 
programe različnih smeri ter višješol-
ske študije. Letos smo glede na interes 
dijakov povabili fakultete, za katere je 
bilo med dijaki največ zanimanja:

Fakulteta za družbene vede, Filo-
zofska fakulteta, Fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko, Fakulteta 
za farmacijo, Biotehniška fakulteta, 
Fakulteta za vede o zdravju, Fakulteta 
za šport, Fakulteta za management 
in pravo, Fakulteta za strojništvo, 
Ekonomska fakulteta, Fakulteta za 
matematiko in fiziko, Pedagoška 
fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, 
Naravoslovno tehniška fakulteta,Prav-
na fakulteta, Višja strokovna šola za 
gostinstvo in turizem Bled, Fakulteta 
za industrijski inženiring, Fakulteta 
za management, Višja strokovna šola, 
Fakulteta za design.

Skupno je bilo predvidoma pred-
stavljenih med 50 in 60 različnih 

programov prve bolonjske stopnje. 
Na dogodku so sodelovali tudi pred-
stavniki Slovenske vojske ter pred-
stavniki Policije, ki so dijakom prav 
tako predstavili možnosti za študij in 
nadaljnje izobraževanje ter zaposlo-
vanje na njihovem področju. Nekatere 
fakultete in gostujoče organizacije so 

imele ta dan v avli šole tudi svoje stoj-
nice s promocijskim materialom, ki so 
jih dijaki lahko obiskali med glavnim 
odmorom oz. med razrednimi urami. 
Program smo letos v sodelovanju s 
Podjetniškim inkubatorjem Kočevje 
obogatili tudi z delavnico z naslovom: 
Kako pripraviti cool CV? z namenom, 
da si dijaki pripravijo oz. izboljšajo 
svoje zaposlitvene življenjepise. Odlo-
čitev, kam naprej, je za dijake čedalje 
težja, zato smo prepričani, da je tudi 
med drugimi dejavnostmi Karierne 
orientacije (karierna mapa, razredne 
ure, obisk podjetij) minikarierni sejem 
eden od načinov, kako jim pri tej odlo-
čitvi lahko pomagamo. 
Katja Hočevar

Foto: GSŠ Kočevje 

Najprej Kočevje, zdaj vsa Slovenija
“Če želimo zadostiti potrebam tehno-
loškega razvoja Slovenije, moramo 
izboljšati načine za doseganje  digital-
ne pismenosti otrok.” S temi beseda-
mi direktor Podjetniškega inkubatorja 
Kočevje, Marko Stijepić, pojasnjuje 
odločitev inkubatorja, da si bodo pri-
zadevali za uvajanje robotike v osnov-
ne šole. Njihov pristop je Evropska 
komisija prepoznala kot enega izmed 
osmih najboljših praks uvajanja robo-
tike v šole v vsej EU.

Prizadevanja inkubatorja so namreč 
v skladu s prizadevanji Evropske ko-
misije (EK), ki si v okviru iniciative 
skills4industry želi spodbuditi konku-
renčnost evropskega gospodarstva in 
mlade pripraviti na prihodnost dela. 
Priča smo razvoju novih tehnologij, 
ki spreminjajo naravo dela, zato je po 
mnenju EK nujno premagati trenuten 
razkol med izobraževanjem in indu-
strijo, da bi dolgoročno zagotovili kon-
kurenčnost evropskega gospodarstva. 

“Kitajci so pred nekaj leti začeli 
sistemsko uvajati robotiko in druge 

tehnologije v osnovne šole, kar jim bo 
zagotovo dalo pomembno prednost v 
desetletju ali dveh,” je bila ena od po-
membnih ugotovitev posveta v Bru-
slju, ki so se ga na začetku februarja 
udeležili predstavniki Podjetniškega 
inkubatorja. Uvajanje KUBO roboti-
ke v osnovne šole je vsekakor pravi 
začetek, ki ne posega v kurikulum, 

ampak učiteljem le daje prava orodja, 
da iste teme poučujejo z zanimivimi, 
interaktivnimi orodji. 

Pilotni projekt uvajanja robotike v 
prvo triado osnovne šole je kočevski 
inkubator izvedel s partnerjema - dan-
skim podjetjem KUBO Robotics ter 
Institutom Jožef Stefan kot nosilcem 
SRIP Tovarne prihodnosti. Po izjemno 

pozitivnem odzivu v osnovnih šolah, 
tako med učenci kot učitelji, je inku-
bator lani poleti sporazum o sodelo-
vanju na področju uvajanja temeljnih 
znanj industrije 4.0 v osnovnošolske 
programe podpisal z vsemi koče-
vskimi osnovnimi šolami. Do zdaj so 
za izobraževanje s pomočjo robotki 
KUBO usposobili že več kot 150 uči-
teljev po Sloveniji.

Na mednarodnem sejmu za avto-
matizacijo, mehatroniko, meritve, 
senzoriko, informatiko in računalniški 
vid (IFAM), ki je potekal od 11. do 
13. februarja 2020 v Ljubljani, so s 
predstavitvijo programa KUBO doži-
veli izjemen interes podjetij, dijakov, 
učiteljev in preostalih, ki so izrazili 
velik interes in pripravljenost, da po-
magajo spodbuditi uvajanje le-tega v 
šole po vsej Sloveniji. Šola mora nav-
sezadnje postati zabavna in poučna 
hkrati, da bodo učenci ohranili poziti-
ven odnos do pridobivanja znanja tudi 
po zaključku formalnega šolanja.
M. D.

Foto: arhiv Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
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V svetu pravljic

KUBO robotika na OŠ Stara Cerkev

Teden pisanja z roko 2020 na OŠ Zbora odposlancev

V enoti Čebelica smo si v letoš-
njem šolskem letu zadali predno-
stno nalogo z naslovom V svetu 
pravljic. Pravljice imajo v razvoju 
otrok pomembno vlogo. Pravljični 
svet spodbuja otrokovo domišljijo, s 
katero lahko obiščejo kraje in sreča-
jo junake, ki v realnem življenju ne 
obstajajo. Otroci z iskricami v očeh 
čakajo na čas pripovedovanja, ki jih 
bo popeljal v čarobne kraje in čase 
ter k čarobnim likom, s katerimi se 
bodo lahko poistovetili. Zato v vrtcu 
spoznavamo pravljice na različ-
ne načine. Vsebine prilagajamo in 
izbiramo glede na otrokovo starost. 
Po vsebinah pravljic vzgojiteljice in 
otroci veliko likovno ustvarjamo z 
različnimi materiali, pripravimo dra-
matizacijo ali lutkovno igrico. 

V tednu otroka je vzgojno osebje 
vrtca Čebelica pripravilo dramatizaci-
jo po zgodbi Repa velikanka in z njo 

razveselilo otroke. Ob njej so spozna-
li, da smo skupaj lahko zelo močni, 
čeprav nismo veliki, le držati moramo 
skupaj. Decembra smo pripravile 
dramatizacijo po zgodbi Rokavička, 
ki govori o tem, kako je dedek na 
sprehodu izgubil rokavico. Igralska 
skupina vrtca Kočevje je za otroke 
v KCK pripravila tudi predstavo o 
Zverjascu. Ob njej smo se naučili, 
kako se premaga strah in da zato ni 
pomembno, kako si velik in močan. V 
enoti smo si pripravili tudi pravi kino 
z ogledom risanke o zimi, sneženem 
možu in s kokicami, kar je bilo otro-
kom še prav posebej zanimivo.

Priključili smo se projektu Spozna-
vanje integritete v vrtcih skozi igro 
in sliko, ki temelji na ustvarjalnem 
natečaju, na katerem otroci pri obrav-
navanju slikanice Polomljena kočija 
skozi kreativno izražanje preučujejo 
koncept prav/narobe. Odzvali smo 

se tudi na nagradni natečaj Cicidoja 
(Pravljični svetovi Svetlane Maka-
rovič in Jelke Reichman) ob njuni 
80-letnici. Ob tem smo v enoti pripra-
vili razstavo knjig, ki sta jih napisali 
in ilustrirali. Knjige smo si ogledali, 
jih prebirali, po njihovi vsebini slikali, 
risali, strigli, lepili … Na njihovo ure-
dništvo smo poslali fotografije in bili 
izbrani ter prejeli nagrado na Sloven-
skem knjižnem sejmu, na forumskem 

odru Cankarjevega doma v Ljubljani. 
Nagrajence natečaja so nagradili s 
knjigami Založbe Mladinska knjiga. 
Ob tem smo s priljubljeno pripovedo-
valko Katjo Preša vstopili v pravljični 
svet Svetlane Makarovič in ilustra-
torke Jelke Reichman. Poslušali smo 
pripovedovanje zgodbice o strašnem 
volku (njuno skupno delo – knjiga 
Strašni volk), skupaj smo prepevali, 
reševali uganke in prejeli nagrado – 
otroške knjige Mladinske založbe.

S poslušanjem zgodb in pravljic 
postajajo otroci bogatejši, imajo ve-
liko več besednega zaklada, se učijo 
knjigo brati in z njo lepo ravnati. 
Pravljice in zgodbe imajo tudi moral-
ni nauk, ki ga še kako potrebujemo v 
vsakdanjem življenju. Branje nas tudi 
združuje in povezuje, zato si vzemi-
mo čas in večkrat preberimo zgodbi-
co in pravljico svojim malčkom.
Mojca Kostelec

Z letošnjim šolskim letom smo na OŠ 
Stara Cerkev uvedli programiranje 
in robotiko za najmlajše učence šole. 
Izvajamo program KUBO robotike, 
ki so nam ga predstavili na Podje-
tniškem inkubatorju Kočevje. Pro-
gram KUBO izvajamo kot interesno 
dejavnost v 1., 2. in 3. razredu ter na 
podružnični šoli v Željnah. 

Za delo, igro in učenje uporabljamo 
preproste zemljevide in usmerjevalne 
ploščice, ki določajo smer gibanja 
robotka in jih sestavimo tako, da 
robotka KUBA pripeljemo od ene 
točke do druge. 

Pri naših urah je malo frontalne 
razlage, učenci so ves čas aktivni, kar 
pa je tudi cilj modernega poučevanja. 
Vsi pravijo, da jim je zelo všeč in da 

je Kubo res kul. 
KUBO robotiko lahko koristno 

uporabljamo za medpredmetno pove-
zovanje, saj se samo programiranje 
preprostih robotov lepo dopolnjuje z 
drugimi predmeti iz učnega načrta. 

Pri matematiki: KUBO se uči šteti, se 
orientira na podlagi – barvitem platnu 
KUBO in v prostoru; pri spoznavanju 
okolja: strani neba, spoznavanje do-
mačega kraja, kjer so se naši učenci 
še posebej izkazali. Naredili so čisto 

svoj zemljevid naše šolske okolice, 
kjer se je robotek KUBO lahko sam 
sprehajal po začrtani poti. Seveda 
pa niso pozabili na upoštevanje vseh 
cestnoprometnih predpisov. V decem-
bru so se učenci navzeli prednovole-
tnega vzdušja in KUBU izdelali čisto 
pravo Božičkovo obleko. 

Učenci se tako prek igre in na 
zabaven način učijo osnov robotike 
in programiranja, razvijajo svojo do-
mišljijo ter medsebojno sodelovanje. 
Pridobivajo torej veščine, ki jih bodo 
v prihodnosti zagotovo potrebovali 
v življenju. Zavedamo se namreč, 
da bosta robotika in digitalizacija 
procesov osnovno znanje naših otrok 
v prihodnosti.
Martina Kajfež

Tudi na OŠ Zbora odposlancev smo 
se letos pridružili vseslovenskemu 
projektu Teden pisanja z roko 2020, 
ki je osrednji dogodek društva Radi 
pišemo z roko, ki je potekal v ted-
nu od 20. do 24. januarja. Društvo 
je nastalo z namenom ozaveščanja 
javnosti o pomenu in spodbujanju 
pisanja z roko, ki ga v času prevlado-
vanja digitalne tehnologije vse bolj 
izpodrivata tipkanje na računalniško 
tipkovnico in uporaba zaslonov na 
dotik. To nam po eni strani olajšuje 
pisanje in komuniciranje, a bi morali 
po mnenju Marijane Jazbec, magistre 
komunikologije, ki je leta 2017 usta-
novila društvo Radi pišemo z roko, 
vsaj do neke mere vzpostaviti ravno-

vesje med tipkanjem in pisanjem z 
roko. Društvo si prizadeva ohranjati 
kulturo pisanja z roko. Ne le odrasli, 
tudi otroci vse manj pišejo. Učitelji 
opažajo, da imajo učenci s pisanjem 
čedalje večje težave. Pisanje z roko je 
pomembna spretnost, ki jo razvijamo 
z vajo. Strokovnjaki opozarjajo, da 
ob pisanju z roko možgani delujejo 
bolj kompleksno in ob tem ohranjamo 
dolgotrajnejšo pozornost.

Učiteljice in učitelji na naši šoli 
OŠ Zbora odposlancev so v razredih 
otroke seznanili s pomenom pisanja 
z roko in z vplivom spretnosti pisa-
nja na njihovo mišljenje in pomnje-
nje. Izdelali smo plakate, učenci so 
na lističe pisali misli, želje, pesmi, 

miselne vzorce, pregovore, ki smo jih 
razstavili v avli in na hodnikih v obeh 
stavbah šole, ter posneli kratek video 
posnetek. Šestošolci so v Knjižnici 
Kočevje spoznali umetnost črkorisa in 
ustvarjali lepe, okrašene črke. V nekaj 
razredih na razredni stopnji so otroci 
nagovorili svoje starše, da so tudi oni 

napisali z roko kakšno misel, željo, 
sporočilo. Učitelji in strokovni delav-
ci smo na pano obesili nepodpisana 
sporočila, tako da so učenci ugibali, 
kateri(a) učitelj(ica) je kaj napisal(a).

Razstavljeni izdelki nam kažejo 
bogato pestrost pisav, predvsem pa 
dejstvo, da je res vsaka pisava edin-
stvena in značilnost vsakega posame-
znika. Nihče ne piše tako kot mi, zato 
bomo negovali in ohranjali spretnost 
pisanja. Strinjali smo se, da izražajo 
sporočila, voščila in pisma, napisana 
z roko, veliko bolj osebni odnos, kot 
tista, ki jih pošiljamo prek mobilnih 
telefonov in elektronske pošte, zato 
jih bomo čim večkrat napisali z roko.
Meta Šilc Marincelj

Foto: Adi Ibrahimovič 

Foto: Marjeta Šilc Marincelj 

V pravljičnem svetu Jelke Reichman in 
 Svetlane Makarovič • Foto: Mojca Kostelec 
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Vključevanje podjetnostne kompetence v pouk  

Vezi med ljudmi

Na OŠ Ljuba Šercerja imamo pogum, 
sprašujemo, jasno in glasno povemo 
in ne domnevamo, zato smo se tudi 
vključili v projekt POGUM (POdje-
tnost, Gradnik zaUpanja Mladih), ki 
krepi kompetenco podjetnosti ter po-
vezovanja šole z lokalno skupnostjo. 
Projekt financira Evropska unija 
(Evropski socialni sklad) ter deluje 
pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. Pod-
jetnost je pomembna kompetenca za 
življenje in je zelo širok pojem. Spod-
buja ustvarjalnost, razmišljanje o no-
vih načinih dela in omogoča iskanje 
novih poslovnih zamisli. Od sebe 
želimo dati vse, kar zmoremo, zato 
je potrebno tudi vključevanje drugih 
oz. lokalne skupnosti, da pripeljemo 
projekt od ideje v prakso.

V okviru dejavnosti projekta 
POGUM razvijamo znanje, krepi-
mo osebnostne lastnosti, veščine in 
zmožnosti v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo. Tako smo tudi letos, pod-
krepljeni s kompetencami podjetnosti, 
konstruktivno pristopili k tematske-
mu letu Občine Kočevje. Učencem 
želimo približati pomen čebelarstva 

in medu skozi aktivno vključeva-
nje v lokalno skupnost. Izbrali smo 
projektno področje Šola kot središče 
skupnosti, saj želimo doseči zavest, 
da je šola nepogrešljiva za kraj, ter 
vzpostaviti povezovanje in sodelo-
vanje deležnikov lokalne skupnosti. 
Člani projektnega tima smo v letni 
delovni načrt podrobneje vključili 
vsebine, povezane s čebelami, medom 
in njegovo uporabo ter pomenom 
čebel za obstoj človeštva. Učenci 
spoznavajo vrste, pomen in uporabo 
medu, delo čebelarja in značilnosti 

zaščitene označbe porekla kočevskega 
medu. Razvijajo solidarnost, medse-
bojno pomoč, krepijo ročne spretnosti 
in spoznavajo različna umetnostna in 
neumetnostna besedila na omenjeno 
temo. Lično izdelan lesen didaktični 
čebelnjak ni poln čebeljih družin, v 
panjih se skrivajo miselne, gibalne, 
rajalne, namizne in družabne igre, 
ki so plod realizacije idej. Ob vseh 
dejavnostih pri pouku, na tematskih 
dnevih, na prostem, v kuhinji in na 
dvorišču učenci in učitelji krepijo raz-
lične veščine kompetence podjetnosti, 

kot so odkrivanje priložnosti, kreativ-
nost, vključevanje virov, samozaveda-
nje in samoučinkovitost, izkustveno 
učenje, prevzemanje pobud ter druge. 
Ena izmed pomembnejših veščin 
kompetence podjetnosti je etično in 
trajnostno razmišljanje, saj želimo, 
da učenci znajo ovrednotiti posledice 
idej, delujejo odgovorno ter izdelajo 
nekaj, kar je trajno.

Pripravljene izdelke bomo na 
kreativen način ponudili širši lokalni 
skupnosti. Čebelnjak z didaktični-
mi igrami bomo posodili lokalnim 
osnovnim šolam ter Vrtcu Kočevje 
z namenom, da si ogledajo panjske 
končnice ter uporabijo igre za kako-
vostno preživljanje prostega časa. 
Pekovske medene in kozmetične 
izdelke bomo predstavili in ponudili 
na dnevu odprtih vrat šole oziroma 
ob dnevu čebelarstva. Medena knjiga 
receptov pa bo postala poslovno 
darilo naše šole. Torej bomo še naprej 
razvijali svoje kompetence podjetno-
sti, ker želimo biti POdjetni Gradniki 
zaUpanja Mladih.
Sandra Rusec Belaj

V bogatem kulturnem programu ob 
počastitvi slovenskega kulturnega 
praznika so učenke in učenci OŠ Ob 
Rinži predstavili najboljše stvaritve 
na likovnem, literarnem in plesnem 
področju, ki so v preteklih mesecih 
nastajale v okviru tradicionalnega 
Prešernovega nagradnega natečaja. 
Učenke in učenci so prek podob, 
besed in giba ustvarjali na temo vezi 
med ljudmi. Misel o pomenu me-
dosebnih odnosov, o prijateljstvu, 
sprejemanju drugačnosti, strpnosti 
in sodelovanju je bila tudi rdeča nit 
celotnega dogodka, ki ga je spretno 
povezoval mlad voditeljski par, Ana 
Marija Petrovič in Žan Benčina. 
Prireditev je zasnovala učiteljica Petra 
Debelak z učiteljicami in učitelji z 
matične šole in obeh podružnic, ki so 
mentorirali točke in pomembno pri-
spevali h končni podobi prireditve.

Čudovito misel o bogastvu drugač-
nosti je v svojem nagrajenem spisu 
zapisala učenka 7. b, Ula Robida: 

“Drugačni, dovolite si biti drugačni 
in se tega ne sramujte, saj smo čisto 
vsi na svoj način drugačni. Družba, 
sprejmi tudi ti drugačnost, saj te 
to bogati in krepi. Vsi skupaj pa se 
zavedajmo, da je vsaka drugačnost le 
odtenek barve, ki dela svet bolj pisan. 
Naj svet ne bo črno – bel, naj bo 
pisan! Ker tak je drugačen … je lep.” 
“Če uspeš premagati strah pred dru-
gačnostjo, ugotoviš, da nas dopolnju-
jejo in plemenitijo ravno razlike med 
nami. Strah je torej odveč, saj nenaza-
dnje, če se ti smejejo, ker si drugačen, 
se jim lahko nasmejiš nazaj, ker so vsi 

enaki,” je v nagrajenem spisu zapisala 
Vita Premrl iz 8. B.

Nadvse široka in pomensko bogata 
besedna zveza 'vezi med ljudmi' je 
dobila nov pomen z recitacijo sedme 
kitice Prešernove Zdravljice v jezikih 
vseh štirih sosednjih narodov. Tako 
smo se poklonili Prešernu kot mojstru 
vezane besede ter z njegovo mislijo 
“ne vrag, le sosed bo mejak!” v štirih 
različnih jezikih simbolično okrepili 
medsosedske vezi. V italijanščini so 
Zdravljico recitirali prijatelji iz dvoje-
zične osnovne šole Dolina pri Trstu, v 
hrvaščini in nemščini sta jo recitirali 

učenki Evgenija Vidic ter Vita Premrl, 
za madžarsko različico pa je priskoči-
la na pomoč RTV Slovenija. 

Proslavo je oplemenitila gledališka 
uprizoritev zgodbe o Malem princu, ki 
na Zemlji išče prijatelja, s katerim bi 
se igral in delil svoje navdušenje nad 
življenjem. Talentirani mladi igralci in 
igralke so nam s svojo igro na iskren, 
a nadvse učinkovit način, poskušali 
odpreti oči in nam sporočiti, kako 
pomembno je ohraniti otroško igri-
vost. Odrasli vse prevečkrat zapademo 
v delo ali se ujamemo v brezizhodno 
mrežo lastnih prepričanj in načel, 
mladi pa podlegajo pritisku social-
nih omrežij, kjer je najpomembnejša 
vrednota atraktiven videz in število 
všečkov. Kam so se izgubili pristni 
človeški stiki? Kje smo izgubili svoje 
navdušenje nad vsakdanjimi stvarmi? 
Zakaj smo pozabili drug na drugega in 
na tisto najpomembnejše, kar pravza-
prav poganja ta svet – ljubezen? 
Tinkara Hodnik 

Foto: Ana Jarni  

Foto: Tinkara Golja 
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Kimono
Aiko Imaizumi, mojstrica oblačenja 
kimona, je v dvorani KCK predsta-
vila tradicionalno japonsko oblačilo. 
"Kimono postaja vse bolj popularen 
med mladimi," pravi Aiko, ki tradi-
cijo kimona predstavlja po svetu že 
dve desetletji, "vendar ga povprečna 
japonska ženska ne nosi tako pogos-
to." Sama pravi, da je kimono priroč-
no oblačilo, ko se ga navadiš, in da ji 
oblačenje ne dela nobenih preglavic, 
saj ji vzame le 15 minut. Sama se 
ukvarja z aranžiranjem ikeban in 
igranjem glasbila koto, pri čemer je 
kimono del obvezne oprave. Včasih 
ga je bilo težko obleči, dodaja, a se 
trudijo olajšati zahtevno opravilo. 
Dandanes se mladi ne oblačijo sami in 
za ceremonije pokličejo profesionalne 
mojstre oblačenja kimona.

Osnovna oblika kimona se skozi 
stoletja ni veliko spreminjala, nosili 
so ga tako moški kot ženske, slednji 
pa ima največ variacij. Izbira kimona 
je odvisna od priložnosti in letne-
ga časa, včasih tudi stanu ženske. 
Najdražji in najbolj cenjeni mate-
rial za izdelavo je svila, kimono pa 
je sestavljen iz pravokotnih kosov, 

izrezanih iz 40 cm širokega in 12 
metrov dolgega kosa tekstila. Sega 
do gležnjev, ima široke rokave ter 
se tesno prilega telesu. Kimono se 
zaveže s pasom, imenovanim obi, ki 
mu posvetijo posebno pozornost, saj 
so oblika, barva in način zavezovanja 
odvisni od priložnosti in vrste kimo-
na. Poleg spada tudi tradicionalna 
obutev, natikači geta, ki imajo lesen 
podplat, ali zori, ki so podobni natika-
čem, ki jim pri nas pravimo japonke. 
Za celovit stil je seveda pomembna 
tudi pričeska, kimono pa zahteva tudi 

poseben način hoje, saj tesno oblačilo 
onemogoča povsem svobodno giba-
nje. Ker ima kimono veliko pregibov, 
ima tudi veliko žepov.

Kimono se danes največkrat upo-
rablja ob ceremonijah, različni vzorci 
pa so primerni  za različne letne čase. 
Na dogodku, ki ga je pripravila japon-
ska ambasada v Sloveniji, je Imaizu-
mi predstavila več različnih kimonov, 
pri čemer so ji pomagale kar štiri 
sodelavke: mladostnega, ki ga ženske 
oblečejo pri dvajsetih letih z vstopom 
v polnoletnost, kimono, ki ga nosijo 

starejše ženske, ter kimono za svečane 
priložnosti. Kot razkošno in drago ob-
lačilo kimono prehaja med generacija-
mi. "Ta kimono je prva oblekla moja 
mati, nosila ga je moja hči, oblekla ga 
bo tudi vnukinja," je povedala Aiko o 
mladostnem kimonu z vzorcem cve-
točih češnjevih cvetov, ki ga je nadela 
prostovoljka. Pri izbiri kimona veliko 
pozornost namenjajo tudi simboliki. 
Češnjevi cvetovi so znak pomladi, 
sama pa je oblekla kimono s krizante-
mami, ki se nosi jeseni.
Žarko Nanjara

Foto: Žarko Nanjara 
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Krofi iz pečice
SESTAVINE:

• 50 dag moke
• 4 dag kvasa
• 2,5 dl mleka
• 3 velike žlice olja
• 5 dag masla
• 10 dag sladkorja
• 2 žlici ruma
• 3 rumenjaki
• pol žličke soli
• limonina lupinica
• marmelada
• beljak za premaz
• jajce za zgornji premaz

ko, da se raztopi. Dodamo olje, rum 
in limonino lupinico. Moko prese-
jemo skozi sito in naredimo vdolbi-
nico. Dodamo stepene rumenjake, 
kvas in zmes z mlekom. Zgnetemo 
v gladko testo (ročno ali z mešalni-
kom). Testo mora biti dovolj gosto, 
če se nam zdi premehko, dodamo 
še malo moke, če se pa nam zdi pre-
gosto, pa dodamo še malo tople te-
kočine. Testo naj počiva na toplem, 
da se volumen podvoji. Zvrnemo 
ga na pomokano delovno površino, 
da se nam testo ne bo prijemalo. 
Razvaljamo na 1,5 cm debelo in 
izrežemo kroge 8 ali 10 cm premera. 
Krog položimo v pekač, ki smo ga 
obložili s peki papirjem. Premažemo 
ga z narahlo stepenim beljakom in 
dodamo žličko goste marmelade po 
okusu. Naslednji krog testa položi-
mo zgoraj in premažemo s stepe-
nim jajcem. To ponovimo tolikokrat, 
dokler nam testa ne zmanjka. 

Pekač krofov pokrijem s krpo in 
pustimo počivati 20 minut, med 
tem časom ogrejemo pečico na 175 
stopinj. Pečemo približno 20 minut 
(odvisno od pečice).

RECEPT

28. 4. - 1. 5. (4 dni)

6. 7. - 10. 7. (5 dni)

21. 7. - 24. 7. (4 dni)

31. 7. - 2. 8. (3 dni)*
11. 8. - 14. 8. (4  dni)

24. 8. - 27. 8. (4 dni)

RAZPOLOŽLJIVI TERMINI

PRIPRAVA:

V deciliter mleka dodamo 
kocko nadrobljenega kvasa 
in žličko sladkorja. Postavi-
mo na toplo in počakamo, 
da se dvigne. Rumenjake 
stepemo, da postanejo 
penasti. Na štedilnik prista-
vimo posodo, v katero do-
damo mleko, sladkor, sol in 
maslo, ter segrejemo toli-

Recept je pripravila Bojana Klepac
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Nadzor nad nezakonito odloženimi odpadki se bo nadaljeval
Glede na oceno stanja v letu 2019 ter na podlagi prijetih prijav bomo tudi v letu 2020 poostreno nadzirali dogajanje na zbirnih mestih (na ekoloških otokih) kot 
tudi pri individualnih zbirnih mestih. V letu 2019 je bilo opravljenih kar nekaj nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov, kjer je bilo ugotovljenih več nepra-
vilnosti. Pri nadzoru individualnega zbirnega mesta komunalnih odpadkov so bile ugotovljene kršitve obveznosti po ločenem odlaganju komunalnih odpadkov, 
saj so bili v zabojnikih, namenjenih odlaganju mešanih komunalnih odpadkov (rjavi zabojnik) tudi odpadki, ki tja ne spadajo in jih je treba odlagati na druga temu 
namenjena primerna mesta (kot so papir, embalaža in biološki odpadki). 

V letu 2020 bomo zagotavljali pogosto prisotnost na saniranih odlagališčih, saj je to eden od preventivnih ukrepov in je potreben, da se prepreči ponovno od-
laganje. Opažamo, da kljub bližini in ustreznemu delovnemu času odlagališča v Mozlju ljudje še vedno odlagajo odpadke v okolju. Največji problem je odkrivanje 
dejanskih povzročiteljev. Zakon o varstvu okolja je jasen in je občinski inšpekciji določil pristojnost in ukrep inšpektorja, da se pospravilo komunalnih odpadkov 
naloži lastniku zemljišča. Če so na zemljišču v lasti države ali občine nezakonito odloženi komunalni odpadki, občinska inšpekcija izvajalcu javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki odredi njihovo odstranitev, ta jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki. 

Velik problem poleg divjih odlagališč komunalnih odpadkov so divja odlagališča, kjer so odloženi gradbeni odpadki, za katere je stvarno pristojna okoljska in-
špekcija. Vzpostavljeno je sodelovanje z okoljsko inšpekcijo, Policijo ter Komunalo Kočevje. Tesno sodelovanje teh služb se odraža tudi na okolju, kajti hitra zaznava 
nezakonito odloženih odpadkov in hitro ukrepanje pristojnih služb poskrbita za hitro odstranitev odpadkov. 
S tako vzornim sodelovanjem in načinom dela je mogoče dosegati uspehe in tudi v prihodnje pričakujemo takšno sodelovanje.

Janko Kalinić

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN  KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA

Regijski obisk Slovenske filantropije v Kočevju 
S prostovoljskim delom lahko vsi pri-
spevamo k boljši družbi in k vredno-
tam, kot so spoštovanje soljudi in 
narave, solidarnost in enake možnosti 
za vse. Prostovoljstvo v Sloveniji ima 
seveda dolgo tradicijo in je pomem-
ben socialni korektiv družbe, ki brani 
interese posameznikov in skupin, ki 
so ogroženi ali potisnjeni na rob, in je 
način, kako se civilna družba odziva 
na različne potrebe. Iz zadnjega Sku-
pnega poročila o prostovoljstvu, za 
katero je podatke oddalo 1822 prosto-
voljskih organizacij, je razvidno, da 
je leta 2018 244.304 prostovoljcev in 
prostovoljk opravilo kar 9.903.798 ur 
prostovoljskega dela, največ na po-
dročju socialne dejavnosti, vzgoje in 
izobraževanja ter kulture in umetnosti.

Na začetku letošnjega leta so v 
Kočevju sodelavci Slovenske fi-
lantropije, združenja za promocijo 
prostovoljstva, za organizacije iz 
jugovzhodne Slovenije organizirali 
dvodnevni regijski obisk in posvet na 
temo prostovoljstva. Občina Kočevje 
ni bila izbrana naključno. Je namreč 
edina v regiji, ki je tudi dobitnica nazi-
va Prostovoljstvu prijazno mesto, saj 
se župan in zaposleni dobro zavedajo 
pomena prostovoljskega dela občanov 
za utrip mesta in kakovost življenja v 
skupnosti. Od vseh občin v regiji pro-
stovoljskim organizacijam za razvoj 
prostovoljskih projektov namenjajo 
največ občinskih sredstev, se sami 
angažirajo kot prostovoljci, občinski 
svetniki pa se decembra odrečejo tudi 
sejnini in jo namenijo pomoči potreb-
nim starejšim v kraju. Posebej velja 
izpostaviti uspešno uvedbo brezplač-
nih prevozov za starostnike v sodelo-
vanju z Zavodom Sopotniki in projekt 
Očistimo Kočevsko, v okviru katerega 
vsako leto moči združi več kot 1000 
prostovoljcev in prostovoljk. Tudi le-
tos bo tako. V soboto, 28. marca 2020, 
se namreč Kočevje s svojo akcijo prid-

ružuje veliki vseslovenski prostovolj-
ski akciji Dan za spremembe – Dobro 
za ljudi in planet. Tako kot v številnih 
drugih krajih tudi v Kočevju poleg 
kadrovske podhranjenosti nevladne-
ga sektorja poseben izziv predstavlja 
povezovanje mladih s prostovoljskim 
sektorjem, ki pa bo pomemben pouda-
rek razvoja prostovoljstva v bodoče, 

saj mladi prek prostovoljstva lahko 
pridobivajo pomembne izkušnje za 
življenje, znanja in spretnosti, najdejo 
svoj poklic ter postanejo odgovorni 
občani in državljani.

Kako postanem prostovoljec? 
• Ponudba prostovoljskih del je ra-

znovrstna, a če želimo najti najpri-

mernejše delo zase, si je na začetku 
dobro odgovoriti na nekaj vprašanj:

• Katero področje v družbi mi je 
pomembno in mu želim nameniti 
svojo energijo ter prosti čas?

• S katero ciljno skupino bi želel de-
lati (otroci, starejši, mladi, bolniki, 
migranti ...) ali pa bi raje pomagal 
živalim oziroma vložil svoj čas v 
podporo družbenim spremembam?

• Koliko (prostega) časa sem priprav-
ljen nameniti prostovoljstvu?

• Katera znanja in veščine, ki jih 
imam, lahko prispevajo h kakovo-
stnemu opravljanju prostovoljskega 
dela?

Posamezna aktualna prostovoljska 
dela najdete s pomočjo brskalnika v 
Posredovalnici prostovoljskih del na 
spletni strani Slovenske mreže pro-
stovoljskih organizacij www.prosto-
voljstvo.org.
S. L.

Foto: Slovenska filantropija 



Kočevska februar 2020www.kocevje.si 31Knjižni kotiček

KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA
Brene Brown
Kljubovanje divjini
Učila, 2019

Izpod peresa avtorice priljubljenih uspešnic Neizmeren pogum in Darovi popolnos-
ti je tokrat nastala knjiga Kljubovanje divjini. V kulturi perfekcionizma in ugajanja 
pogosto pozabljamo nase, lažje nam je ostati tiho in se vklopiti v okolje, namesto 
da bi pokazali svoj pravi jaz. Avtorica nam v knjigi Kljubovanje divjini ponuja jasnost 
in pogum, da najdemo pot do sebe in drug do drugega in obenem ostanemo 
zvesti sebi. “Resnična pripadnost od nas ne zahteva, da spremenimo to, kar smo; od 
nas zahteva, da smo to, kar smo.”

 
Mariana Leky 
Selma je sanjala o okapiju
Vida, 2019

V mali, idilični nemški vasici živi Luisa skupaj s svojo babico Selmo, ki je že vse 
svoje življenje zvesta tej mirni pokrajini in njeni pomirjujoči stalnosti. Selma je 
modra ženska, zmeraj pripravljena za nasvet in tolažbo, a v svojo vas včasih vnese 
preplah. Ona je namreč znana po svojih pomenljivih sanjah, še posebej tistih o 
okapiju (krasi naslovnico knjige), ki vedno napovedujejo nekaj slabega. Tedaj so 
vaščani zaskrbljeni in oprezni in si želijo izpovedati zamolčane skrivnosti, upora-
bljajo pa tudi vse mogoče vraže, da bi se izognili grozljivi napovedi. Iskriva, pred-
vsem pa življenjska pripoved o zaupanju in iskrenosti ter minljivosti. Skozi knjigo 
sledimo tudi zgodbi o vdanosti in ljubezni, ki se dolga leta pestuje naskrivaj, in 
takšni, ki se porodi na povsem nepričakovan način ter ji na poti stojijo razlike in 
razdalje. Roman nam tankočutno razkriva odnose ljudi v manjši skupnosti in nji-
hovo povezanost. Skozi dogodke, ki se nizajo v knjigi, skupaj z mlado Luiso spoz-
namo, da so bližnji ljudje največ, kar imamo na svetu.

 
 
Caro Santos 
Prodam Rozinkota  
Malinc, 2017         

TPisati zanimivo za mlajše najstnike, ki so prerasli slikanice, ni lahko. Katalonska 
avtorica Caro Santos je s svojimi zgodbami, ki na šaljivo prijeten način opisujejo 
družinsko življenje, zadela bistvo. Prodam Rozinkota je za Prodam očeta in Pro-
dam mamo tretja v seriji knjig o družinskih odnosih, ki so prevedene v številne 
jezike. Desetletni Oskar ima majhnega bratca, ki je komaj shodil in začel obliko-
vati prve besede. Nekega dne se starša odločita, da je Rozinko že dovolj velik za 
spanje v otroški sobi. Na Oskarjevo grozo to pomeni, da bo spal v njegovo sobi. 
Zato se odloči, da bo bratca zamenjal za kaj boljšega, po možnosti za starejšo 
sestro. V lokalni knjižnici obesi oglas o ponudbi. Na sestanek pride kar veliko ot-
rok, ki obratno menijo, da bi bilo imeti mlajšega bratca veliko boljše kot starejšo 
sestro ali brata. Oskar izbere najboljšega ponudnika in staršem sporoči, kako se je 
odločil. Toda ali je odločitev res prava?    

Markus Zusak
Odposlanec  
Sanje, 2019      

Avstralski pisatelj nemških korenin Markus Zusak je dosegel svetovno slavo z ro-
manom Kradljivka knjig, ki je postavljen v čas nacistične Nemčije ter je bil uspešno 
prenesen na filmsko platno. Odposlanec je večkrat nagrajeni mladinski roman, ki 
govori o življenju 19-letnega taksista Eda. Ed je zguba, neuspešen in neodločen, pa 
še nesrečno zaljubljen v sodelavko Audrey. Po naključju nekega dne prepreči bančni 
rop, kar ga naredi znanega in kmalu po tem začne prejemati skrivnostne igralne 
karte s šifriranimi sporočili. Nekdo želi, da sprejeme nenavadne naloge, ki ga vodijo 
v različne dele mesta. Tam srečuje ljudi, ki jim mora pomagati. Uganke postajajo vse 
bolj skrivnostne in naloge vse bolj zahtevne. Ed se sicer sprašuje, kdo in zakaj mu jih 
nalaga, istočasno pa čuti, da ob njih čustveno in psihološko raste in se krepi. Gre za 
odličen roman, ki bo nedvomno zanimiv tudi za starejše bralce.  
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Ponavljanje predlogov
Predlog je v jezikoslovju nepregibna besedna vrsta, ki izraža odnose med be-
sedami v stavku. In ti odnosi včasih stvar zapletejo v smislu, da ne vemo, ali 
se pri naštevanju predlog ponovi ali ne. V grobem te primere ločimo v dve 
skupini: ponavljanje enakega predloga (s/z in k/h)  in ponavljanje različnih pre-
dlogov (v/na).

Ponavljanje enakega predloga:
1. primer: Popoldne je moral še v trgovino, v knjižnico, v pralnico in v kino. 

V tem primeru je popolnoma jasno, da je ponavljanje predloga napačno, ker ni 
nobene potrebe, da bi pred vsako besedo predlog ponovili. Pravilno je, da v tem 
primeru zapišemo predlog v samo na začetku in ga ne ponavljamo: Popoldne je 
moral še v trgovino, knjižnico, pralnico in kino.

2. primer: Na obletnico je šel s Tino, z Marjano, s Špelo in z Lučko.

Če bi vsako od naštetih deklet uporabili v svojem stavku, bi morali zapisati pred 
vsako ustrezen predlog: Na obletnico je šel s Tino. Na obletnico je šel z Mar-
jano … V stavkih se izmenjujeta predloga s in z, ki pa nista različna, sta samo 
različni obliki enakega predloga, ker imata isti pomen.  Zato je pravilno, da v 
zgornjem stavku predloga ne ponavljamo, ampak uporabimo tistega, ki se ujema 
s prvo našteto besedo. V našem primeru je to s (s Tino). 

3. primer: Pot je vodila h gradu in k reki.

Pri uporabi predloga k/h je enako kot pri s/z. Tudi k in g sta samo različni obliki 
enakega predloga z istim pomenom, zato ga ni treba ponavljati. Uporabimo to-
rej različico, ki je ustrezna besedi za njo. Pot je vodila h gradu in reki ali zame-
njano: Pot je vodila k reki in gradu. 

Ponavljanje dveh različnih predlogov

Primer: Živel je v Kočevju, Novem mestu in na Vranskem.

V tem primeru pa imamo opraviti z dvema različnima predlogoma, torej v in na, 
zato moramo oba tudi uporabiti. Narobe bi bilo tudi, če bi zapisali: Živel je v 
Kočevju, v Novem mestu in na Vranskem,  ker pred Novim mesto ni treba po-
noviti predloga. Pred Vranskim pa je nujno, da napišemo predlog na. Vrstni red 
mest bi lahko tudi zamenjali: Živel je na Vranskem, v Kočevju in Novem mestu.  

*Zdaj torej veste, da je na koncu oglasa za farmacevtske izdelke: '… o tveganjih in nezaželenih učinkih se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom' zadnji s odveč. 

Kadar imamo vrinjeni stavek, moramo predlog ponoviti: Igral se je z igračo,  
ki so mu jo posodili, in s plišastim medvedkom.
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KOLEDAR DOGODKOV

KDO? KJE?KDAJ?KAJ?

Utrinek 

"Ljudje, ki mislijo, da vedo vse, neznansko jezijo vse nas, ki res 
vse vemo."

(Isaac Asimov)

Veseloigra

V judovski folklori najdemo duhovito zgodbo o nekem pridigarju iz Dubna v Ukrajini. 
Njegov voznik ga je na poti na enega od številnih predavanj vprašal: "Rabin, naredite 
mi uslugo. Vsaj enkrat bi bil rad deležen takšnih časti, kot ste jih vi, zato vas prosim, da 
samo enkrat zamenjava oblačila. Vi boste voznik, jaz pa rabin. Vaša predavanja sem sli-
šal že tolikokrat, da jih znam že na pamet!"

Rabin, po naravi dobrodušen in vesel mož, se je zasmejal in dejal: "Naj bo tako! – a 
zapomni si, obleka ne naredi človeka. Če te kdo prosi, da mu razložiš kakšen težaven 
del zakonov, pazi, da se ne osramotiš!"

Zamenjava je bila uspešna, lažnega rabina so sprejeli z navdušenjem, njemu pa je 
pozornost očitno godila. A zgodilo se je prav to, na kar ga je opozoril rabin. Nekdo iz 
občinstva mu je zastavil izjemno kočljivo vprašanje. A voznik se ni pustil zmesti. "Zelo 
izobražena druščina ste tukaj, a je to res najbolj zahtevno vprašanje, ki mi ga namenja-
te? To bi znal razložiti še moj voznik," pravi in namigne rabinu, ki v kotu komaj zadržuje 
smeh. "Prosim, voznik, pridite na oder in temu neukemu ljudstvu razložite zakone."

Skok čez plot

Narodni park Yel-
lowstone je najsta-
rejši narodni park na 
svetu, leta 1872 ga 
je ustanovil ameriški 
kongres. Park leži na 
2400 metrov visoki 
planoti, obkroženimi 
z gorami, in je velik 
skoraj 9000 kvadra-
tnih kilometrov, raz-
teza pa se v državah 
Wyoming, Montana 
in Idaho. Leži v ogro-
mnem vulkanskem 
kraterju ali kalderi, ki 
je nastala s sesedanjem ognjenika. V njem je več kot 10.000 hidrotermalnih grelcev in 
izvirov, med njimi 500 gejzirjev, kar je polovica vseh na svetu. Poganja jih podzemna 
energija spečega vulkana, ki je v zadnjih dveh milijonih let večkrat izbruhnil. Na rekah 
Yellowstona je kar 290 slapov, istoimensko jezero pa se razteza na površini 350 kva-
dratnih kilometrov.

V njem raste kar 1700 različnih dreves in rastlin, ki so značilne prav za yellowstonski 
park. Naseljuje ga 60 različnih vrst sesalcev, od volkov, kojotov in risov, v gozdovih 
parka pa biva najmanj 700 grizlijev. Planjave parka teptajo kopita največje črede ame-
riških bizonov v ZDA in najmanj 30 tisoč losov. Za dom si ga je izbralo 285 vrst ptic.

Ljudje so gozdove Yellowstona naselili pred najmanj 11 tisoč leti, kar je razvidno z 
več kot 1800 arheoloških nahajališč. Z njim je povezanih 26 različnih domorodnih ple-
men, pripadniki plemena Tukudika pa so v njem živeli še v 19. stoletju. 

Zanimivosti

Pes, najboljši prijatelj, je v družbi človeka že tisočletja. Volk 
je bil med prvimi živalmi, ki jih je udomačil človek, kar 
se je zgodilo že pred pojavom kmetijstva. Genske razlike 
med njim in volkom so se začele kazati že pred več kot 
20.000 leti, natančneje v zadnji ledeni dobi. Natančen kraj 
ni znan, a predvidevajo, da sta pes in človek na skupno pot 
krenila nekje v Aziji ali Evropi.

Reja psov je doživela izreden razcvet v zadnjih dveh 
stoletjih. Z umetno selekcijo so rejci tako vzredili približno 
450 priznanih pasem. Nedavne genske analize so pokaza-
le, da je večina pasem nastala pred kratkim, prepoznali pa 
so devet pasem, ki so popolnoma samosvoje in so nastale 
pred stoletji ali celo tisočletji.

Od volka se najbolj ločijo pasme iz Azije: šarpej, ki izvira 
z juga Kitajske, shiba inu, najmanjši od šestih avtohtonih 
japonskih psov, med katere spada tudi akita inu, ter kitaj-
ski chow chow. Večje genske razlike se kažejo tudi pri stari 
afriški pasmi basenji. Svojevrstni sta tudi arktični pasmi, 
sibirski haski in aljaški malamut. Nazadnje sta se od volka 
ločili še pasmi z Bližnjega vzhoda, afganistanski hrt in sa-
luki, imenovan tudi perzijski hrt. Dodatne genske analize 
so prepoznale še nekaj starodavnih pasem. To so: samo-
jed, avstralski in novogvinejski dingo, kanaanski pes ter 
ameriški eskimski špic.

Foto: Izza Henigman Kajtna 
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