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Izvor božičnega drevesca, zvestega spremljevalca domačega prazničnega vzdušja, je starodaven in zavit 
v skrivnost. Še preden je drevo postalo sestavni del božiča, je simboliziralo upanje in veselje, a v decem-
brskem času je bilo zelenje že od nekdaj prisotno, pri nas je bilo nekoč razširjeno krašenje s smrečjem, 
bršljanom, omelo, zimzelenim in mahom. 

Kdor je želel stanovanje okrasiti s pristno domačo smrečico, so mu letos lahko pomagali kočevski goz-
darji, sloves bujnih kočevskih gozdov pa je segel tudi v Vatikan. Na trgu svetega Petra so 11. decembra 
osvetlili 30-metrsko smreko, ki je svoje korenine pognala v kočevskem gozdu.

Rdeči križ je največja in najpomembnejša slovenska humanitarna organizacija, svojega poslanstva humanitar-
nosti pa ne bi mogel opravljati brez pridnih rok prostovoljcev. Institucija z dolgoletno tradicijo je nastala v voj-
nem času, njena glavna naloga je prva pomoč, organiziranje krvodajalskih akcij ter pripravljenost in ukrepanje 
v primeru nesreč, v lokalnem okolju pa mora spremljati in se odzivati na pojave stiske in nemoči, zlasti ranljivih 
skupin, kot so otroci in starejši. O potrebah, ki pestijo socialno šibke v Kočevju, ter nalogah, ki jih v burnem epi-
demičnem času opravljajo prostovoljci, smo govorili z Alenko Bunderla, sekretarko kočevskega območnega 
združenja Rdečega križa.

Prostovoljci so temelj naše organizacije

Božično drevesce
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Civilna zaščita še naprej aktivno deluje 

Novi direktor RC Kočevje-Ribnica

30. obletnica postroja v Kočevski Reki

S ciljem varovanja zdravja in življenja 
ljudi Občinski štab Civilne zaščite 
aktivno spremlja stanje, povezano 
z epidemijo koronavirusa na podro-
čju občine, kot tudi stanje in način 
delovanja vseh pomembnih subjektov. 
Epidemija se žal še vedno ne umirja, 
lahko pa zagotovimo, da razmere v 
občini s skupnimi močmi ohranjamo 
pod nadzorom. Civilna zaščita v tem 
času delujejo na vseh ravneh, sestanki 
delovne skupine, ki koordinira de-
javnosti, potekajo dnevno, na osnovi 

aktualnih informacij izvajamo pot-
rebne ukrepe. Še vedno so aktivirani 
številni prostovoljci, ki so resnično 
nepogrešljivi. Ker kljub vsemu obstaja 
možnost, da se razmere zaostrijo, smo 
se odločili za dokup najbolj nujne 
zaščitne opreme za najbolj izpostavlje-
ne delavce. Še vedno so zagotovljeni 
kontejnerji za lažje in varnejše delo-
vanje osebja ter dislocirana enota v 
kampu jezero, nabavljena je bila tudi 
usmerjevalna ograja za varnejši režim 
dela v ZD Kočevje. Veseli nas, da se 

tudi v Domu starejših občanov razme-
re umirjajo. Kljub vsem naporom nam 
ne uspe virusa popolnoma izkoreni-
niti in zavedati se moramo, da bo z 
virusom treba živeti še kar nekaj časa, 
dokler precepljenost ne bo zadostna. 
Po trenutni strategiji države za ceplje-
nje bo Kočevje v prvi fazi pokrivala 
novomeška bolnišnica, se pa skupaj 
z ZD Kočevje pripravljamo za čas, 
ko bomo najverjetneje morali cepilne 
točke vzpostaviti tudi sami. 
Štab Civilne zaščite Občine Kočevje

Na začetku decembra je vodenje 
Razvojnega centra Kočevje-Ribica 
prevzel Primož Pahor. V Razvojnem 
centru je začel delati leta 2006 kot 
projektni vodja in podjetniški svetova-
lec. Meni, da je najpomembnejša de-
javnost razvojnega centra podjetniško 
svetovanje in pomoč mikro, malim in 
srednjim podjetjem, poudarja pa tudi 
pomen samostojnih podjetnikov in 
obrtnikov, ki presegajo produktivnost 
povprečnega slovenskega podjetnika. 
Letno izvedejo več kot 600 postopkov 
za podjetja.

"S skupnimi projekti, tako na lokalni 
kot regionalni ravni, kar bo naslednja 
finančna perspektiva Evropske unije 
omogočala, bomo povečali ne samo 
prepoznavnost območja, ampak tudi 
izboljšali kakovost življenja prebi-
valcev in zmanjšali odseljevanje," 
pravi Pahor, ki kot enega od glavnih 

ciljev vodenja Razvojnega centra 
Pahor navaja okrepitev sodelovanja 
med deležniki od Turjaka do Kolpe, 
območje osmih občin, ki so hkrati tudi 
ustanoviteljice razvojnega centra. "Na 
kočevsko-ribniškem območju je več 
institucij, ki se ukvarjajo z razvojem 
na področju turizma, kulture in podje-
tništva, ki pa delujejo v glavnem samo 
v posamezni občini."

Razvojni center od leta 2006 za ob-
močje od Turjaka do Kolpe izvaja pro-
gram LEADER, zdaj v obliki progra-
ma CLLD deluje kot vodilni partner 
Lokalne akcijske skupine od Turjaka 
do Kolpe, prek katere so do zdaj 
izvedli 81 projektov za razvoj podeže-
lja s sredstvi iz evropskega proračuna 
v vrednosti pet milijonov evrov. Z 
razvojem podeželja se je začel aktivno 
ukvarjati s pripravo Lokalne razvojne 
strategije za območje LAS. Priložnosti 

na podeželju vidi predvsem v razvoju 
inovativnih storitev in produktov bu-
tičnega turizma, spodbujanje lokalne 
pridelave ter kratkih dobavnih verig v 
skladu s trajnostnim razvojem, tako na 
področju kmetijstva kot gospodarstva.

Med izzive, s katerimi se soočajo 
podjetniki pri nas, uvršča predvsem 
pomanjkanje prostorov za širitev 
dejavnosti ter zaposlovanje ustrezno 
izobraženega kadra, ki ga rešujejo 
lokalne skupnosti z gradnjo in opre-
mljanjem podjetniških in industrijskih 
con. "Nov izziv v dobi po covidu bo 
izkoristiti priložnosti v diverzifikaci-
jo in modernizacijo proizvodnje, saj 
bo v prihodnjih letih na voljo veliko 
ugodnih sredstev v obliki subvencij in 
kreditov, tudi za ukrepe krožnega go-
spodarstva ter zmanjševanja obreme-
njevanja okolja," dodaja Pahor.
Žarko Nanjara

V spominskem parku Manevrske 
strukture narodne zaščite v Kočevski 
Reki je 17. decembra državni politični 
vrh obeležil 30. obletnico postroja pri-
padnikov slovenskih oboroženih enot.

Zbrane je nagovoril predsednik 
prve slovenske vlade Lojze Peterle 
in v govoru poudaril dva ključna 
izraza politične volje, ki sta dokončno 
zakoličila pot slovenskega naroda do 
samostojne in demokratične države, 
zmago Demosa na prvih demokratič-
nih volitvah ter plebiscit, ki je potrdil 
narodovo željo po samostojnosti. 
"Treba je bilo tvegati. Šlo je za naš 
biti ali ne biti," je izpostavil zgodo-
vinsko pomembnost dogodka pred 
30 leti. "Tu je takrat stala resnična 
slovenska vojska. S postrojem, ki se 
je zgodil teden dni pred plebiscitom, 
smo hoteli pokazati vsej Sloveniji, 
da razpolagamo z realno silo, ki je 
pripravljena zavarovati pot v samos-
tojno državnost," je povedal Peterle. 
"Prepričan sem, da so državljani 

razumeli sporočilo iz Kočevske Reke 
in da je postroj prispeval k močnemu 
rezultatu plebiscita. Pred 30 leti ni 
zadišalo samo po slovenski vojski, 
zadišalo je po samostojni Sloveniji."

Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor je poudaril, da so bili 

takrat postavljeni temelji naše priho-
dnosti: "Slovenska politična pomlad 
ob koncu 80. in na začetku 90. let ter 
osamosvojitev Slovenije sta dva po-
membna dokaza, da Slovenci nismo 
zgodovinski zamudniki in da se iz 
lastnih zgodovinskih izkušenj učimo. 

Pol stoletja po tem, ko smo bili sredi 
druge svetovne vojne razklani, smo 
bili pri osamosvojitvi enotni."

V govoru se je ozrl tudi na dana-
šnje krizne čase, ki so drugačni od 
razmer, skozi katere je šel slovenski 
narod pred 30 leti: "Vendar je tedaj 
zmagalo sodelovanje nad razlikami 
in k temu bi povabil tudi danes." O 
vseh vprašanjih, tudi o upravljanju 
zdravstvene krize in gospodarskih 
posledic, obstajajo različna mnenja. 
"Vendar je treba paziti, da ne pride do 
takih razhajanj političnih duhov, ki bi 
lahko grozile z razkolom," je opozoril 
Pahor in dodal, da so razlike in poli-
tična tekmovalnost del demokratične 
družbe, za katero smo si prizadevali. 
"Vendar pazimo, da te razlike ne 
bodo prešle v taka politična razhaja-
nja ali razkole, ki bi lahko ogrozili 
neko nujno poglobljeno sodelovanje, 
morda celo enotnost, če bi razmere to 
zahtevale."
Ž. N.

Foto: GZ Kočevje 

Foto: Razvojni center Kočevje-Ribnica 

Foto: Žarko Nanjara 



Kočevska december 2020www.kocevje.si 3Mozaik

Evropski zavojevalci so bili 
izredno presenečeni, ko so na 
najbolj osamljenih pacifiških 
otokih našli prebivalce in si ni-
kakor niso mogli predstavljati, 
da so ti ljudje, ki so bili zanje 
le divjaki, obvladali izredno 
zapleteno navigacijo, ki jim 
je omogočila, da so odkrili še 
tako oddaljene otoke. Pred 
štiri tisoč leti so ljudstva iz 
jugovzhodne Azije začela raz-
iskovati plejado tihomorskih 
otokov, sedeč na majhnih 
lesenih kanujih, opremljeni le 
z vestnim očesom za opazova-
nje in preprostimi zemljevidi, 
zloženimi iz lesenih palic. 
Dober navigator je tako lahko 
glede na valove, položaj zvezd 
in smer vetra ocenil, kolikšno 
razdaljo je preplul. Pogled na 
morje zna biti strašljiv, obala 
otoka se hitro spusti v temne 
globine, ki so še danes neraz-
iskane, horizont pa je le tanka 
črta, ki ostaja nespremenjena 
dneve in dneve plovbe. Kaj jih 
je gnalo v modre planjave, ki 
ne dajo slutiti, da bi se nekje 
tam v modrini skrivalo kopno?

Neka filozofa sta se nekoč 
zapletla v debato, kako je 
sploh možno iskanje, če ne 
vemo, kaj iščemo? Kako vemo, 
kam se odpraviti po odgovo-
re, če jih nismo pred tem že 
zaslutili? Brezciljno postopa-
nje nas ne bo nikoli odvedlo 
na konec poti, nesmiselna 
vprašanja pa ne bodo dala 
dobrih odgovorov. (Saj se vsi 
enkrat naučimo, da tisti znani 
rek ne velja – neumna vpraša-
nja res obstajajo.)

Prvi korak ima že smer. Mor-
jeplovci so pri sebi našli dovolj 
močne razloge, da so neznano 
modrino morja spremenili v 
pot, ki jo je treba le prepluti. 
Zagata, ki jo opisujeta filozofa, 
so verige, ki se jih vklenjeni 
morajo otresti, ali vozel, ki ga 
moramo presekati.

Iskanje odgovorov tako pos-
tane odraz človeške volje in 
poguma. Srečno 2021!

Žarko Nanjara
odgovorni urednik

Uvodnik

Božiček za en dan 

Kočevske božične smrečice

Na krvodajalski akciji 274 krvodajalcev

Božičkovi pomočniki so v prestolnico 
že na začetku decembra odpeljali 101 
darilo, ki je to zimo prispelo na naslov 
kočevskega Rdečega križa. Toliko 
Kočevarjev in Ribničanov se je namreč 
odločilo stopiti v škornje dobrega moža 
in sodelovati v vseslovenski akciji Bo-
žiček za en dan. Na saneh, ki so z darili 
za naše občane prispele v Kočevje, pa 
je bilo celo nekaj več prazničnih pake-
tov; natančneje 129. Zato se bo konec 
meseca drobnih pozornosti lahko vese-
lilo tudi 79 otrok in 50 starejših, ki so 
jim nasmeh na obraz narisali nekateri 
od vas. Dobrodošle bodo zlasti v času, 
ko so stiki in druženje močno omejeni 
in je osamljenost še toliko večja. 

Za akcijo – gre za neprofitni projekt 
Zavoda 364 in skupine posameznikov 
– stoji Savina Goličnik. S podobnim 
projektom, Santa's Shoe box oz. Bo-
žičkova škatla za čevlje, se je srečala 

na humanitarni odpravi v Južnoafriški 
republiki, svojo izvedbo pa je udeja-
njila ob vrnitvi v domovino leta 2012. 
S pomočjo prijateljev je kar iz dnevne 
sobe in prtljažnika osebnega avtomo-
bila obdarovala 225 otrok, leto pozneje 
pa ji je s pomočjo Božičkov uspelo 
razveseliti več kot 3.700 malčkov. Le 
štiri leta pozneje je pobudnica skupaj s 
pomočniki aktivnost razširila na social-
no šibkejše starostnike, skupna številka 
obdarovancev pa se je do zdaj povzpela 
na več kot 77.000 posameznikov. 

Tudi tokrat so si dobrodelniki izbran-
ca za obdarovanje poiskali na spletni 
strani www.bozicekzaendan.si. Nato so 
darilni paket poljubno okrasili, pori-
sali in napolnili z igračami, šolskimi 
in higienskimi potrebščinami, kosom 
oblačila, sladkarijo in še nečim za 
crkljanje. Za starejše so se na seznamu 
med drugim znašli nogavice, šal, kava 

ali čaj, suho sadje in druge malenkosti. 
Tistim brez idej je bil v pomoč seznam 
daril, med katera nikakor ne spadajo 
denar ali darilni boni, saj ne gre samo 
za to, da nakažeš denar ali pa iz doma-
čih kotov zbereš, česar ne potrebuješ 
več, je dejala pobudnica. Gre za duh 
obdarovanja, obdarovancem pa želijo 
pričarati čarobne praznike, ki niso po-
vezani z denarjem. Vsa darila so škratje 
v Ljubljani, kjer je glavni Božičkov 
stan, pregledali zaradi varnosti, tista ne-
popolna pa so morali v okviru časovnih 
in finančnih zmožnosti dopolniti sami.  

Božiček za en dan je gibanje, ki z 
mešanico ustvarjalnosti in humanosti 
ljudem ponuja priložnost razdajanja. 
Namen takih dejanj ni le obdarovanje, 
temveč ustvarjanje zavesti, da je svet 
lep, da so ljudje dobri in da nam je mar 
za drugega, so zapisali na svoji spletni 
strani.  bgm

"To je akcija vseh gozdarjev Koče-
vske, saj na tem področju deluje ve-
liko akterjev," o akciji podeljevanja  
božičnih smrečic pove Zoran Bito-
rajc iz gozdarskega društva Medved. 
"Zadnja leta sodelujemo z občinskim 
podjetjem Kočevski les in prek njih 
zagotovimo nalepke oz. odločbe za 
posek smrečic."

"Namen te akcije je omogočiti ob-
čanom Kočevja dostop do smrečic, 
saj pri nas že od leta 2000 nimamo 
možnosti nakupa božičnih drevesc," 
dodaja Bitorajc. Potreba po okrasnih 
drevescih z leti upada, letos so jih 

nasekali 85. "Smrečice posekamo na 
občinskih parcelah – saj so namenje-
ne občanom Kočevja – posekamo pa 
jih predvsem ob gozdnih cestah in 
daljnovodih," pravi Bitorajc.

"Uporaba navadne smreke, prido-
bljene iz lokalnega gozda v skladu z 
usmeritvami ZGS, je naravi najbolj 
prijazna oblika novoletne okrasitve z 
drevesci," pravijo na Zavodu za goz-
dove Slovenije. Smrečica, posekana 
v gozdu, ima manjši ogljični odtis 
kot gojena smreka, če so smrečice 
pridobljene z redčenjem pregostega 
gozda, pa ima njihovo pridobivanje 

tudi ugoden vpliv na gozd.
Povpraševanje po naravnih do-

mačih drevesih pa kljub pozitivnim 
učinkom v Sloveniji upada. Če so 
leta 2000 posekali skoraj 60 tisoč 
drevesc, je Zavod za gozdove leta 
2018 izdal le 21.500 odločb za 
posek. Največ okrasnih drevesc pa 
izvira prav iz kočevskega območja. 
Na ZGS imetnikom naravnih okras-
nih drevesc tudi svetujejo, da odslu-
žena drevesca razsekajo in zavržejo 
med organske odpadke ali pa sežgejo 
v peči.
Ž. N.

Zadnja krvodajalska akcija v letu 
2020 je bila že tretja, ki je zaradi 
razmer, povezanih s covidom-19, 
potekala pod posebnimi pogoji. A ker 
Kočevci spadajo med najštevilčnejše 
krvodajalce v ljubljanski regiji, ne 
preseneča, da jih to od ene najpleme-
nitejših oblik pomoči sočloveku ni 
odvrnilo. Prišlo jih je 274, za odvzem 
krvi pa so se morali predhodno naro-
čiti. Na vstopni točki so jim najprej 
izmerili temperaturo ter postavili 
nekaj vprašanj, povezanih s splošnim 
počutjem in morebitnimi potovanji v 
tujino. Med njimi so bili taki, ki so kri 
darovali že več kot stokrat in tudi taki, 
ki so se za eno najplemenitejših oblik 
pomoči sočloveku odločili prvič, 
razmerje med spoloma pa je odražalo 
slovensko povprečje, po katerem je 
med krvodajalci 34 odstotkov žensk 
in 66 odstotkov moških. Kočevarji so 
v dveh dneh zagotovili skoraj toliko 

krvi, kot je zdravstvo v povprečju 
potrebuje v enem dnevu. Statistike 
pravijo, da pri nas potrebujemo to-
likšne količine, kot jih lahko zagotovi 
med 300 in 350 krvodajalcev. 

Sicer je v Sloveniji prijavljenih 
110.000 krvodajalcev, ki na letni ravni 
sodelujejo v več kot 1.100 akcijah. S 
številom krvodajalcev se naša država 
uvršča v evropsko povprečje, bolj kot 
to pa je pomemben podatek, da je s 
krvjo samozadostna. Krvodajalska 
mreža je namreč dobro razvita in ima 
dolgo ter uspešno tradicijo. Akcije na 
terenu izvaja Zavod RS za transfuzij-
sko medicino v sodelovanju z Rdečim 
križem Slovenije oz. območnimi zdru-
ženji RK. Zadolženi so za vse aktiv-
nosti, povezane z nacionalno preskrbo 
s krvjo; od organiziranja, obveščanja, 
motiviranja in pridobivanja do izobra-
ževanja krvodajalcev. 
bgm

Foto: Alenka Bunderla  



Kočevska december 2020www.kocevje.si 4Aktualno

Božično drevesce: od klasičnih do novodobnih jelk
Božič že od nekdaj velja za družinski praznik. S čakanjem nanj je povezan kar ves december, zato mu pravimo tudi božični mesec. Nekoč se 
je imenoval veliki božičnik, kolednjak in venahtnik – slednje ime izhaja iz nemškega poimenovanja za praznik Weihnacht. Božič je najbolj 
prepoznaven ravno po svojem drevescu – smrečici oziroma jelki, jaslicah, darilih, voščilnicah in petju. 

Zgodovina božične smrečice 
Zelenje je bilo že od nekdaj prisotno 
v decembrskem času. Pred smrečico 
je bilo pri nas razširjeno krašenje s 
smrečjem, bršljanom, božjim drev-
cem, omelo, zimzelenim in mahom. 
Dlje časa je bil z njimi okrašen tako 
imenovan 'bogkov kot', zelenje pa so 
postavljali tudi nad vrata ali pod strop.

Rastlina božje drevce je že v 
antičnem času simbolizirala dobro 
voljo in veselje. Omela je bila simbol 
nesmrtnosti in življenjskega bistva, 
predvsem priljubljena pa je bila 
med Kelti. V keltskem jeziku omela 
namreč pomeni 'zdravilec vsega'. Pri 
Egipčanih je imel podobno vrednost 
bršljan. Danes je zagotovo najbolj 
znana božična zvezda, nekateri pa 
svoj dom okrasijo z božičnimi jagoda-
mi in božičnim kaktusom.

Na mizi v adventnem času ne 
manjkajo niti božični venci, ki so bili 
klasično spleteni iz smreke, jelke, 
bora ali macesna, okrašeni pa s storži, 
rdečimi pentljami in drugimi okraski. 
Danes je ta trend že nekoliko spre-
menjen. Namizni božični venčki so 
iz najrazličnejših materialov, barv in 
oblik. Tradicija pravi, da so po Evropi 
pod venci nekoč prepevali s prijate-
lji, zaljubljenci pa so se poljubljali. 
Čeprav ni jasno, od kod ta šega izvira, 
vencem v Angliji ravno zato pravijo 
veje za poljubljanje. V angleško go-
vorečih domovih je bela omela precej 
pogostejša, običaj namreč veleva, da 
poljub zaljubljencev pod njo naznanja 
poroko, večno zvestobo in srečo v 
ljubezni.

Od kod izvira božično drevesce?
Božično drevesce, kot ga poznamo 
danes, je posebna oblika prastarega 
zimskega mlaja. V povezavi z njim 
obstaja več različnih teorij. Še preden 
je drevo postalo sestavni del božiča, 
je simboliziralo upanje in veselje. Že 
druidi so okraševali hraste s sadeži – 
navsezadnje naj bi že ime teh sveče-
nikov in mislecev v keltskem jeziku 
pomenilo 'poznati hrastovo drevo'. Ri-
mljani so na drevesa pritrjevali sveče, 
iz Indije pa izvira drevo kot simbol 
človeške hrbtenice s sedmimi čakra-
mi. Pozneje je s tem povezano tudi 
nordijsko mitološko drevo Yggdrasil, 
ki ga je na vrhu krasila ptica. Čez čas 
jo je zamenjal krščanski angel – s tem 
pa je povezano tudi drevo spoznanja 
iz Stare zaveze.

Iglavci so na severu Evrope veljali 
za zimzelena drevesa. Iz francoske 
Alzacije so že v 17. stoletju prihaja-
le zgodbe o mlaju oziroma drevesu, 

okrašenem s hostijami in jabolki. 
Od tam naj bi se drevesa razširila 
po Nemčiji. V drugi polovici istega 
stoletja so s protestantskega dvo-
ra v Hannovru poročali o pušpanu, 
okrašenem s svečami. Ta simbol, ki 
je bil najprej prisoten v meščanskih 
stanovanjih, je postopoma prešel tudi 
na podeželje. So pa bili katoličani do 
božičnega drevca najprej zelo zadr-
žani, saj je ta veljal za protestantsko 
šego. Tako je drevesce povezano tudi 
z Martinom Luthrom, ki naj bi iz 
gozda prinesel smrečico, jo okrasil 

s svečkami, to navado pa je družina 
ohranila v prihodnje.

Božična oziroma novoletna smre-
čica tako krasi marsikatero zgodbo, 
sproti pa ustvarja vedno nove. V 
nemških domovih so bile jelke ali 
smreke, okrašene z jabolki, slad-
karijami, papirnatimi vrtnicami ali 
svečami, prisotne že od 16. stoletja. 
Do konca 17. stoletja so se razši-
rile po celotni državi, na začetku 
19. stoletja pa so jih nemški trgovci 
razširili po Angliji. Staro angleško 
izročilo sicer priča, da je božično 
drevce v Britanijo leta 1841 pripeljal 
princ Albert, mož kraljice Viktorije, 
po rodu Nemec. Božično drevo naj 
bi postavil za svojo družino v gradu 
Windsor, čemur je sledilo tudi preos-
talo plemstvo. 

Smrečice, kot jih poznamo danes
Nemški vpliv se je razširil do Zdru-
ženih držav, kjer naj bi prvo drevce 
postavili okoli leta 1830. Čez približ-
no 60 let so iz Nemčije že uvažali ok-
raske. Če so bila evropejska drevesca 
večinoma majhna in skromna, so bila 

na drugi strani ameriška mogočna in 
segala do stropa. Po gospodinjstvih so 
se še posebej razširila skozi revije, kot 
so Haspers Weekly, Ladies Home Jou-
rnal, Good Housekeeping in Godey's 
Ladies Book.

Proti koncu 19. stoletja so se na 
ameriških tleh začela pojavljati že 
umetna drevesca, ki so jih izdelovali 
iz pobarvanih gosjih, puranjih in celo 
labodjih peres. Po drugi svetovni 
vojni so jih nadomestili z žico utr-
jenim 'krep' papirjem, izdelovali pa 
so jih tudi iz svile, steklene volne in 

umetnih mas. Umetne smrečice so 
popularnost uživale le še v 60. letih, 
v 70. so jih namreč spet nadomestile 
naravne. 

V slovensko prestolnico naj bi 
smrečico vpeljal Peter Luelsdorf, 
pivovar nemškega rodu. Okrog leta 
1845 je v svoji gostilni in pivovarni 
na levem bregu Ljubljanice ob Zmaj-
skem mostu postavil prvo božično 
drevesce. 

Leta 1882 je Edward Johnson, 
Edisonov družabnik, na drevesce prvi 
namestil 80 majhnih električnih lučk. 
Kmalu, leta 1892, se je začela komer-
cialna proizvodnja barvnih lučk, izum 
električne žarnice pa je pozitivno 
vplival tudi na okraševanje. 

Tradicija božičnih oziroma novo-
letnih smrečic je zelo razširjena. Po 
Evropi jih najdemo na mestnih trgih 
in tudi v nakupovalnih centrih. Po 
drugi svetovni vojni so pri nas na 
križiščih stale z žarnicami okrašene 
smreke – ne za božič, temveč okoli 
novega leta. Dandanes pa so ravno 
trgovska središča med prvimi, ki izo-
besijo okraske in okrasijo smrečico.

Sodobna in moderna drevesca 
Če so naši predniki izbirali med 
umetno in naravno smreko ter pozneje 
med klasično zeleno in popularnim 
trendom 'snežno pobeljene', imamo 
danes veliko težjo odločitev. Trg je 
poln najrazličnejših in čedalje bolj 
inovativnih smrečic – med njimi se 
najde tudi obilo takšnih, ki v resnici 
niso smrečice. Lahko gre zgolj za 
arhitekturno skulpturo, 'stojalo, v 
obliki smreke'. Kot kaže, želimo biti 
vedno manj tradicionalni in čim bolj 
kreativni. 

Klasično jelko je zamenjal 'lesen 
trikotnik', katerega kraki so povezani 
z lesenimi letvicami. Takšno drevesce 
deluje zelo minimalistično, hkrati pa 
lahko prostor okrasi kot nov dodaten 
kos pohištva. Zanimiv pa je predvsem 
zato, ker ga lahko naredimo kar sami. 
Nekateri se odločijo, da bodo smre-
čico tako rekoč obesili na steno – pri 
tem si pomagajo z 'oskubljenimi' 
vejami ali lesenimi deščicami, ki so 
od spodaj navzgor zložene od največ-
je do najmanjše. V trikotno obliko jih 
lahko povežemo še z vrvico, na dešči-
ce pa nato obesimo okraske. Les je v 
zadnjih letih postal zelo popularen, 
zato ne preseneča niti smrečica iz bolj 
masivnega lesa, ki prenese nekoliko 
večjo težo. Takšna je bistveno bolj 
primerna za prave steklene okraske, 
ki so temu primerno težji. Ponudba 
je najrazličnejša, poleg lesenih pa 
so na trgu prisotne tudi smrečice iz 
kovinskih ali plastičnih ogrodij. Svojo 
smrečico lahko naredimo iz najrazlič-
nejših predmetov – v končni fazi tudi 
iz lestve ali iz knjig.
Neja Jerebičnik

Foto: www.pixabay.com 
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Otroci postajajo nestrpni
Z vsakim dnem pouka na daljavo se zmanjšuje motiviranost učencev. Otroci se kratkoročnim spremembam lahko prilagodijo, a imata pri 
tem velik pomen počutje in občutek varnosti v domačem okolju. Več težav pa strokovnjaki zaznavajo pri otrocih, ki jim je šola predstavljala 
varno pribežališče. Zveza prijateljev mladine opozarja, da šolanje na daljavo povečuje razslojenost, izoliranost in revščino, ki jo v tem času 
doživljajo najranljivejši otroci in mladostniki. Pojavlja se več nasilja v družini, povečalo se je število primerov samopoškodovanja in žal tudi 
samomorilnosti.

Posledice pouka na daljavo so v 
domačem okolju odvisne predvsem 
od tega, kako uspešno se je prenesla 
struktura učnega procesa. "Izguba 
strukture pri nekaterih pomeni že 
jutranje vstajanje. Otroci ne sledijo 
šolskemu urniku, s katerim jih na neki 
način prisilimo v delo," pravi psiholog 
Peter Gradišar z Osnovne šole Zbora 
odposlancev.

Potreba po pripadnosti in sprejetosti 
je med ključnimi oblikovalci psihe 
in močno vpliva na samozavest in 
podobo. Gradišar pričakuje, da izguba 
socializacije ne bo imela hujših posle-
dic, a le če so doma deležni podpore, 
težje pa pri otrocih, ki imajo težave 
pri socializaciji z vrstniki. "Priča-
kujem, da bodo ob vrnitvi v šole te 
razlike pri nekaterih še poglobljene," 
opozarja Gradišar in dodaja, da bodo 
nakopičene težave morali reševali še 
nekaj časa po odprtju šol. "Naloga nas 
vseh bo, da bomo močno poskrbeli za 
razredno klimo." Šole iščejo indivi-
dualne rešitve za svoje učence. "Vsak 
teden pokličemo tiste učence, ki so 
bili pri pouku manj aktivni," pove 
Gradišar. "Hkrati pa imamo določen 
nabor otrok ali družin, kjer smo pred-
videli, da bi lahko bile težave, z njimi 
pa smo stalno v stiku in učence tudi 
osebno pokličemo." 

"Težave so se pokazale v družinah 
z več otroki, saj se je kar naenkrat 
pokazalo pomanjkanje informacij-
sko-komunikacijske tehnologije," 
pravi Nataša Mavrin Corl, pomočnica 
ravnateljice na Osnovni šoli Stara 
Cerkev. "Šola je v ta namen kupila še 
dodatnih 15 računalnikov in jih razde-
lila družinam, ki so jih potrebovale." 
Težave so imeli tudi otroci v ranlji-
vejših skupinah, učenci s posebnimi 
potrebami ter romski učenci. Stiske 
otrok poskušajo zmanjšati tudi z de-
litvijo toplih obrokov, ki jih vsak dan 
prevzame 14 učencev in pet srednje-
šolskih otrok iz njihovega okoliša.

Posebno težavo pouk povzroča 
romskim otrokom, ki imajo otežen 
dostop do učnih vsebin, pouka na 
daljavo pa v enaki meri kot z drugimi 
otroki ni mogoče izvajati. "Pri pou-
čevanju učencev Romov smo izko-
ristili pomoč romskega pomočnika, 
ki učencem fizično odnese prilago-
jena navodila in učne liste v romsko 
naselje," pravi Mavrin Corl. Za osebni 
stik z učenci v romskih naseljih so se 
odločili tudi na Osnovni šoli Zbora 
odposlancev.

"Odzivi učencev na ocenjevanje 
na daljavo so večinoma pozitivni," 
odgovarja Mavrin Corl. Ocenjevanje 
na daljavo poteka ustno in v dogovo-
ru z učenci. "Dejstvo je, da se bomo 
vrnili v šole in bo dovolj časa, da 
pridobimo oceno," o zmanjšanem 
obsegu ocenjevanja pravi Peter Pirc, 
ravnatelj Osnovne šole Zbora odpo-
slancev. Opozarja pa, da bodo zaradi 
petmesečnega zaprtja šol pri izobrazbi 
učencev na dolgi rok nastale razlike.

"Največji izziv na naši šoli je 

zagotovo ta, da je treba v kakovostno 
izvajanje pouka zaradi specifične 
populacije učencev v izobraževanje 
na daljavo vlagati neprimerno več 
truda," pravi Jan Čibej, v. d. direktorja 
Osnovne šole Ljuba Šercerja, ki jo 
obiskuje 52 učencev, razporejenih v 
prilagojeni program z nižjim izo-
brazbenim standardom in v posebni 
program vzgoje in izobraževanja. 
"Učenci z motnjami v duševnem ra-
zvoju zaradi svojih primanjkljajev in 
specifičnih težav veliko težje sledijo 
pouku na daljavo kot pouku 'v živo', 
saj učitelj lahko pri pouku uporablja 
številne prilagoditve za posameznega 
učenca. Nekateri učenci imajo težave 
z uporabo informacijsko-komunika-
cijske tehnologije ali je niso sposobni 
uporabljati, nekateri starši pa jim ne 
znajo pomagati, tako kot bi si žele-
li." Pouk izvajajo po prilagojenem 
urniku, pri čemer se učenci dnevno 

povezujejo z učitelji prek aplikacije 
Zoom, vendar ne več kot tri šolske ure 
dnevno.

"Šolski prostor je za nekatere naše 
učence morda edini prostor, kjer 
se lahko družijo s svojimi vrstniki, 
zato jim poskušamo omogočati stik 
s sošolci prek različnih orodij na 
daljavo," pravi Čibej, ki opaža, da 
motivacija učencev vidno pada v 
času, ko se približujemo praznikom, 
saj učenci izjemno pogrešajo šolo, 
sošolce in predvsem učitelje, o čemer 

tudi odkrito spregovorijo. "Večina 
staršev se za delo na daljavo izjemno 
potrudi. Zavedati pa se moramo, da so 
starši trenutno postavljeni v zelo težek 
položaj, saj so 24 ur na dan vpeti v 
delo, pomoč otrokom in v družinsko 
življenje. Številni starši so praktično 
čez noč prevzeli vlogo učitelja," doda-
ja Čibej.

Ministrstvo za izobraževanje je spo-
ročilo, da bo letošnja matura izvedena 
z nekaterimi prilagoditvami. Držav-
ni komisiji za splošno in poklicno 
maturo ugotavljata, da se pouk izvaja 
počasneje, tem ni mogoče obravnavati 
celovito in poglobljeno, učenci pa 
morajo večji del pouka opraviti sami. 
Maturanti bodo tako prejeli bonus v 
obsegu 10 odstotkov točk, zmanjšalo 
se bo število izpitnih lističev ali pove-
čala predvidljivost vsebin.

Glavna skrb dijakov Gimnazije in 
srednje šole Kočevje so zdaj ocene, 

saj ne zadošča več samo sprotno 
oddajanje domačih nalog, učitelji pa 
so opazili, da se zato ne poglabljajo v 
učne vsebine. "Če so imeli lani težave 
s prevzemanjem odgovornosti za 
lastno učenje in s samoorganizacijo 
ob ponekod nesorazmerno velikem 
obsegu takšnih in drugačnih nalog, 
imajo zdaj težave s soočanjem z real-
nostjo pouka na daljavo nasploh," pra-
vi učiteljica biologije Zorica Potisk. 
"Dijaki pravijo, da je zdaj obremeni-
tev drugačna: pogosto je zahtevana 
prisotnost že prvo šolsko uro (ob 
7.00), če imajo tehnične težave, so 
prikrajšani za pouk z učiteljem v živo, 
kar ob ponavljanju takšnih izpadov 
povzroča dodatno čustveno stisko." 
Video konference so bile pri dijakih 
in njihovih starših zelo dobro sprejete, 
zdaj pa nekateri dijaki sporočajo, da 
zaradi strnjenega urnika med urami ne 
morejo niti na stranišče ali da nimajo 
časa niti za malico. 

"Občutij in stisk, ki jih doživljajo, 
ne želijo opisovati, nekateri pa jih niti 
ne znajo ubesediti," pove Potiskova. 
"Če že, opisujejo doživljanje pouka in 
strah pred obveznostmi oziroma pred 
ocenjevanjem." Glede vrnitve v šolo 
imajo različne želje, nekateri se zaradi 
druženja in pouka v živo želijo čim 
prej vrniti v šolo, drugi poročajo, da 
sta jim pouk in ocenjevanje na daljavo 
všeč, saj si lahko sami prerazporejajo 
čas.

Otroci in mladostniki so prikovani 
pred zaslone, nekateri izkoriščajo 
prosti čas za večjo aktivnost, tudi 
športno, nekateri pa dneve preče-
mijo doma. Spremenjeni življenjski 
stil mladostnikov in otrok se kaže 
v nespečnosti in razdražljivosti. V 
anketi, ki so jo izvedli na Osnovni šoli 
Zbora odposlancev, so učenci med 
besedami, ki najbolje opisujejo, kako 
se počutijo v času šole na daljavo, 
navedli: utrujeno, naveličano, v redu, 
zdolgočaseno, bedno, osamljeno, 
prijetno. Večina bi se rada vrnila v 
šole, veliko jim pomeni osebno delo z 
učitelji prek videokonferenc, pogovori 
ter povratne informacije učiteljev.

Obdobje izolacije in sedenja za 
računalnikom se bo z novim letom 
končalo vsaj za nekatere učence. Vla-
da je pred dnevi odločila, da se s 4. 
januarjem v šolo vračajo učenci prve 
triade osnovnih šol, odprli se bodo 
zavodi in šole za otroke s posebnimi 
potrebami ter vrtci.
Žarko Nanjara

Foto: Žarko Nanjara 
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Organizacija Rdečega križa je 
sestavljena iz mnogo območnih 
enot, ki so samostojne pravne 
osebe in si morajo same zagota-
vljati sredstva. Ali sedanja orga-
niziranost omogoča učinkovito 
odzivanje na težave prebivalstva? 
Rdeči križ Slovenije je organiziran kot 
enotno društvo, ki deluje v 56 območ-
nih združenjih. Vsako združenje je sa-
mostojna pravna oseba. Financiramo se 
iz več virov, to nam po eni strani daje 
neodvisnost, po drugi strani pa smo 
odvisni od podpore lokalne skupnosti. 
Naš edini vir lastnih sredstev so tečaji 
in izpiti prve pomoči, ki jih izvajamo 
za bodoče voznike, tu smo predvsem 
odvisni od števila mladih, ki letno 
opravljajo vozniški izpit. Naše vodilo 
je uresničevanje smernic in programov, 
sprejetih s strategijo Rdečega križa Slo-
venije, vsako območno združenje pa se 
prilagaja potrebam lokalne skupnosti.

Glede dela na socialnem področju 
imamo bolj proste roke, lahko se 
namreč prilagajamo potrebam lokalne 
skupnosti. Ta nas tudi delno sofinan-
cira, da sploh lahko delujemo. Tukaj 
gre zahvala občini za prostore in 
podporo za različne programe.

Rdeči križ številni poznajo po 
krvodajalskih akcijah, skrbi za 
zdravje in pomoči socialno šib-
kejšim. Kakšne so manj poznane 
naloge Rdečega križa?

Vsako leto usposobimo številne gene-
racije mladih iz znanja prve pomoči 
za bodoče voznike motornih vozil. 
Zavedamo se, da je to priložnost, ko 
se mladi morda prvič srečajo s prvo 
pomočjo in je pomembno, da se na 
tečaju naučijo oživljanja, uporabe 
defibrilatorja, zaustavljanja krvavitev 
in drugih nujnih stvari v prvi pomoči. 
Od licenciranih predavateljev, ki so 
sicer zaposleni na urgenci, dobijo lai-
ki odlično znanje. Leta 2008 smo tudi 
ustanovili ekipo prve pomoči Rde-
čega križa. Sestavlja jo šest članov, 
ki so usposobljeni in pripravljeni za 
primer pomoči v naravnih in drugih 
nesrečah. V zadnjih letih je ekipa vse 
večkrat aktivirana.

Mogoče je manj poznano naše 
delo z mladimi po osnovnih šolah in 
na srednji šoli. Z njo namreč želimo 
v mladih vzbuditi skrb za sočloveka 
in solidarnost. Mladi so zelo moti-
virani za učenje prve pomoči, kar se 
nam zdi zelo pomembno, saj je to 
znanje za življenje. Biti prostovoljec 
ima vse večjo težo in vrednost, mis-
lim, da včasih to ni bilo tako pou-
darjeno. Mladi imajo nove poglede 
na svet, svojo vizijo in ideje, zato 
je včasih bolje, da jim prepustimo 
vajeti v roke.

Rdeči križ velik del pozornosti 
namenja ljudem v stiskah, kar ni 
njegova primarna naloga. Kaj so 

najpogostejše dejavnosti za soci-
alno ogrožene na Kočevskem?
Socialna dejavnost ni naša primarna 
dejavnost, zaradi razmer pa kar veli-
ko časa in dela posvetimo prav temu 
področju. Naša prednost je v tem, da 
se lahko odzovemo takoj, ko nekdo 
pomoč potrebuje. Takrat, ko se nekdo 
znajde v stiski, ostane brez dohodka, 
čaka na odločbo Centra za socialno 
delo in mora preživeti skozi mesec. 
To je naša naloga – prisluhniti in po-
magati ljudem rešiti situacijo. V takih 
primerih dobro sodelujemo s CSD 
Kočevje, tudi s patronažno službo, 
dobrodošle pa so tudi vse informacije 
s terena o ljudeh, ki so pomoči pot-
rebni. Pomembno je povezovanje tudi 
z drugimi društvi in ustanovami, ki 
delajo na tem področju. Velik posluh 
za podporo v vseh teh programih 
ima tudi Občina Kočevje, ki namenja 
izdatna sredstva za potrebe pomoči 
občanom. Socialni problematiki na-
menjamo vse več časa in dela, zlasti 
od leta 2008, ko smo začeli prejemati 
pomoč iz sklada EU in razdeljevati 
velike količine socialne pomoči.  

Ljudem pomagamo na različne 
načine, najprej s paketi hrane in higi-
enskih pripomočkov. Maja lani smo 
začeli program razdeljevanja presež-
kov hrane v sodelovanju z dvema 
večjima trgovcema in eno pekarno, 
dogovarjamo še z enim dobaviteljem. 
To so večinoma mlečni in pekovski 

izdelki, zelenjava in sadje, ki smo 
je lani razdelili sedem ton. Trenutno 
imamo sicer manjšo prostorsko sti-
sko, saj naši prostori niso več primer-
ni za takšno dejavnost. Dnevno k nam 
od 8. do 9. ure zjutraj prihaja do 30 
uporabnikov.

Številni otroci iz revnejših družin 
so se lahko odpravili na poletne 
počitnice prav s pomočjo Rdečega 
križa. Kakšne programe namenja-
te otrokom v Kočevju?
Zdravstveno letovanje otrok med 
poletnimi počitnicami organiziramo 
od leta 2002. Takrat smo s pomočjo 
zbranih donacij na Debeli rtič brez-
plačno peljali 45 otrok. Vsako leto se 
prijavimo na razpis ZZZS za izvedbo 
letovanja otrok z zdravstvenimi in-
dikacijami in dobimo za to odobrena 
sredstva. Med zimskimi, jesenskimi 
in drugimi počitnicami pa omogoči-
mo letovanje tudi socialno ogroženim 
otrokom. V vseh teh letih je prek naše 
organizacije odšlo na letovanje že 
okrog 1.800 otrok.

Sodelujemo z vsemi šolami, tako 
z osnovnimi kot s srednjo. Zbirajo 
oblačila in šolske potrebščine, na 
osnovni šoli Zbora odposlancev pa 
mentorica usposablja osnovnošolsko 
ekipo prve pomoči, ki je že dosegla 
dobre rezultate na regijskem in dr-
žavnem tekmovanju. Opažamo, da se 
udeleženci tečaja za bodoče voznike 

"Verjetno res drži, 
da prej da tisti,  
ki ima manj"

Ko je leta 2001 začela delati na območnem združenju Rdečega križa 
Kočevje, ji je pomagalo le nekaj prostovoljk, ki so delile pakete s po-
močjo, zlagale oblačila in sodelovale pri prostovoljskih akcijah. "Brez 
prostovoljcev danes ne bi opravili tega dela," pravi Alenka Bunder-
la, sekretarka kočevskega območnega združenja Rdečega križa, kjer 
trenutno pomaga približno 40 prostovoljcev, ki so v letu 2020 opra-
vili več kot 3000 ur prostovoljnega dela.

Vsako leto usposobijo številne generacije mladih iz znanja prve 
pomoči ter jim poskušajo vzbuditi skrb za sočloveka in solidarnost, 
izvajajo programe za starostnike, na vsaki krvodajalski akciji pa se 
pozivu odzove okoli 350 darovalcev. Vse več časa in dela pa name-
njajo socialni problematiki, zlasti od leta 2008. Dnevno se srečujejo 
s 30 uporabniki, letno razdelijo več kot 40 ton hrane, oblačil, higi-
enskih pripomočkov in preostalih donacij.

Foto: Osebni arhiv Alenke Bunderla 
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prvič srečajo s prvo pomočjo, zato se 
mi zdi zelo pomembno otroke vzgaja-
ti v tem duhu. Tudi na druge osnovne 
šole želimo prenesti to prakso, ki 
se je izkazala kot zelo dobra. Učen-
ci radi namreč sodelujejo, se učijo 
pristopa do poškodovanca in preigra-
vajo različne scenarije poškodb. To je 
znanje, ki je uporabno in nujno.

Opažamo, da se socialne stiske 
prenašajo iz roda v rod, najbolj so tu 
seveda prizadeti otroci. Mi jim po-
magamo s prehrano, šolskimi potreb-
ščinami, ob koncu leta obdarujemo 
otroke, zelo si prizadevamo, da grejo 
z nami na letovanje. Tam se otroci 
srečajo s svojimi vrstniki, se sociali-
zirajo in vsaj za tisti teden pozabijo 
na svoje težave doma, naučijo se tudi 
samostojnosti. Na letovanja grejo 

otroci iz različnih družin, tako otroci 
s socialno ali zdravstveno indikacijo, 
udeležujejo se jih tudi romski otroci, 
med seboj se družijo in ni opaznega 
rivalstva. A včasih tudi s pogledom v 
nahrbtnik, kamor jim starši spakirajo 
le eno brisačo ali dva para nogavic, 
uzreš resnično situacijo, kjer živi 
otrok. Srečali smo se že z marsičim, 
a vsega, kar se dogaja za štirimi 
stenami, ne vidimo.

Katere težave, s katerimi se so-
očajo prebivalci Kočevja, so naj-
bolj pereče?
Opažamo, da je v Kočevju velik 
problem dolgotrajna brezposelnost. 
Z nekaterimi ljudmi se srečujem že 
od začetka dela pri Rdečem križu – 
kar 20 let. Socialna problematika se 
tako prenaša iz generacije v genera-
cijo. Pri nekaterih gre za bolezen in 
invalidnost, večinoma so to ljudje z 
nižjo izobrazbeno strukturo, nekateri 
so bili delavci, ki so izgubili službo v 
valu stečajev, a imajo zdaj zelo nizke 

pokojnine. Pomoč Rdečega križa naj 
bi bila le prehodne narave, za čas, ko 
se človek znajde v stiski, včasih pa 
ljudje prejemajo pomoč več let.

Kočevje je do nastopa pandemi-
je beležilo gospodarsko rast in 
upad brezposelnosti. Ste opazili, 
da se položaj socialno šibkejših 
izboljšuje?
Kočevje je bilo dolga leta po ka-
zalnikih brezposelnosti in številu 
prejemnikov pomoči v samem vrhu 
v Sloveniji, to je bilo videti tudi po 
količini pomoči, ki smo jo prejeli iz 
nacionalnega programa. V zadnjih 
letih se je stanje res izboljšalo, naš 
spisek prejemnikov se je zmanjšal, 
kar je bilo razveseljivo. Zdaj se pa 
spet bojimo, da se bo situacija po-

novno poslabšala. Sprememb glede 
na lani še ni opaziti, nekaj posame-
znikov in družin je prišlo k nam de-
cembra, ni pa še drastičnega porasta. 
A ljudje, ki so izgubili službo in ki 
so navajeni dela, zlepa ne pridejo po 
pomoč.

Količine pomoči, ki jih letno 
razdelimo na OZRK Kočevje, so 
velike. Že pomoči iz sklada EU je 30 
ton, če prištejemo še pakete Rdečega 
križa, presežke hrane in preostale 
donacije, presežemo 40 ton, a ko jih 
razdrobimo na številne prejemnike, 
na posameznika to ni tako veliko. 
Želimo si, da bi bilo na spisku manj 
družin in posameznikov in bi tistim 
lahko izdatneje pomagali. 

Kakšne so vaše izkušnje z de-
lom z romskim prebivalstvom? 
Kakšno pomoč jim namenjate?
Z nekaterimi dobro sodelujemo, 
ponekod pa pride tudi do konfliktov. 
Velika večina Romov, razen redkih 
izjem, je prejemnikov denarne soci-

alne pomoči, a se pri zagotavljanju 
pomoči osredotočamo predvsem 
na starejše Rome in odzivamo na 
pozive Centra za socialno delo. Se 
pa nekateri romski otroci udeležuje-
jo letovanj in so deležni pomoči za 
šolo.

Opravljate delo, kjer se srečujete 
s situacijami, ki jih drugi ne vidi-
jo. Kaj vas je pri vašem poklicu 
najbolj presunilo?
Vedno me presunejo situacije, kjer 
gre za otroke, in čeprav jim zagoto-
viš neko materialno pomoč, veš, da 
ti otroci ne živijo v varnem okolju. 
Če so otroci lačni, bi naredil vse, da 
bi jim olajšal življenje. Presune me 
tudi, ko na vrata potrka brezdomec, 
ki mu nihče več noče odpreti, a 

navsezadnje mu kot sočloveku moraš 
pomagati. Žalostijo me primeri, ko 
starostnike izsiljujejo za denar, takrat 
posredujemo primere naprej, saj so 
starejši velikokrat prestrašeni. 

Drugi val koronavirusa je v Slo-
veniji udaril dosti bolj silovito 
kot prvi. Katere naloge izvajate v 
Kočevju in drugje?
Za pomoč pri obvladovanju epi-
demije smo se odzvali že marca. 
Takoj smo organizirali prostovoljce 
bolničarje za pomoč na triaži ZD 
Kočevje, ki so dnevno dežurali na 
triažni točki. Vzpostavili smo tudi 
bazo nabora prostovoljcev, ki bi jih 
še potrebovali za pomoč občanom in 
varstvo otrok.

Trenutno koordiniramo prostovolj-
ce, ki delajo na terenu. Že na začetku 
novembra so nas z Rdečega križa 
Slovenije pozvali, naj pomagamo 
Univerzitetnemu kliničnemu centru 
v Ljubljani. Naše prostovoljke so se 
na poziv takoj odzvale in se že od 3. 

novembra dnevno vozijo v Ljublja-
no. Delajo na kliničnem oddelku za 
intenzivno interno medicino UKC 
v sivi in rdeči coni, kjer oblečene v 
skafandrih pomagajo pri razkuževa-
nju. Tam so dobro sprejete in so jim 
hvaležni za pomoč, samo v novem-
bru so opravile 473 prostovoljskih 
ur. Pravijo, da se razmere ne umirja-
jo, sploh pa ne vemo, kaj pričakovati 
januarja.

Pomagamo tudi na triaži v Zdra-
vstvenem domu Kočevje, kjer je 
dopoldne prisoten naš prostovo-
ljec, ki dela v paru z zdravstvenim 
osebjem. V domu starejših občanov 
naši prostovoljki pomagata v pralni-
ci in kuhinji. Kar nekaj prostovoljk 
kljub izrednim razmeram pomaga pri 
razdeljevanju vsakdanje pomoči in 

paketov za božična obdarovanja za 
starejše in otroke. 

Kako se je v času vašega delova-
nja v Rdečem križu spremenila 
dovzetnost ljudi za ljudi v stiski? 
Imamo še močan občutek za soli-
darnost?
Sama se ves čas zavedam, da ko sem 
v uniformi Rdečega križa, zastopam 
to največjo organizacijo, poštenost, 
pravičnost in čut do ljudi, kar mora 
biti osnovno vodilo pri delu. Veliko 
je takšnih, ki jim je težko priti po po-
moč, in takrat morajo začutiti, da smo 
z njimi in da smo tu zaradi njih ... To 
mi daje voljo. Ostanejo dobre stvari, 
slabe poskušam pozabiti.

V Kočevju so se ljudje ob dobrodel-
nih akcijah že velikokrat izkazali. Po-
membna sta namen zbiranja in pregle-
dnost. Če ljudje vedo, komu in zakaj 
dajo, ni težko. Verjetno pa res drži, da 
prej da tisti, ki ima manj, in tisti, ki ga 
je že kdaj doletela kakšna nesreča.
Žarko Nanjara

Foto: Aleš Černivec 

Foto: Aleš Černivec Foto: Alenka Bunderla 
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Nagovor župana ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Vsa sredstva za pomoč malemu gospodarstvu razdeljena

Zaključena rekonstrukcija Bračičeve ulice

30 let pozneje … je čas, ko zgodo-
vinski spomin začne bledeti. Ko se 
stvari odmaknejo in prah leže tudi na 
tiste najpomembnejše dogodke. Da, 
pred tremi desetletji si je slovenski 
narod izboril možnost odločanja o 
lastni usodi na osnovi neodtujljive 
pravice naroda do samoodločbe. Sam 
sem bil še mladinec, 16-letnik, ki 
ni povsem razumel zgodovinskosti 
pomena vsega dogajanja, a vseeno je 
bilo nekaj posebnega. Lahko je bilo 
čutiti veliko vznemirjenja in pred-
vsem domoljubja. Tistega decembra 
1990 je bilo preprosto lepo biti Slo-
venka, Slovenec. Narod je spregovoril 

in sprejel najpomembnejšo odločitev 
v večstoletni zgodovini – prišel je 
čas udejanjenja misli velikega Can-
karja, ki slehernega obiskovalca nase 
opozori v Šeškovem domu. Narod je 
prevzel odgovornost in si začel pisati 
sodbo sam! 

Danes je prehojena pot že spodobno 
dolga. Vsekakor ni šlo mimo (pre)
številnih ovinkov in ovir, ki so nas 
spremljale k svetlejši in lepši priho-
dnosti. A danes, ko se soočamo tudi 
s preizkušnjo epidemioloških razse-
žnosti, je še enkrat več postalo jasno, 
da narodu lahko uspe samo, če zna 
sodelovati. Če zna strniti vrste, če 

razume tegobe drugih, če je občutljiv 
za nepravičnost, goji in spodbuja so-
lidarnost in strpnost ter zna in zmore 
pred udobje posameznika postaviti 
prednosti drugih, če zna omejiti 
individualizem in se samoomejiti. Vse 
to smo znali pred 30 leti. Prepričan 
sem, da znamo tudi danes, a treba bo 
stopiti iz cone udobja in se potruditi. 
A to je temeljni nauk izgradnje države 
in družbe – delo nikoli ni dokončano 
in pot k ciljem, ki smo si jih zastavili 
leta 1990, je še dolga. Storjen je bil 
marsikateri korak, a še veliko jih bo 
potrebnih. Zato le pogumno naprej! 
Župan dr. Vladimir Prebilič

Sredstva drugega občinskega pake-
ta pomoči malemu gospodarstvu za 
blaženje posledic epidemije covida-19 
v višini 28.000 evrov smo uspešno 
razdelili kar 69 prijaviteljem. Sredstva 
za nujne obratovalne stroške bo 
prejelo 42 prijaviteljev, za najemnine 
poslovnih prostorov pa 27. Skupaj s 

prvim paketom pomoči v višini 38.000 
evrov in rednim vsakoletnim razpi-
som za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva v višini 130.000 evrov je 
Občina Kočevje v letu 2020 razdelila 
rekordnih 196.000 evrov nepovratnih 
sredstev. Na začetku leta 2021 je pred-
viden že nov paket pomoči v podob-

nem obsegu oziroma se bo prilagodil 
glede na sprejete ukrepe načrtovanega 
7. vladnega paketa pomoči. 

Prijavitelji, ki so se prijavili na 
ukrep za subvencioniranje najemnin 
poslovnih prostorov v občinski lasti, 
so prejeli negativen odgovor, vendar 
to ne pomeni, da pomoči ne bodo 

prejeli. Vlada RS je namreč sprejela 
Zakon o interventnih ukrepih za omi-
litev posledic drugega vala epidemije 
covida-19, ki ureja tudi vprašanje 
oprostitve ali delne oprostitve plačila 
najemnin poslovnih prostorov v lasti 
Republike Slovenje in občin. 
S. M. 

Rekonstrukcija dotrajane ceste v 
Bračičevi ulici je bila konec novem-
bra zaključena. V sklopu izvedenih 
del se je zamenjal zgornji ustroj 
ceste, prilagodili so se obstoječi jaš-
ki na nivo rekonstruiranega vozišča 
in preplastila cesta. Hkrati so se 
uredili tudi novi telekomunikacij-
ski vodi, nova elektrokanalizacija, 
odvodnjavanje meteorne vode in 
rekonstrukcija vodovodnega omrež-
ja: zamenjava cevi na celotni trasi, 
zamenjava ventilov hišnih priključk-

ov ter priključnih cevi zunaj voznih 
površin. V zadnji fazi se je uredila 
še prometna vertikalna signalizaci-
ja, torej prometni znaki. Zaris talne 
signalizacije bo izveden najverjetne-
je spomladi, takoj ko bo vreme to 
omogočalo. Načrtovana sprememba 
prometnega režima za kolesarje se 
po odločitvi SPV trenutno še ne 
bo izvedla, je pa v načrtu priprava 
študije upravičenosti spremembe 
poteka enosmerne ulice. 
G. Š. 

Foto: Bojan Štefanič 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Novosti v Kulturnem domu Predgrad
Kulturni dom v Predgradu že vrsto 
let gosti številne kulturne in družabne 
dogodke. Letos je situacija seveda 
drugačna, zato se je ta čas izkoristil za 

nekatera sanacijska dela in izboljšave. 
Občina Kočevje je v jesenskih dneh na 
stavbi doma sanirala štiri dimnike, ki 
so bili potrebni prenove. Za prebivalce 

Predgrada in okolice pa je še pomemb-
nejša naložba v prenovo električne na-
peljave v grajski kleti doma. Ob tem se 
je uredila tudi osvetlitev kleti, kar bo 

izboljšalo izkušnjo obiska dogodkov 
in ustvarjalcev. V prihodnjem letu je v 
načrtu še zamenjava parketa v dvorani.
N. S.

Sodelujte pri načrtovanju igrišča v Turjaškem naselju
Občina Kočevje na pobudo prebivalcev Turjaške-
ga naselja v letu 2021 pristopa k ureditvi novega 
igrišča. Ta bo umeščen na edino možno lokacijo 
v naselju, za bloki s hišno št. 14–16. To zemljišče 
je v lasti Občine in se lahko uredi v otroško in/ali 
mladinsko igrišče v skladu s prostorskim načrtom. 
Kljub na videz veliki površini pa ima skupnost v 
popolni lasti samo eno od treh parcel, ki so name-
njene igrišču, in lahko gradi le na tej parceli povr-

šine več kot 1000 m². Okolica bo lahko deležna le 
mehkih vsebin urejanja in rednega vzdrževanja. Za 
pripravo kakovostnega načrta ureditve igrišča pot-
rebujemo mnenja in predloge bližnjih prebivalcev, 
torej bodočih uporabnikov igrišča. Ker se zaradi 
razmer še nekaj časa ne moremo srečati v živo, vas 
prosimo, da rešite kratek spletni vprašalnik, pove-
zavo pas najdete na spletni strani Občine Kočevje. 
T. Š. U. 

Prikaz lokacije • Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Prelivni kanal na jezeru saniran

Podtalni požar pri Šalki vasi ukročen

Urejanje eko otokov in novi koši

Na rudniškem jezeru je bila gladina 
vode še do nedavnega nad pomoli, kar 
je bila posledica oktobrske zamašitve 
prelivnega kanala. Že takrat je stekla 
obsežnejša sanacija cevnega sistema, 
najprej z interventno odstranitvijo 
korenin in mulja na odseku cevi pri 
jezeru, sledili pa so temeljit pregled 

in čiščenje celotnega kanala ter na-
mestitev odvodne lopute. Po uspešni 
izvedbi vseh del, vrednost teh je sko-
raj 50.000 evrov, se je nato na začetku 
decembra začelo nadzorovano spušča-
ti vodo in zniževati gladino. Za pomoč 
pri tem gre velika zahvala tudi Potap-
ljaškemu društvu Ponirek. Komunala 

Kočevje ima zdaj vzpostavljen popoln 
nadzor nad odtekanjem vode iz jeze-
ra, s tem pa smo zagotovili tudi prvi 
pogoj za začetek odvajanja globinske 
vode in posledično izboljšanje njene 
kakovosti v skladu z nedavno priprav-
ljenim načrtom občinske komisije.
K. G.

Na območju ob jezeru pri Šalki vasi 
je že dalj časa tlel podtalni požar, 
zato je na začetku decembra Občina 
Kočevje v sodelovanju z gasilci PGD 
Šalka vas pristopila k obsežni sana-
ciji. Smrad in plini, ki so se sproščali 
ob tlenju premoga in šote, so namreč 
povzročali čedalje večje nevšečnosti 
prebivalcem v okolici, poleg tega 
se je zaradi spremembe temperatur 
požar še močneje širil. Na terenu je 
bilo od zgodaj zjutraj več kot deset 
gasilcev PGD Šalka vas, ki so ob 
pomoči kopača meter za metrom 
sanirali tlečo površino. Žarišče je 
namreč ponekod segalo tudi do več 
kot 3 metre globoko. Prizorišče si 

je ogledal tudi podžupan Gregor 
Košir, ki je povedal, da se gasilci s 
podtalnimi požari na tem področju 
ne srečujejo prvič, je pa sedanji eden 
izmed obsežnejših in tudi zahtevnej-
ših, saj je teren gozdnat in težje do-
stopen. V prihodnje bo v sodelovanju 
občine, krajanov in gasilcev še več 
pozornosti namenjene zgodnjemu 
odkrivanju takšnih skritih žarišč, ki 
jih bodo na ta način poskušati sani-
rati, še preden začnejo resno ogrožati 
okolico. Velika zahvala gre številnim 
prostovoljnim gasilcem PGD Šalka 
vas, ki so nadvse strokovno in tudi 
hitro opravili delo. 
K. G. 

Odpadki so del našega načina živ-
ljenja in z vsakim letom se količina 
proizvedenih na žalost še vedno po-
večuje. Da bi odlaganje teh čim manj 
vplivalo na naše najbolj neposredno 
bivalno okolje, Občina Kočevje redno 
investira v opremljanje eko otokov 
z lesenimi ploti (sestava papir in 
steklo), letno subvencionira izvedbe 
tipskih zaščit za zasebna zbirna mesta 
(embalaža, mešani odpadki in bio) in 
tudi dopolnjuje infrastrukturo javne 
urbane opreme s koši za manjše od-

padke. Letos smo nabor teh dopolnili 
še s takšnimi za embalažo, ki predsta-
vlja največji del naših odpadkov. V 
naboru sta še koš za mešane odpadke 
in za pasje kakce. Tako vas oprema 
spodbuja k pravilnemu ločevanju in 
odlaganju, ki morata slediti premisle-
ku, kako lahko vsak zmanjša količi-
no proizvedenih odpadkov. Večjega 
nabora različnih manjših koškov ni v 
načrtu, saj z veliko številčnostjo lahko 
hitro degradiramo prostor. Prva in edi-
na prava pot je odgovornost za svoje 

odpadke, ki naj ne končajo na javnih 
površinah. 

Del javne infrastrukture za odla-
ganje odpadkov je tudi sistem eko 
otokov, ki jih načeloma sestavljajo 
zabojniki za steklo in papir. Tu najpo-
gosteje beležimo nepravilno odla-
ganje, ki ob slabši lokaciji vpliva na 
podobo celotne soseske. Zato iščemo 
načine, kako izboljševati umestitve, 
ob tem pa investiramo v lesene plote, 
ki skrivajo živobarvne zabojnike in 
hkrati uredijo in poenotijo prostor 

ter umaknejo servisni del iz prvega 
plana gledanja. Letos smo uredili dva 
eko otoka, in sicer na Roški cesti in v 
Koblu, za prihodnje leto so prav tako 
predvidena sredstva v ta namen, in 
sicer 15.000 evrov. Urejen in dobro 
vzdrževan prostor spodbuja vedenje 
posameznika, da tudi sam ohranja 
osnovni red in čistočo. Del tega smo 
vsi, skupaj uporabljamo te površine 
in le skupaj lahko prispevamo k bolj 
urejenemu okolju. 
T. Š. U. 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: Komunala Kočevje 

Okrogla miza ob dnevu prostovoljstva
5. decembra obeležujemo mednaro-
dni dan prostovoljstva. Slovenska 
filantropija je ob tej priložnosti 
pripravila Forum prostovoljstva 
2020 in spletno okroglo mizo 
Vloga prostovoljstva v dolgoživi 
družbi, katere gost je bil tudi župan 
dr. Vladimir Prebilič, saj je bila 
Občina Kočevje prepoznana kot 
izjemno aktivna lokalna skupnost 
na tem področju. Na okrogli mizi 
so govorci, poleg župana še Jerica 
Laznik, mentorica programa Starej-
ši za starejše, Zveza društev upo-
kojencev Slovenije, Anu Kahuna, 
vodja programa Zavoda Sopotniki, 
in prof. dr. Jana Mali, Fakulteta 

za socialno delo, predstavili več 
primerov dobrih praks podpore in 
organiziranja prostovoljskih aktiv-
nosti starejših in za starejše. Župan 
je na primeru Kočevja predstavil 
nekatere vidnejše aktivnosti, kot je 
izjemno uspešen projekt brezplač-
nih prevozov za starejše, ki ga 
izvajamo v sodelovanju z Zavodom 
Sopotniki. V Kočevju imamo sicer 
120 prostovoljskih organizacij. 
Občina aktivno spodbuja prosto-
voljstvo prek razpisov. Ogromno 
je sicer tudi neformalnega prosto-
voljstva. Poudariti velja tudi aktiv-
nosti Društva upokojencev Kočevje 
in Društva invalidov Kočevje, kjer 

člani izvajajo obiske za družabno 
preživljanje časa. Številni pro-
stovoljci so aktivni tudi v domu 
starejših, z različnimi aktivnostmi, 
kot so pevske urice, bralne urice, 
glasbeni nastopi, kuhanje … Izje-
mno pomemben člen prostovoljstva 
so seveda tudi Rdeči križ Kočevje 
in prostovoljna gasilska društva. 
Med drugim valom epidemije 
so njihovi prostovoljci, skupaj z 
Zavodom sopotniki, opravili že več 
kot 600 prostovoljskih ur. Vsem, 
ki pomagate, tudi v neformalnih 
oblikah prostovoljstva velika hvala, 
da ustvarjate prijaznejšo družbo.
K. G.

POPOLNA ZAPORA CESTE 
 BOROVEC–GORNJA BRIGA
Zaradi gradnje vodovoda je 
vzpostavljena popolna zapora 
lokalne ceste Borovec–Gornja Bri-
ga. Obvoz za vsa vozila poteka po 
regionalnih cestah Borovec–Koče-
vska Reka–Štalcerji–Banja Loka in 
obratno. Dela bodo potekala do 
predvidoma 31. 3. 2021. V zimskem 
času namreč ni proizvodnje asfal-
ta, obenem pa zimske razmere ne 
dopuščajo vgrajevanja asfalta. Vse 
udeležence v prometu prosimo, da 
upoštevajo začasno prometno si-
gnalizacijo. Hvala za razumevanje.
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Kočevje je občina, prijazna branju

Kočevje organiziralo mednarodno srečanje projekta iPlace

Združenje splošnih knjižnic, Skup-
nost občin Slovenije in Ministrstvo 
za kulturo so na Ta veseli dan kulture 
3. decembra podelili nazive Branju 
prijazna občina. Naziv, ki je name-
njen spodbujanju aktivnosti lokal-
ne skupnosti za izboljšanje bralne 
pismenosti in kulture, je prejela tudi 
Občina Kočevje, na kar smo izredno 
ponosni, saj smo s tem prejeli tudi 
priznanje na dosedanje delo. Naziv so 

letos prejele še občine Miren-Kosta-
njevica, Ormož, Šempeter-Vrtojba in 
štiri mestne občine: Mestna občina 
Koper, Mestna občina Nova Gorica, 
Mestna občina Novo mesto in Mestna 
občina Ptuj. Skupaj je od leta 2017 
nazive Branju prijazna občina prejelo 
že 46 občin.

Bralna kultura in pismenost sta 
pomemben del strategije občine 
Kočevje na področju kulture. Izje-

mno pomembno je tesno sodelovanje 
s Knjižnico Kočevje pri številnih 
projektih, ki imajo domet tudi zunaj 
naše občine. Poudariti velja Diplom-
ske večere, ki se izvajajo že več let 
in so tudi zelo dobro obiskani. Še en 
pomemben projekt je Rastoča knjiga 
v Knjižnici Kočevje, ki temelji na 
dosežkih naših občanov in na literatu-
ri o naši naravi. Občina Kočevje tudi 
aktivno spodbuja literarne večere ozi-

roma dneve in festivale. Kočevje je 
med drugim gostilo dogodke v sklopu 
mednarodnega literarnega festivala 
Vilenica. Postavljenih imamo več 
knjigobežnic, ki ponujajo knjige na 
voljo za branje na javnih mestih, tudi 
v prostorih občinske stavbe. Prizna-
nje Branju prijazna občina je seveda 
tudi pomembna spodbuda za aktivno 
nadaljnje delo.
K. G. 

Mednarodni Urbact projekt iPlace, v 
okviru katerega deset evropskih mest 
sodeluje v iskanju lokalnih gospodar-
skih niš za trajnostni razvoj, se je no-
vim razmeram hitro prilagodil. Konec 
novembra je na spletu potekalo četrto 
mednarodno srečanje partnerjev. Tok-
ratni gostitelj je bila Občina Kočevje, 
skupaj s Podjetniškim inkubatorjem 
Kočevje pa so pripravili spletni haka-
ton na temo nekaterih ključnih izzi-
vov malih mest. 

Na spletnem srečanju so se partner-
ska mesta pod vodstvom izkušene 
ekipe inkubatorja na praktičnem 
primeru učila priprave in izvedbe 
spletnega hekatona, kar predstavlja 
svojevrstni izziv tudi iz tehničnega 
vidika. Lokalna skupina Kočevja je 
definirala več različnih problemov 

mesta, ki jih je nato prek spletnega 
orodja reševala mednarodna zased-
ba skoraj 40 sodelujočih iz desetih 
evropskih mest. Poleg Kočevja in 
vodilnega partnerja Amarante so to 
še Balbriggan, Gabrovo, Grosseto, 

Heerlen, Medina del Campo, Pori, 
Pärnu in Saldus. Na hekatlonu so 
udeleženci obravnavali predhodno 
definirane izzive mesta, to so parti-
cipacija mladih pri razvoju mesta, 
oživljanje mestnega jedra, praznjenje 

prostorov v središču mesta, povezo-
vanje in sodelovanje lokalnih delež-
nikov ter poslovne priložnosti, ki jih 
ponujata gozd in les. Med drugim se 
je pokazal velik pomen zagotavljanja 
kakovostnih prostorov v mestu tako 
za podjetnike kot ustvarjalce, aktivno 
vključevanje mladih v načrtovanje 
in izvedbo projektov in povezovanje 
različnih deležnikov na vseh ravneh 
delovanja ter tudi na ravni regije in 
države. Kočevje v nadaljevanju pro-
jekta iPlace že načrtuje izvedbo več 
hekatonov in delavnic z zainteresi-
ranimi občankami in občani, podje-
tniki in drugimi uporabniki mesta. 
Najboljše ideje in rešitve bodo nato 
prikazane izvedbi testnih projektov v 
prihodnjem letu.
K. G.

Lepa beseda, prijazen pogled in topel nasmeh lahko 
prinesejo srečo drugemu človeku. Vsak trenutek je za nas 
lahko nov začetek, upanje in želje nas naredijo pogumne, 
zato pojdimo radostno naproti novemu letu.

Naj se vam in vašim najdražjim uresničijo mnoga 
pričakovanja. Srečno 2021!

župan dr. Vladimir Prebilič
s sodelavci

OBVESTILO Zavod Sopotniki
Sopotniki sporočamo, da med 23. 12. 2020 in 4. 1. 2021 zaradi praznikov in nekaj dni dopusta ne bomo sprejemali rezervacij, prav tako ne bomo vozili. Nabrali si bomo 
novih moči. Za rezervacije prevozov in opravljanje prevozov vam bomo znova na voljo v ponedeljek, 4. 1. 2021, spočiti in s polno energije. Lepe bližajoče se praznike 
vam želi ekipa Zavoda Sopotniki! SREČNO!
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Gremo naprej

Predlogi in pobude

December je čas, ko pogleda-
mo nazaj, se spomnimo svojih 
napak in dobrih rezultatov ter 
ocenimo, kakšno leto je bilo za 
nas. Leto 2020 je bilo za vse 
res nekaj posebnega, med nas 
je namreč prišel izziv svetovnih 
razsežnosti, na katerega nihče ni 
bil pripravljen in je vsem precej 
spremenil življenje. Po svetu so 
predvsem panika, neorganizira-
nost in nepravilne odločitve vo-
dilnih povzročile veliko slabega. 
Za Kočevje lahko zaključimo, da 
so se občina in vodilni iz najbolj 
izpostavljenih organizacij mirno 
soočili s situacijo in jo obvladali 

v najboljši meri, kot je bilo mo-
goče. Občina ni obstala, šli smo 
naprej, kljub preprekam se je go-
spodarstvo prilagodilo razmeram, 
občina je ponudila vso pomoč 
majhnim podjetnikom in obrtni-
kom, občinski projekti so se 
peljali naprej. Kljub omejitvam 
smo občinski svetniki sodelovali 
na sejah in sprejemali odločitve, 
ki bodo za Kočevje pomembne v 
prihodnjih letih. Ena od projek-
tov je izgradnja večoddelčnega 
vrtca, za katerega bo občina mo-
rala prispevati ogromno sredstev, 
saj v tem trenutku ni pričakovati 
od države kakršnekoli pomoči za 

to investicijo. Trenutno je situa-
cija slaba in veliko projektov bo-
mo morali preložiti na naslednja 
leta, ampak pomembno je, da se 
vsi trudimo najti sredstva, vire in 
razpise, ki bi lahko pomagali k 
uresničitvi zadanih ciljev.

Pomembno je, da krepimo go-
spodarstvo, saj nas to lahko reši 
iz težav. Le z delovnimi mesti 
lahko plačamo položnice in živi-
mo normalno življenje. Svetniki 
socialnih demokratov vedno 
podpiramo odločitve za pomoč 
gospodarstvu. Zelo pomembno je 
tudi zadržati ljudi v našem mestu 
ter mladim in mladim družinam s 

pomočjo subvencij pomagati pri 
reševanju stanovanjskega pro-
blema. V tem trenutku je to zelo 
dobrodošel ukrep.

Ne smemo pozabiti, da te 
razmere onemogočajo druženje 
in aktivno sodelovanje članov 
vseh strank, društev in preostalih 
organizacij, možno je namreč le 
elektronsko komuniciranje. Ker 
ne moremo organizirati srečanj 
z občankami in občani, vas po-
zivam, da svoja mnenja, ideje in 
misli delite z nami prek elektron-
ske pošte. Veseli bomo vsake po-
bude, saj več glav vedno več ve, 
in to trenutno omejitev moramo 

premagati tako, da ne bomo imeli 
večjih posledic.

Na vse pa je treba gledati tudi 
pozitivno. Umiril se je tempo 
življenja, marsikaj je nenadoma 
nepomembno, pogledali smo 
vase in razmislili, kdo smo in 
kaj želimo. Postali smo bolj pri-
jazni, čuteči in hvaležni. In ko se 
srečamo, bomo znali bolj ceniti 
druženja in čas, ki nam ga kdo 
nameni.

Socialni demokrati Kočevje 
vsem občankam in občanom že-
limo mirne in zdravja polne pra-
znike ter vse dobro v letu 2021.
Vesna Lisac

Na novembrski seji odbora za 
okolje in infrastrukturo sem 
predlagal občinskemu svetu, naj 
sprejme sklep, s katerim bi poz-
vali pristojne inštitucije, da se 
nemudoma odzovejo na nedavno 
razlitje velikih količin gnojevke. 
Na seji občinskega sveta smo 
tako glasovali o sklepu, v kate-
rem pozivamo vse pristojne, da 
ukrepajo skladno z zakonom in 
uredijo problematiko, ki občane 
pesti že vrsto let.

V zadnjih letih je bilo veliko 
storjenega na področju gospodar-
stva, turizma in pomoči najsta-
rejšim. Na novembrski seji smo 
obravnavali pravilnik o reševanju 
prvega stanovanjskega problema 
za mlade in mlade družine. To 

tematiko imamo zapisano v pro-
gramu za lokalne volitve in smo 
temu namenili veliko truda. 

V svetniški skupini SDS Ko-
čevje smo na seji podali dva pre-
dloga: v pravilnik se dopiše, da 
mora biti upravičenec državljan 
Republike Slovenije in občan 
Kočevja ter da se najnižja starost 
upravičenca zviša s 35 na 38 let. 
Na usklajevanju in na seji občin-
skega sveta sem navedel nekaj 
konkretnih dejstev, zakaj bi bilo 
treba v 3. členu spremeniti sta-
rost posameznika, če želimo na-
rediti občino tudi v tem primeru 
atraktivno in spodbudno za tiste, 
ki nimajo rešenih stanovanjskih 
problemov.

Dejstva: neto plača v Kočevju 

je 971,99 evra (slovensko pov-
prečje 1092 evrov), povprečna 
starost prebivalca Kočevja je 
44,4 leta (slovensko povprečje 
43,3 leta), živorojenih v Kočevju 
na 1000 prebivalcev 8,4, umrlih 
11,4 na 1000 prebivalcev, se-
litveni prirast pa je za Kočevje 
negativen, in sicer –2,5.

Mislim, da bi morali starostno 
mejo prilagoditi, saj nam je vsem 
v interesu, da mlade družine 
ostajajo v Kočevju in da jim pri 
tem tudi pomagamo. S tem ukre-
pom bi zagotovili marsikateri 
družini sredstva, ki so še kako 
potrebna pri prvem reševanju 
stanovanjskega problema. Glede 
na to, da je država občinam na-
menila večje povprečnine in da 

je občine razbremenila plačeva-
nje nekaterih storitev in imamo 
tako v proračunu za več kot 
milijon denarja, bi morali nekaj 
teh sredstev nameniti reševanju 
prvega stanovanjskega problema.

V nadaljevanju sem tudi opo-
zoril, da smo po razvitosti občin 
na 189. mestu od 212 občin. 
Poročilo na vsake dve leti izda 
ministrstvo za finance. Če v ob-
čini želimo trend obrniti v pravo 
smer, je treba sprejemati ukrepe, 
ki bodo dobri in bodo resnično 
reševali omenjeno problematiko. 
Naj opomnim, da imajo tudi 
nekatere druge občine podobne 
ukrepe, kjer imajo starostno 
omejitev tudi do 40 let, npr. 
občina Idrija, kjer imajo dosti 

boljše kazalnike razvitosti kot 
pri nas. Naj dodam, da imamo v 
naši občini kar 426 prebivalcev 
manj kot pred štirimi leti. Če 
želimo te trende obrniti in če 
želimo, da bo naša občina atrak-
tivna, moramo sprejeti ukrepe, 
ki bodo dejansko pomagali, da 
bodo dosegli svoj namen in ne 
bodo samo všečni.

Kot vsako leto se bomo sve-
tniki eni sejnini odpovedali in jo 
namenili za dobrodelne namene.

Če želimo čim prej iz krize 
zaradi covida-19, vas še enkrat 
vljudno prosimo, da upoštevate 
ukrepe vlade in pripomorete k 
temu, da čim prej normalno zaži-
vimo in da ostanemo zdravi.
Luka Bubnjić

Veseli december malce drugače
Prvi dobri mož ni prišel na saneh 
ter pospremil prižiga lučk v našem 
mestu ob Rinži. Tiho in intimno 
je obiskal pridne in malo manj 
pridne otroke. Saj veste, otroci 
so že po naravi vsaj malo pridni, 
včasih malce nagajivi in iskrivi, 
a vseeno naši. In radi jih imamo, 
mar ne? Najverjetneje bo tako tudi 
z drugima dvema možakarjema. 
Brez dvoma bosta tudi pri darilih 
bolj skromna, saj se posledice 
covida-19 poznajo tudi pri njiju. 
A čeprav nas epidemija omejuje 
v socialnem življenju, pri obisko-

vanju drugih ter najštevilčnejših 
opravkih, nam ta izkušnja ponuja 
nekaj novega, ki to po svoji defi-
niciji ni – kakovostno preživljanje 
časa v družinskem krogu z najpo-
membnejšimi osebami v našem 
življenju. To smo nemara pozabili 
v poplavi vseh obveznosti, v hi-
tenju skozi življenje in lovljenju 
sreče. Zdaj imamo priložnost to 
popraviti. Dobri možje tako s se-
boj prinašajo tiste vrednote, ki so 
daleč najpomembnejše … 

Seveda je december čas obra-
čunov preteklega leta. Je čas pog-

leda nazaj in preverjanje, kaj smo 
in česa nemara nismo postorili. 
Za občino Kočevje lahko rečem, 
da je bilo postorjenega veliko. In-
vesticije so se kar vrstile, z njimi 
projekti in korak na poti v boljšo 
prihodnost naše občine je bil 
sorazmerno velik. Še bolj smelo 
pa gledamo naprej. Proračuni za 
leto 2021 in 2022 so še višji, saj 
dosegajo 26,7 milijona in 24,5 
milijona evrov. Drznim pa si na-
povedati, da se bosta še povečala. 
Razlog je v številnih projektih, 
ki smo jih pripravili ob spodbu-

di Vlade RS, da bi pridobljena 
sredstva na ravni EU doživela tudi 
realizacijo. Trenutno še čakamo 
odgovore, a izmed več kot 90 
milijonov evrov od projektov se 
bo brez dvoma našel kakšen, ki bo 
doživel sofinanciranje. S tem pa 
se bo povečal tudi naš proračun. 
A bolj ko povečevanje proračuna 
nas mora zadovoljevati dejstvo, da 
si Kočevje in Kočevska vztrajno 
vtirata pot v prepoznavnosti tako 
v Sloveniji kot širše. Številne 
danosti Kočevske postajajo pre-
poznavne in privlačne. 

Kaj si zaželeti za naprej? Se-
veda najprej zdravja, saj brez 
njega tudi vsega drugega ni. 
Nato pa pridejo na vrsto spo-
štovanje, medsebojna pomoč in 
razumevanje. Sledita pogum in 
trdo delo. Ob vsem tem pa pra-
viloma pride tudi sreča, ki kot 
po navadi spremlja pogumne. 
Vse te vrednote imajo med nami 
domovinsko pravico, nanje pa je 
izdatno opozorila prav epidemija. 
Zato se za svetlo prihodnost naše 
občine ne bojim. 
Dr. Vladimir Prebilič

Barva: 
Pantone 655 cp

Tri pomembne odločitve
Sprejem Proračuna 2021 in 2022, 
imenovanje direktorice Knjižnice 
Kočevje in donacija sejnine sve-
tnikov za samooskrbo so odločit-
ve, ki bodo imele vpliv na podobo 
Kočevske v prihodnosti.

1) Pri obravnavi Proračuna za 
leto 2021 in 2022 je bilo lepo 
slišati župana po 10 letih, da ima 
Občina Kočevje veliko premože-
nja. Ali kot pravim sam, Občina 
Kočevje je najbogatejša, ker smo 
ji leta 1999 vrnili v last nezazidana 
stavbna zemljišča in gozdove nek-
danjih agrarnih skupnosti, zemljiš-
ča za šport (tudi smučišče) ter v 
Zakon o financiranju občin zapisa-

li, da ji pripada vsako leto dodaten 
milijon evrov za investicije zaradi 
obmejnosti, redke poseljenosti, 
velikosti … Občini pripadata tudi 
polovica odškodnin za posekan 
les v državnih gozdovih ter finan-
ciranje šolskih prevozov zaradi 
medveda. V Zakon o financiranju 
občin smo zapisali formulo, s 
katero se izračuna povprečnina na 
prebivalca, da lahko izvaja vse za-
konsko zapisane naloge. Vlada je 
končno namenila občinam znesek 
povprečnine v zakonsko predpi-
sani višini.  Pomembno je, da se 
ta sredstva v proračunu preudarno 
planirajo za potrebe celotne občine 

in gospodarno trošijo. Vrtec je naj-
pomembnejša postavka proračuna. 
Naša prizadevanja, da Občina gra-
di z lastnimi viri, se je potrdila kot 
pravilna, saj se je strošek investi-
cije z 12 milijonov (če bi jo gradili 
z zasebnim partnerjem) zmanjšal 
na 8 milijonov. Tako smo prihra-
nili 4 milijone evrov. Upamo, da 
bo razpis pokazal še nižje zneske, 
kar je po našem vedenju vsekakor 
možno.

2) Imenovanje direktorice 
Knjižnice Kočevje je predmet za-
kulisnih iger vladajočih. Občinski 
svet ni dal soglasja k ponovnemu 
imenovanju direktorice. Temu 

sem nasprotoval in utemeljil, da 
imamo eno najlepših knjižnic v 
Sloveniji, ki je ves čas zgledno 
vodena in opravlja svoje pos-
lanstvo v kulturi, izobraževanju 
in se s svojo ponudbo vključuje v 
razvoj občine. Namesto zahvale 
in podpore za delo v prihodnje se 
je na občinskem svetu izglasovalo 
negativno soglasje. Zato še enkrat 
izražam tudi v tem prispevku vso 
podporo direktorici in zaposlenim 
v Knjižnici.

3) Glede namenjanja decem-
brskih sejnin svetnic in svetnikov 
v dobrodelne namene pa smo 
letos predlagali bone. Da bi v teh 

težkih časih pomagali tudi našim 
pridelovalcem hrane, podjetnikom 
in obrtnikom bi z boni iz sejnin 
omogočili nakup hrane in drugih 
izdelkov na naših kmetijah, pri 
gostincih in drugih obrtnikih ter 
podjetnikih. Samooskrba bo vse 
pomembnejša, s tem pa bi poma-
gali tistim, ki se z lastnimi pri-
hodki težko preživljajo, in tistim, 
ki ustvarjajo prihodke, da sploh 
lahko komu pomagamo.

V stranki Sloga vam želimo v 
novem letu 2021 veliko zdravja 
in naj se v čim večji meri uresniči 
rek: V slogi je moč.
Janko Veber
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Tekma s časom
Tekma za izdelavo cepiva proti covidu-19 se je začela že januarja, ko je raziskovalcem v rekordno kratkem času uspelo razvozlati genom 
novega virusa. Zaradi velike nuje, da se v čim krajšem času cepi vse več ljudi, so večje države – Združene države Amerike, Rusija, Kitajska 
in Evropska unija – same prevzele financiranje izdelave cepiva, kar je mobiliziralo največje število raziskovalcev doslej, vse klinične faze pa 
zaradi obsežnega financiranja potekajo hitreje in na velikem številu preiskovancev. Pravila za registracijo cepiv tako ostajajo enaka, kot če bi 
cepivo nastajalo več let.  

Izdelava cepiv je dolgotrajen posto-
pek, ki zna trajati tudi več desetletij. 
Razvoj vsakega zdravila je povezan 
z visokimi stroški, ki znašajo več 
milijard dolarjev. V razvoj in izdela-
vo cepiv je vključenih več različnih 
institucij, od akademskih laboratorijev 
različnih univerz in inštitutov, kjer 
nastanejo ideje za cepiva, do kliničnih 
študij, kjer farmacevtska industrija 
v skladu s pravili pridobi dovoljenje 
za uporabo zdravila. Velik zaviralec 
so omejena sredstva, vsak člen v 
verigi, ki pripelje cepivo na trg, mora 
sredstva pridobivati s projekti, ki jih 
je v vsaki fazi treba evalvirati.

Vsako cepivo mora skozi tri kli-
nične faze. V prvi fazi, katere cilj 
je spremljane imunskega odziva, 
se cepivo testira na majhni skupini 
odraslih zdravih oseb (20 do 80 ljudi), 
kjer spremljajo neželene učinke, kot 
so npr. rdečina in bolečina na mestu 
vnosa, bolečine v mišicah, utrujenost 
in vročina.

V drugi fazi mora cepivo prestati 
srečanje še z več prostovoljci. Če so 
bili v prvi skupini le zdravi ljudje, 
druga skupina ni tako homogena in 
se posveča ranljivejšim skupinam. V 
drugi fazi testirajo različne odmerke 
in primerjajo imunske odzive.

V tretji fazi sodeluje že več 10 tisoč 
prostovoljcev, zdravilo pa je pod 
drobnogledom, ali bodo prostovoljci 
srečanje z njim prestali zdravstveno 
zadovoljivo in učinkovito. Cilj zadnje 
faze je natančnejša ocena varnosti ce-
piv pri veliki skupini ljudi ter njegova 
učinkovitost (ali preprečuje okužbo, 
vodi do tvorbe protiteles). Na podlagi 
tretje uspešno opravljene faze klinič-
nega preizkušanja morajo proizvajalci 
pridobiti dovoljenje za promet, v 
Evropi dovoljenje podaja Evropska 
agencija za zdravila.

A podatki o varnosti cepiv bodo 
veljali samo za obdobje do vmesnih 
evalvacij kliničnih študij, kar gre po-
večini za podatke o varnosti v obdob-
ju od tri do šest mesecev po cepljenju. 
"Te varnostne pomanjkljivosti 'hitenja' 
se vsi zavedamo, a na drugi strani 
imamo množično umiranje, ki pa ga 
lahko cepivo povsem ustavi," je za 
RTV povedal prof. dr. Alojz Ihan, 
vodja Katedre za mikrobiologijo in 
imunologijo na Medicinski fakulteti 
v Ljubljani. "Dejstvo pa je tudi, da se 
v obdobju do pol leta, za katero bodo 
veljali podatki o varnosti, zgodi velika 
večina zapletov po cepljenju." Kli-

nično spremljanje udeležencev študij 
bo teklo naprej vsaj dve leti in šele po 
tem obdobju bodo cepiva lahko dobila 
dokončno potrditev varnosti tudi 
glede dolgoročnih učinkov. Evropska 
unija pa bo z dodatno izdelanimi pro-
tokoli spremljanje vse cepljene ljudi. 

Začetnik cepiv je oče sodobne 
mikrobiologije Louis Pasteur. Med 
drugim je ugotovil, da z vbrizgava-
njem oslabljenih bakterij v živali ne 
povzroči bolezni, prepreči pa njihov 
nastanek. Tako so nastala t. i. mrtva 

ali inaktivirana cepiva, kjer mikro-
organizme skuhajo ali obdelajo s 
formalinom, s takšnimi cepivi pa so 
preprečili širjenje kolere, tetanusa, 
davice in stekline. Ko so po drugi 
svetovni vojni viruse začeli gojiti v 
kulturah, so ugotovili, da se ti sča-
soma prilagodijo gojišču in izgubijo 
gene, ki bi jim omogočali povzročiti 
resno okužbo. Tako so nastala živa, a 
oslabljena oziroma atenuirana cepiva, 
ki spodbudijo najmočnejši imunski 
odziv in so najbolj učinkovita.

Korak k naprednejšim cepivom se 
je zgodil z rekombinantnimi cepivi. S 
pomočjo genskega inženiringa znan-
stveniki izdelajo le določen protein, 
kjer se osredotočajo na površinske 
molekule, ki virusu omogočajo vstop 
v celico, ga izolirajo ter uporabijo 
kot glavno komponento cepiva. Prvo 
takšno cepivo je bilo odobreno leta 
1986, in sicer proti hepatitisu B, in 
tlakovalo pot sodobnejšim postopkom 
izdelave.

Proizvajalci so se pri izdelavi cepiva 
proti covidu-19 večinoma osredoto-
čili na uporabo novih tehnologij. Za 
izdelavo cepiv, ki delujejo na podo-

ben način kot dosedanja, bi morali 
izpopolniti tehnologijo industrijske-
ga gojenja virusa SARS-CoV-2 na 
celičnih strukturah v količinah, ki bi 
morale zadoščati za milijarde cepilnih 
odmerkov. Takšen postopek bi trajal 
več let. Da bi se temu izognili, so se 
proizvajalci posvetili najbolj napre-
dnim tehnologijam, kot so vektorska 
cepiva ter cepiva na podlagi mRNK.

Vektorska cepiva vsebujejo neškod-
ljive vrste virusov, ki kot neke vrste 
dostavljavci v naše telo prenesejo 

genski zapis za protein, ki ga celice 
izdelajo in predstavijo imunskemu 
sistemu. Ti virusi se v našem telesu 
ne morejo razmnoževati, a vsebujejo 
gensko informacijo o proteinu S, proti 
kateremu mora telo sprožiti imunski 
odziv. Ta je sicer na površju korona-
virusa in mu daje značilen bodičast 
videz ter je odgovoren za vstop virusa 
v celice. Primeri vektorskih cepiv so: 
cepivo, ki ga je razvila univerza Ox-
ford, cepivo podjetje Astrazeneca ter 
rusko cepivo Sputnik. Izdelava cepiv 
je tako dosti bolj preprosta, saj so že 
bila v uporabi, drugačen je le genski 
zapis, ki ga cepivo dostavi celicam. 
Takšna cepiva so po lastnostih zelo 
podobna klasičnim inaktiviranim 
virusnim cepivom, glede stranskih 
učinkov ni pričakovati odstopanj od 
tovrstnih cepiv – običajno gre za bla-
ge vnetne pojave na mestu cepljenja.

Tehnološko najbolj sodobna pa 
so genska cepiva na podlagi mRNK 
in predstavljajo največji dosežek v 
razvoju cepiv. Informacijska RNK ali 
mRNK v našem telesu delujejo kot 
navodila za tvorbo različnih belja-
kovin, genska cepiva pa v naše telo 

vnesejo gensko informacijo o proteinu 
S. Tako naše celice začnejo izdelovati 
delčke virusa, te zazna naš imunski 
sistem in začne se imunski odziv proti 
virusu. Tehnologija mRNK omogoča 
količinsko veliko izdelavo cepiv, saj 
je mogoče molekule mRNK industrij-
sko izdelovati s posebnimi biokemij-
skimi postopki sinteze, izdelava pa 
je zelo čista in brez bioloških prime-
si. Te lahko nastanejo pri izdelavi 
drugačnih cepiv zaradi gojenja na 
celičnih kulturah, ki sprožijo alergične 
reakcije. Takšni sta cepivi podjetij Bi-
oNTech in Pfizer ter cepivo ameriške-
ga podjetja Moderna, ki je nastalo v 
sodelovanju z ameriškim nacionalnim 
inštitutom za zdravje. 

Največja pomanjkljivost tovrstnih 
cepiv je nepreizkušenost. Zaradi čiste 
izdelave nimajo velikih stranskih 
učinkov, ki bi jih že zaznali pri dose-
danjih testiranjih, a so kot pri vsaki 
novi tehnologiji mogoči neznani po-
javi. Omejitev dostopnosti teh cepiv 
pa predstavlja zahtevno shranjevanje 
virusa na temperaturi –80 °C, ki jo je 
treba zagotavljati ves čas transporta. 
Dosedanji rezultati kažejo, da cepiva 
zagotavljajo veliko zaščito, prosto-
voljci, udeleženi v fazah testiranja, 
dosti redkeje zbolevajo kot tisti, ki so 
prejeli placebo odmerek. Kako dolgo 
traja zaščita, pa še ni natančno znano, 
po sedanjih podatkih zanesljivo vsaj 
tri mesece.

Za nova cepiva proti covidu-19 
medicinska in znanstvena stroka 
pričakujeta, da bodo imela učinkovi-
tejši in dolgotrajnejši imunski odziv, 
kot bi ga telo ustvarilo ob preboleva-
nju bolezni. Koronavirusi so namreč 
izpopolnili načine izogibanja imun-
skemu sistemu, bolezen pa posledič-
no povzroči tudi okvaro imunskega 
sistema. Pri cepljenju takšnih poškodb 
ni, zato se telo bolje odzove, cepljenje 
pa priporočajo tudi tistim, ki so že 
preboleli covid-19. Ker pa se klinična 
preizkušanja niso izvajala na nosečni-
cah in doječih materah, ni dovolj po-
datkov o varnosti, zato se cepljenje v 
teh primerih odsvetuje. Tudi podatkov 
glede cepljenja otrok je še premalo, 
zato se lahko z novimi cepivi cepijo le 
starejši od 16 let. Bolnikom s kro-
ničnimi in avtoimunskimi boleznimi 
svetujejo cepljenje s cepivi mRNK, ki 
so zanje varna, cepljenje pa se odsve-
tuje ljudem, ki imajo znano alergijo 
na sestavine cepiva.
Žarko Nanjara

Foto: pexels.com 
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Pomen hvaležnosti v zahtevnih časih 
Zakorakali smo v veseli december, ki bo letos zaradi preživljanja dni doma ob omejenih stikih, spremenjeni dnevni rutini, pomanjkanju raz-
ličnih zaznavnih dražljajev, finančnih skrbeh, morda razočaranju ali jezi, ker smo morali odpovedati praznovanja, potovanja … pa tudi zaradi 
skrbi za svoje zdravje in zdravje svojih najbližjih, nekoliko drugačen. A ne glede na vse je december čas topline, dobrodelnosti in hvaležno-
sti. Zato sem se odločila, da v tokratnem prispevku spregovorim o pomenu hvaležnosti v teh časih.

Kaj je sploh hvaležnost?
Opredeljena je kot pozitiven čustveni 
odziv, ki ga zaznavamo ob dajanju ali 
prejemanju koristi. V psihologiji pa 
s hvaležnostjo opredeljujemo posa-
meznikov način ozaveščanja dobrih 
stvari v življenju. Hvaležnost je lahko 
zgolj neka lepa gesta, nekaj prijaznih 
besed, ki jih dajemo ali prejemamo. 
Je osebnostna moč, ki našo pozornost 
usmerja na dobre in lepe stvari, ki se 
nam dogajajo v življenju in smo zanje 
iskreno hvaležni. 

Pa znamo poiskati stvari, trenutke, 
za katere smo lahko hvaležni? Ste 
morda opazili, kako se nam mnogo-
krat zdi samoumevno, da imamo ob 
sebi svoje bližnje, smo na toplem, 
varnem, da imamo dom? Da na prijet-
ne trenutke hitro pozabimo? Ali ste za 
slednje kdaj izrazili hvaležnost? Kaj 
pa majhne malenkosti, ki nam polep-
šajo dan?

V teh dneh, ko nas obdajajo nego-

tovost in negativne informacije, je še 
posebej pomembno, da znamo poi-
skati stvari, za katere smo hvaležni, 
saj nas hvaležnost varuje in pozitivno 
vpliva na naše duševno počutje. Izra-
žanje hvaležnosti je pomembno pove-
zano z nižjo stopnjo stresa, saj znižuje 
raven kortizola in upravlja funkcije 
živčnega avtonomnega sistema, s tem 
pa bistveno zmanjša tudi simptome 
tesnobe in depresije. 

Različne študije so potrdile, da 

hvaležnost koristno vpliva na naša 
različna področja. Poleg vpliva na 
duševno zdravje hvaležnost spodbuja 
tudi empatijo in zmanjšuje agresijo, 
prispeva k boljšim medosebnim odno-
som, k boljšemu in daljšemu spancu, 
povečuje samospoštovanje, zmanjšuje 
srčne bolezni, vnetja in nevrodege-
neracije. Obenem pa pisanje pisem 
hvaležnosti prinaša upanje in vzbuja 
pozitivnost pri posameznikih, ki se 
borijo z neozdravljivo boleznijo. 

Kako lahko urimo hvaležnost?
Hvaležnost lahko urimo na različne 
načine. Predstavili vam bomo eno iz-
med najbolj preprostih in priljubljenih 
vaj za razvijanje hvaležnosti - pisanje 
dnevnika hvaležnosti. 

Namen vaje je razmisliti o poteku 
dneva in se spomniti na vsaj tri do pet 
stvari, za katere ste še posebej hvalež-
ni. Pri tem se osredotočite na različna 
področja. Ob zapisovanju se posku-
šajte vživeti v trenutek, ko ste nekaj 
lepega doživeli. Kdo je bi v tistem tre-
nutku z vami? Kje ste bili? Kaj vse ste 
videli? Vonjali? Občutil? Na ta način 
se osredotočite na vse dobre stvari, 
ki so se vam zgodile čez dan. Vajo je 
najbolj priporočljivo izvajati zvečer.

In zapomnite si, da usmerjanje na 
stvari, za katere ste hvaležni, postaja 
z redno vajo vse lažje in ima čedalje 
večje učinke na naše počutje. 
T. Pajnič, Center za duševno zdravje 
odraslih Kočevje

Leto, ki se poslavlja, nam je odprlo oči  
kako pomembna je družina,  
kako topel je lahko dom ...

Morda smo prav to potrebovali,  
da smo zopet našli pravo smer.

Pred nami je novo leto, nova priložnost za uspehe, 
želje, za čudeže ...

Želimo vam, da se vam v novem letu  
izpolnijo vse sanje ...

In če morda ste pozabili nanje,  
ne obupajte in se vrnite vanje.

Foto: www.canva.com 
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Tujerodne (alohtone) vrste pri nas

Moč besede v objemu kočevskih hribov

Z razvojem človeka in civilizacije 
se je povečeval tudi njegov vpliv na 
Zemljo, zlasti v zadnjih dveh stoletjih. 
Ena od številnih posledic intenzivnih 
posegov v naravo je vnos tujerodnih 
in invazivnih vrst, ki jih najdemo tudi 
pri nas. Predstavljajo eno največjih 
groženj biotske pestrosti. Nekatere 
vzgajamo že zelo dolgo, npr. krompir, 
paradižnik, kokoši, purane, krave in 
ovce. Nevarne postanejo, ko začnejo 
ogrožati naše domorodne (avtohtone) 
rastlinske ali živalske vrste, njihove 
habitate in ekosisteme. Tem organiz-
mom pravimo invazivne tujerodne 
vrste ali kratko invazivke. Človek 
jih je prinesel v svoje okolje posre-
dno (npr. s transportom) ali zavestno 
zaradi nepoznavanja. Ekološka in go-
spodarska škoda na račun tujerodnih 
vrst je v EU ocenjena na 12 milijard 
evrov.

Dijaki Gimnazije in srednje šole 
Kočevje smo pri okoljsko naravna-
nem izbirnem predmetu ugotavljali 
pestrost invazivk na Kočevskem in 
Ribniškem. Najpogostejše rastlin-
ske vrste, ki smo jih prepoznali, so 
japonski dresnik (Fallopia japonica), 
kanadska in orjaška zlata rozga (Soli-

dago canadensis, S.gigantea), enole-
tna suholetnica (Erigeron annuus) ter 
žlezava nedotika (Impatiens glan-
dulifera). Vse omenjene rastline so 
vzgajali v okrasne namene pa tudi za 
potrebe čebelarstva.

Nekatere tujerodne vrste ogrožajo 
zdravje ljudi. Taka je pelinolistna 

žvrklja (Ambrosia artemisiifolia), ki 
je alergena. Našli smo jo ob sprehajal-
nih poteh v okolici Rudniškega jezera 
in ob novi kolesarski poti od Kočevja 
proti Mrtvicam.

Težave povzročajo tudi glive in 
žuželke, kot je harlekinska pikapolo-
nica (Harmonia axyridis), ki naj bi v 
Evropi zatrla listne uši, pa listni zavr-
tač robinije (Macrosaccus robiniella), 
v stanovanju ali na fasadi hiše pa ste 
morda našli marmorirano smrdljivko 
(Halyomorphia halys).

Fotografije in lokacije rastlin smo 
vnesli v spletno aplikacijo “invazivke.
si”, ki so jo razvili v projektu Life 
Artemis.

Upam, da bo prispevek dijakov 
pomagal k boljši ozaveščenosti o ško-
dljivosti vnosa in gojenja tujerodnih 
vrst.
Denis Pekica

V soboto, 12. decembra, je že tretjič 
potekal literarno-glasbeni dogodek 
Moč besede v objemu kočevskih hri-
bov v sklopu mednarodnega festiva-
la Brati gore, pri organizaciji katere-
ga sta združila moči OŠ Ob Rinži in 
PD Kočevje. Festival, ki deluje pod 
okriljem Alpske konvencije, združu-
je ljudi z različnih koncev Evrope, 
ki jih povezuje ljubezen do gora in 
literature. V tednu okrog mednaro-
dnega dneva gora, ki ga obeležuje-
mo 11. decembra, se po vsej Evropi, 
zlasti pa v goratih alpskih deželah v 
sklopu festivala odvijajo raznovrstni 
dogodki, posvečeni z gorami nav-
dihnjeni literaturi. 

V preteklih dveh letih smo v 
sodelovanju s planinskim krožkom 
in Planinskim društvom Kočevje or-
ganizirali pohod do Koče pri Jeleno-
vem studencu pod Mestnim vrhom, 
kjer se je odvila kulturna prireditev, 
ki smo jo poimenovali Moč besede 
v objemu kočevskih hribov. Zaradi 
trenutnih razmer smo morali sreča-
nje letos prenesti na splet. 

Letošnjo prireditev smo posvetili 
Kočevkam in Kočevcem ter vsem, 
ki jih druži ljubezen do kočevskih 
hribov in prostranih gozdov, ki so 

predstavljali tokratno rdečo nit. 
Učenke in učenci OŠ Ob Rinži in 
dve nekdanji učenki naše šole so 
interpretativno prebrali avtorske 
pesmi, ki so jih navdihnile gore, 
hribi in gozdovi. Iz udobja domačih 
sob smo prek Zooma snovali ideje 
in kar nekaj ur namenili pogovoru o 
doživetjih na gozdnih ali planinskih 
poteh. Govorili smo o tem, kako v 
gozdu zaznavamo dogajanje, kaj 

lahko vidimo, slišimo, otipamo ali 
vonjamo ter kakšno razpoloženje ter 
čustva se ob tem prebujajo v nas. 
Svoja občutja in ideje so v poe-
zijo prelili Kaya Kočila Hurwits, 
Eva Gorjup, Katarina Hudobivnik, 
Polona Šercer, Ana Marija Petrović, 
Emrah Lakić in Vita Premrl, katerih 
pesem sta na prireditvi interpreti-
rala nekdanja učenca Stela Poje in 
Žiga Zajec. Z interpretacijo njego-

ve poezije in proznih del smo se 
poklonili kočevskemu besednemu 
umetniku in strastnemu planincu Pe-
tru Vovku. Njegova dela so prebrali 
Ula Robida, Eva Sašek, Eva Kljun, 
Tinkara Lavrič, Jaka Kosten, Stela 
Poje in Ana Marija Petrović. Gore 
in literatura imajo univerzalno moč 
povezovanja, kar nam je s svojo 
interpretacijo v angleščini potrdila 
Tinkara Golja, ki je prebrala pesem 
avstralskega avtorja. Program so s 
svojimi nastopi oplemenitili mladi 
glasbeniki – Tinkara Lavrič, Jaka 
Kosten in Eva Kljun. Kot gostja 
nas je s svojim nastopom počastila 
mojstrica vezane besede, kočevska 
pesnica Živka Komac, zbrane pa je 
nagovoril predsednik PD Kočevje 
Milan Mlakar. 

Če narava navdihuje in umetnost 
polni dušo, se nad mestom sredi 
gozdov pne točno tisto, kar lahko 
poskrbi tako za telo kot duha. Naj 
vas navdihnejo verzi učenca Emra-
ha: 
Hodi v hribe, da slišiš tišino,
hodi v hribe, da vidiš divjino.
Hodi v hribe, tam je dost' energije,
hodi v hribe, tam so lepe melodije.
Tinkara Hodnik

Foto: GSŠK 

V preteklih letih se je prireditev odvijala v koči pri Jelenovem studencu.
Foto: Planinsko društvo Kočevje 
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V spomin
V hladnem in meglenem jutru se je 
v nedeljo, 6. decembra, v 77. letu 
poslovil Jože Kozina iz Bračičeve 17 
v Kočevju. S trdno voljo se je upiral 
bolezni, ki pa je na koncu zmagala. 
Do zadnjega, dokler je še imel moči, 
je opravljal funkcijo predsednika 
Društva upokojencev Kočevje.  

Jože Kozina se je rodil leta 1943 
v kmečki družini s štirimi otroki. 
Šolal se je v Ribnici in v Kočevju, si 
pridobil kovinostrugarski poklic in se 
zaposlil v podjetju Itas Kočevje. Leta 
1964 si je z ženo Marijo ustvaril dru-
žino – rodila sta se jima sin Robert in 
hči Mojca. 

Njegova življenjska pot je bila 
v celoti posvečena družini, delu in 
športu. Že v osnovni šoli v Ribnici 
in pozneje v Kočevju je bil igralec 
rokometnega in hkrati nogometnega 
kluba, v letih od 1961 do 1986 je kot 
igralec nastopal za Kegljaški klub 
Kočevje. V tem klubu je tudi 31 let 
deloval kot tehnični vodja, bil 34 let 
trener mladincev, članov in članic ter 
vrsto let predsednik kluba. V občini 
Kočevje je več kot 40 let deloval 

in pomembno prispeval k razvoju 
športov, kot so rokomet, kegljanje in 
balinanje. Deloval je tudi kot sodnik 
rokometa, kegljaški sodnik I. katego-
rije, sodnik balinanja, trener keglja-
nja I. kategorije, bil je tudi mentor 
balinanja. Ponujal je strokovno in or-
ganizacijsko pomoč drugim klubom 
in društvom ter drugim organizaci-
jam v občini Kočevje pri organizaciji 
tekmovanj na republiški, regionalni 
in občinski ravni. Uspešno je deloval 
v organih OKS – ZŠZ olimpijskega 
komiteja Slovenije, Zvezi društev 
upokojencev Slovenije, Športni zvezi 
Kočevje, PZDU Dolenjske in Bele 
krajine in še v raznih drugih športnih 
društvih in organizacijah. Za svoje 
prizadevno in uspešno delo je prejel 
številna priznanja, kot so: bronasta 
in srebrna Bloudkova značka, velika 
plaketa Športne zveze Kočevje za 
več kot 30-letno delo v športu, od 
DU Kočevje je dobil veliko plake-
to za uspešno večletno delo, zlati 
kegelj od Kegljaške zveze Slovenije, 
plaketo za uspešno delo v športu od 
Občine Kočevje, plaketo za več kot 

40-letno amatersko delo v športu pa 
mu je podaril Mednarodni olimpijski 
komite. 

Pomemben del življenja je posvetil 
rekreativnemu športu v Društvu upo-
kojencev Kočevje, in to vse od leta 

2002 do smrti. Pod njegovim vod-
stvom se je povečalo število sodelujo-
čih, ki so na tekmovanjih Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Dolenjske 
in Bele Krajine, na državnih prven-
stvih in tekmovanjih v občinskem 
merilu dosegali odlične rezultate. Za 
njegovo prizadevno in uspešno delo 
je Društvo upokojencev Kočevje leta 
2016 podalo pobudo za podelitev 
VERDERBERJEVE NAGRADE ZA 
DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPOR-
TA v Občini Kočevje skozi daljše 
časovno obdobje. Podeljena mu je 
bila na praznik Občine Kočevje.

Na Društvu upokojencev Kočevje 
je Jože Kozina od leta 2002 do smrti 
dosegel izjemne rezultate – na podro-
čju športa in dobrega sodelovanja v 
organih društva, od leta 2017 pa kot 
predsednik društva tudi na gospodar-
skem področju. Za sabo je pustil sled, 
ki bo zapisana v zgodovino društva. 
S hvaležnostjo bomo ohranjali spo-
min nanj kot na prijetnega sodelavca, 
dobrega prijatelja in prizadevnega 
člana društva. 
Ana Kosten

Foto: osebni arhiv Jožeta Kozine 

Z novim letom v nov inkubator

Dijaki in študenti na prehodu do delodajalcev

Verjetno ste opazili visoko novo stav-
bo sredi industrijske cone LIK. Gre 
za novo poglavje delovanja Podjetni-
škega inkubatorja Kočevje, ki ga je 
omogočila Občina Kočevje. Uspelo ji 
je pridobiti sredstva za sofinanciranje 
iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Zdaj pa je napočil čas, da to 
stavbo s 1.600 m² napolnimo in ji da-
mo prave vsebine.

Na spletni strani www.inkubator-
-kocevje.si smo objavili poziv mladim 
inovativnim podjetjem in posamezni-
kom za najem pisarniških in proizvo-
dnih prostorov. Prve prijave zbiramo 
do 6. januarja 2021. Opisani so tudi 

pogoji za najem in 
cene. Možen je tudi 
najem mize v sodelav-
nih prostorih – tako 
za posamezni dan kot 
ves mesec. Dogovorite 
se lahko tudi za ogled 
prostorov inkubatorja, 
in sicer po elektronski 
pošti: jernej@inkuba-
tor-kocevje.si.

Verjamemo, da 
bomo lahko še nadgra-
dili storitve svetova-
nja, izdelovanja prototipov, izobraže-
vanja o novih tehnologijah, pomoči 

pri komercializaciji in pridobivanja 
finančnih sredstev za rast podjetij. 

Počasi, a vztrajno gradimo skupnost 
inovativnih podjetnikov, ki bo po-
membno vplivala na prihodnji razvoj 
gospodarstva na Kočevskem.

Ekipa Podjetniškega inkubatorja 
Kočevje vam želi mirne praznike, 
poslovno pa ambiciozen skok v novo 
leto 2021. Letošnje nas je vse nekako 
pretreslo. Upam, da bomo prihodnje 
pretresli sami z izvedbo vseh novih 
idej, ki so dozorele v tem času. 

Za začetek leta napovedujemo tudi 
nov podporni program #razvijpoten-
cial2021 za inovativne podjetnike s 
perspektivno idejo.
Marko Stijepič

Prihodnost mladih je velikokrat 
neznanka. V občutljivih letih, ko jim 
pot prekrižajo viharni sunki odrašča-
nja, je za številne raziskovanje same-
ga sebe velik izziv in priložnost. Na 
poti raziskovanja poklicnih interesov 
so usmeritve svetovalnega delavca, 
šolskega psihologa in starša zelo pri-
poročljive.

V sklopu Kariernega centra za mla-
de VšečKAM in GREM se za izved-
bo kariernih delavnic povezujemo z 
dijaki tudi na daljavo. Dijaki 4. in 5. 
letnikov programa PTI Srednje šole 
Kočevje smo izpeljali delavnice na 
daljavo na temo Moj kul CV. Dijaki 

se zavedajo, da sta dober življenjepis 
in motivacijsko pismo za opravljanje 
delovne prakse, počitniškega dela in 
pozneje tudi zaposlitve, temeljnega 
pomena pri začetkih karierne zgodbe. 
Pa so dijaki res vešči privlačnega za-
pisa svojih kompetenc v življenjepis? 
To je namreč osebna zgodba posame-
znika, ki odraža natančno zapisana 
znanja dijaka, povezana s privlačno 
zgodbo. Zgodbo, ki zapisano osmisli 
in jo poudari v ospredje. Tehnološki 
razvoj in inovacije v zadnjih letih 
vplivajo na drugačne oblike zaposli-
tev in pridobljene kompetence 21. 
stoletja. Ali ste vedeli, da povprečen 

delodajalec potrebuje za hiter pregled 
življenjepisa samo nekaj sekund? Sa-
mo nekaj sekund loči dijaka od oseb-
nega srečanja z delodajalcem. Zato 
inovativnost ni odveč oz. je nuja. Di-
jaki so po zaključku delavnic samos-
tojno pripravili motivacijska pisma 
in življenjepise ter jih vstavili v svojo 
karierno mapo. Inovativen življenje-
pis je vstopnica za izvedbo dobrega 
zmenka z bodočim šefom. Napotke, 
kako oblikovati dober prvi vtis pred 
bodočim šefom, pa so poslušali dija-
ki 3. letnikov Gimnazije Kočevje in 
študentje 1. letnikov višje strokovne 
šole Šolskega centra Novo mesto. Več 

kot 250 udeležencev se je udeležilo 
predavanja Kariernega centra za mla-
de, vse z namenom dobre izpeljave 
'zmenka' z bodočim šefom. Ali ste 
vedeli, da šef oblikuje mnenje o vas 
v prvih 10 minutah? Samo 10 minut 
imate, da ga prepričate. Samozavest, 
širok spekter spretnosti doma in v šoli 
ter volja do dela so tri komponente, ki 
odpirajo vrata na karierni vlak. 

VšečKAM in GREM - Karierni cen-
ter za mlade vam pomaga na tej poti. 
Dosegljivi smo na brezplačni številki 
0803809 in na naslovu: maja.rupnik@
lu-kocevje.si, zdaj tudi na daljavo. 
Maja Rupnik

Foto: Vasja Marinč 
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Mednarodni dan strpnosti

OŠ Stara Cerkev od doma

V tednu od 16. do 20. novembra smo 
se na OŠ Ljuba Šercerja pogovarjali 
in ustvarjali na temo strpnosti. 16. 
november je bil namreč mednaro-
dni dan strpnosti Dan za strpnost in 
prijateljstvo 2020/2021. Navodila za 
projekt in delo so pripravili na Izo-
braževalnem centru EKSENA, ki je 
zasebna in samostojno izobraževalna 
ustanova, neodvisna od kakršnihkoli 
verskih, političnih ali drugih ideolo-
gij. Uresničujejo vizijo posamezniku 
vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen 
ter ustvariti družbo, ki je uspešna in 
ustvarjalna, ne pa uničevalna. Tema 
je bila Z drugimi ravnaj tako, kot 
želiš, da bi drugi ravnali s tabo.  Na-
men projekta je predvsem poglobiti 
vedenje o pomenu strpnosti in izpo-
staviti problematiko nestrpnosti ter 
spodbujati prijateljstvo, medsebojno 
spoštovanje, sprejemanje in sodelova-
nje med učenci. Projekt sledi načelom 
Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, 
Učnemu načrtu za srednje šole in 
Agendi OZN. Projekt podpira ure-
sničevanje človekovih in otrokovih 

pravic. Cilji projekta so, da se učen-
ci ozavestijo o pomenu strpnosti in 
nestrpnosti, razmišljajo, kaj prinaša 
nestrpnost, ter spodbujajo medsebojno 
prijateljstvo in sodelovanje.

V Deklaraciji o načelih strpnosti 
je zapisano: "Izobraževanje je naju-
činkovitejši način za preprečevanje 
nestrpnosti." Torej se je o tej temi 
treba veliko pogovarjati in poglabljati. 
Delavnice smo izvedli kar na daljavo, 
saj šolske klopi trenutno samevajo. 

Učenci so s pomočjo učiteljev in 
staršev ustvarjali tako likovno kot 
besedno. Prek različnih besedil, ki so 
bila seveda primerna določeni staros-
ti, so učenci na konkretnem primeru 
spoznavali strpnost in tudi nestrpnost. 
Nastali so likovni izdelki, ki pona-
zarjajo strpne in nestrpne situacije, 
ter zapisi učencev, ki opisujejo lastna 
razmišljanja in tudi lastne izkušnje na 
temo strpnosti in nestrpnosti. Želeli 
smo, da učenci ponotranjijo rek, ki je 

zapisan zgoraj: Z drugimi ravnaj tako, 
kot želiš, da bi drugi ravnali s tabo, 
ter se ga poskušali držati v vsakdanjih 
situacijah.

Učenci so zapisali, da je 
STRPNOST potrpežljivost, prijaz-
nost, medsebojno spoštovanje, da 
moramo biti strpni itd. V enem izmed 
zapisov pa je bilo zapisano, da kadar 
smo strpni, smo srečni. Mar si sreče 
ne želim prav vsi? Sreča je vedno 
omenjena tudi v voščilih ob prihaja-
jočem novem letu. Ljudje si jo želimo 
in jo iskreno želimo tudi drugim. 
Morda nam bo več strpnosti prineslo 
več sreče. 

Pogosto se od otrok največ nauči-
mo, sploh preprostih in iskrenih stva-
ri. Naučili smo se, da če bomo strpni, 
bomo srečni, pa naj temu dodam še 
aktualen rek v trenutnih razmerah: 
ostanimo zdravi. 

Ker novo leto že trka na vrata, pa 
vam srečno, zdravo, uspešno in strpno 
novo leto 2021 iskreno želijo učenci 
in vsi zaposleni na OŠ Ljuba Šercerja!
Sandra Rusec Belaj

Po dobrem mesecu dni šolanja od 
doma nas je zanimalo, kako preživljajo 
dneve učenci, učiteljica in mamica treh 
šoloobveznih otrok OŠ Stara Cerkev.

Mia Tkalec, 1. B
Moj dan se začne okoli 8. ure zjutraj, 
malo gledam risanke, nato pa se mo-
ram obleči in umiti. Mami mi pripravi 
zajtrk. Najrajši imam 'šmorenček' in 
kakav. Potem pa že moram naredi-
ti naloge za šolo, ki mi vzamejo 90 
minut. Ko to opravim, se lahko igram. 
Imam veliko časa za igro, saj smo za-
radi virusa veliko doma. Rada tudi kaj 
pečem z mamico. Doma je kar dobro, 
vendar pogrešam svoje prijateljice in 
sošolce, najbolj Vito Štajdohar. Komaj 
čakam, da se vidimo in gremo skupaj k 
telovadbi. 

Jerneja Šarkezi, 6. A
Ob 8. uri začnem delati za šolo, naj-
večkrat slovenščino in angleščino, nato 
zajtrkujem, si umijem zobe in se opr-
ham. Velikokrat grem k prijateljem ali 

pomagam očetu, mamici in babici pri 
opravilih. Po kosilu se še malo učim. 
Nič ni dobro. Razlage bolje razumem 
v šoli, prav tako me v šoli učiteljica ta-
koj popravi, če kaj ni v redu. Pogrešam 
sošolce in učitelje. Želim si, da gremo 
lahko čim prej nazaj v šolo, saj se lažje 
tako učim.

Nastja Cetinski, 9. A
Moj dan poteka tako, da se zbudim 
ob 6. uri zjutraj in se odpravim te-
lovadit, nato pojem zajtrk in grem 
še na sprehod s psom. Ko se vrnem 
domov, naredim vse za šolo, potem 
skuham kosilo in pospravim stanova-
nje. Popoldne imam prosti čas. Spet 
peljem psa ven in gledam TV. Spat 
grem ob 23.00. Pozitivne strani pouka 
na daljavo so, da se zbudim pozneje 
kot za v šolo, imam več časa zase in 
imamo več raziskovalnih nalog kot pa 
spraševanj. Negativne strani pa so, da 
se ne družimo s sošolci in da vsak dan 
nimamo razlage učiteljev v živo. Naj-
bolj pogrešam razlago učiteljev, ker si 

v šoli veliko zapomnim, zato se želim 
vrniti v šolo.

Ana Mari Škodnik, učiteljica 4. A 
Vsak dan imamo z učenci ob 8.30 do 
10.00 ZOOM, kjer jim razložim snov 
in skupaj naredimo čim več nalog. Po 
končanem srečanju se slišimo z učite-
lji, da si poročamo in razporedimo de-
lo. Če je treba, pomagam učencem tudi 
individualno. Po telefonu se slišim tudi 
s starši. Po kosilu se pripravim za pouk 
za naslednji dan in popoldne že v sple-
tno učilnico objavim naloge. Radi ima-
jo interaktivne naloge ali kvize. Odzivi 
mojih učencev so dobri, a večinoma 
zelo pogrešajo šolo. Učenci se bodo 
naučili večje samostojnosti, odgovor-
nosti ter uporabo IKT-ja. Ni pa v redu, 
da nimamo osebnega stika, učenci niso 
socialno vključeni v skupino. Mislim, 
da smo bili v prvem valu vrženi v delo 
na daljavo, zdaj v drugem valu pa smo 
večinoma vsi zelo dobro pripravljeni. 
Hkrati pa mislim, da se zavedamo, da 
mora biti delo na daljavo popolnoma 

prilagojeno in da pregovor Manj je 
več, na katerega nas stalno opozarja 
ravnateljica, resnično drži. 

Karin Henigman, mamica učencev 
1., 2. in 4. razreda.
Dopoldne je na prvem mestu šola, 
popoldne pa se malo razbremenimo s 
sprehodi v naravo in igrami. Dva imata 
šolo prek ZOOM-a, kar pozdrav-
ljam, saj zelo redko potrebujeta mojo 
pomoč, naloge jima samo pregledam. 
Najmlajšo pa učim jaz in mislim, da je 
to kar težko. Na koncu je vse narejeno, 
a vendar sem mama, in ne učiteljica. 
Trenutno ne delam zaradi bolniške, če 
pa bila v službi, bi zagotovo koristila 
odsotnost z dela zaradi otrok, ki mi 
po zakonu tudi pripada. Motivacija 
je iz dneva v dan različna. Plusov 
pouka na daljavo skoraj ni, se pa doma 
več pogovarjamo in družimo. Otroci 
pogrešajo sošolce in učitelje. Ker so 
trije, se osamljenost ne pozna tako, ne 
predstavljam pa si, če bi bil en sam. 
Jasmina Arko

Foto: Foto E.J. 
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Tradicionalni slovenski zajtrk in eko dan

Je hvala dovolj?

Na OŠ Ob Rinži smo tretji petek v 
novembru obeležili dan slovenske 
hrane in v okviru EKO dneva povabil 
vse učence in zaposlene na šoli, da si 
z družinskimi člani na ta dan pripra-
vijo in v pozitivnem vzdušji obeležijo 
Tradicionalni slovenski zajtrk, ki letos 
praznuje že svojo 10. obletnico. 

Slogan letošnjega jubilejnega Tra-
dicionalnega slovenskega zajtrka je 
bil: Zajtrk z medom – super dan! Že 
pregovor o tem, da moramo zjutraj 
jesti kot kralj … nas uči, da je zajtrk 
najpomembnejši del dneva. Če njego-
vi pripravi posvetimo posebno pozor-
nost, si zagotovimo potrebno energijo 
ter hranilne snovi za uspešen začetek 
dneva. Reden in uravnotežen zajtrk je 
zelo pomemben tudi v času posebnih 
epidemioloških razmer, saj je zdrav 
življenjski slog, katerega bistveni del 
je zdrav način prehranjevanja, po-
memben za krepitev in vzdrževanje 
naše imunske odpornosti.

Najpogostejša živila, ki so jih učen-

ci in zaposleni vključili v pripravo 
tradicionalnega slovenskega zajtrka, 
so bila kruh, maslo, med, mleko in 
jabolko. Številni so zajtrk prilagodili 
svojim željam in pokazali svojo iznaj-
dljivost pri vključevanju drugih vrst 
živil, predvsem pa so svojo ustvarjal-
nost izkazali pri pripravi pogrinjkov. 
Fotografije različnih pogrinjkov in 
bogato obloženih miz so oddali v 
spletno učilnico. Prav vse fotografije 
so mamljivo vabile k zajtrku, hkrati 
pa so tudi dokaz, kako cenjena so 
živila slovenskega izvora ter doma 
pridelana ali predelana živila – pred-
vsem jabolka z domačega vrta in 
doma spečen kruh.

Učenci so si ogledali video posne-
tek o kmetijstvu, saj je dan slovenske 
hrane namenjen tudi ozaveščanju in 
izobraževanju o pomenu in prednostih 
lokalno pridelanih živil slovenskega 
izvora, pomenu kmetijske dejavnosti 
s poudarkom na kratkih verigah od 
njive do krožnika, pomenu čebeljih 

pridelkov v prehrani človeka ter 
pomenu čebel za okolje, tako z vidika 
biotske raznovrstnosti kot tudi za 
predelavo hrane.

Tradicionalnemu slovenskemu 
zajtrku so sledile različne dejavnosti 

v okviru EKO dneva, pri katerih je 
bil poseben poudarek na pravilnem 
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri 
vsakodnevnih dejavnostih, ter rav-
nanju z odpadno embalažo. Učence 
od 6. do 9. razreda smo spodbudili k 
pisanju dnevnika ZERO WASTE ter 
iskanju drobnih rešitev k zmanjše-
vanju odpadkov, predvsem odpadne 
plastične embalaže ter zmanjševanju 
količine zavržene hrane.

Dejanja vsakega posameznika so 
pomembna. Če sledimo besedam 
Anne Marie Bonneau: "Ne potre-
bujemo peščice ljudi, ki popolno-
ma sledijo načinu življenja ZERO 
WASTE. Potrebujemo milijone ljudi, 
ki to počnejo nepopolno," lahko le še 
povzamemo, da skupaj gradimo mo-
zaik svoje prihodnosti – spreminjanje 
naših navad in prepričanj je ključnega 
pomena, če želimo ohraniti okolje, 
raznolikost in zdravje vsega živega na 
našem planetu.
Laura Javoršek

Drugi val epidemije nikakor ne po-
pušča. Stopicamo na mestu, ukrepi 
načenjajo potrpljenje in živce številnih, 
vse več in preveč je vprašanj Zakaj? Za-
radi koga? Kje so napake? Še huje pa je, 
ker se je iz ozadja prikradla apatičnost, 
ki se zajeda v prenekatere. Mesec vese-
lja in pričakovanja je danes bolj kot ne 
mesec spominov in tesnobe.

Ko poslušam, spremljam, prebiram 
vse te odloke vlade, ki si sledijo z ne-
normalno hitrostjo, so moja prva misel 
predvsem mladi. Poskušam si predsta-
vljati, kako doživljajo in kako preživlja-
jo agonijo, ki je doletela celotno družbo. 
Prevečkrat se mi zdi, da so žal mladi 
le neka kolateralna škoda epidemije, ki 
nas je vse stisnila v primež.

Se vsi zavedamo ali vsaj vprašamo, 

kaj vse je mladim danes odvzeto? Čemu 
vse se ne nazadnje po 'dekretu' mladi 
odpovedujejo? Ne govorim le o odpo-
vedovanju druženja s sošolci, kolegi, 
prijatelji, odpovedovanju opazovanja 
prvih simpatij, odkrivanju mladostne 
ljubezni, odpovedovanju drobnim 
vragolijam, ki jih je v šoli in na ulici 
mnogo. Razmišljam širše. Ljudje smo 
v prvi vrsti socialna bitja, ki se kot taka 
tudi razvijamo in prilagajamo. Otroka v 
veliki meri oblikuje okolica, skoznjo oz. 
v interakciji s sovrstniki ta krepi svoj 
jaz in samopodobo. Otroka oblikujejo 
šport in hobiji, ki mu dajejo dodatno 
vrednost obstoja in pomembnosti trenut-
ka. Nadalje vsakega mladega oblikuje 
prvo soočanje s samostojnim življenjem 
med šolo v naravi, na srednješolskih in 

študentskih izmenjavah. Vse to jim je 
odvzeto in se zagotovo še nekaj časa ne 
bo vrnilo.

In ne nazadnje, gotovo pa najpo-
membneje. Šola in znanje. Odvzeta jim 
je šola v fizični obliki, ki je žal, res žal 
za prenekatere mlade edino strukturi-
rano in varno pribežališče v njihovem 
življenju. Okolje, v katerem lahko živijo 
življenje, ki jim pri njihovih letih pripa-
da. Posledično pa jim je ne glede na ves 
trud, ki ga vlagamo v šolanja na dalja-
vo, odvzeto tudi znanje. Vsi ZOOM-i, 
TEAMS-i, eA in spletne učilnice nikoli 
ne morejo odtehtati razlage v živo. 
Znanje, pridobljeno na daleč, pa če se še 
tako prepričujemo, da je narejeno vse, 
in se vsi deležniki trudimo veliko bolj 
(učenci, učitelji in starši), ne bo nikoli 

enako tistemu iz učilnic.
Vse zapisano me osebno prepriča, da 

gotovo ravno mladi sprejemajo in nosijo 
največji delež 'tlake' v teh norih časih, 
ki pa gotovo ne prizanašajo nikomur. 
Zato bom tu izkoristil priložnost in 
se osebno zahvalil tebi, dragi mladi 
prijatelj/ica, za vse tvoje odrekanje v 
tem času. Gotovo je daleč največje med 
vsemi generacijami, pa naj obračajo ne-
kateri posamezniki to tako, kakor želijo. 
Tvoj prispevek je ključen za zaustavitev 
prenosov virusa in v mojih očeh, verje-
mi pa, da tudi v očeh številnih, si ravno 
ti ključni člen, ki rešuje družbo, ki je 
nisi niti sooblikoval.

Srečno in tebi naklonjeno 2021 ti 
želim.
Peter Pirc

Foto: Viktorija Petrovič 
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V Kočevju so enega najbolj priljub-
ljenih športov v prvi igrali nemški 
turnarji že ob koncu 19. stoletja, 
kmalu zatem pa tudi kočevski gim-
nazijci. Za igro z usnjeno žogo jih 
je navdušil telovadni učitelj Franz 
Scheschark (Franc Šešark). Organi-
zirani začetki kočevskega nogome-
ta segajo v leto 1920, ko je v okviru 
slovenskega kulturnega društva 
Svoboda Kočevje začela delovati 
nogometna sekcija. 

V dvajsetih letih prejšnjega sto-
letja so na Kočevskem delovali kar 
štirje nogometni (športni) klubi: 
v Stari Cerkvi nemški Sportklub 
Rapid, v Kočevju pa Športni klub 
Jadran, ki so ga sestavljali kočevski 
gimnazijci, v Športni klub Herold 
so bili vključeni predvsem obrtni-
ški pomočniki, v Športni klub 
Dijaški dom pa gojenci kočevskega 
dijaškega doma. 

Prvo samostojno slovensko 
nogometno društvo na Kočevskem 
je bil Sportni klub Kočevje, ki je 
gojil tudi druge športne aktivnosti. 
Ustanovljen je bil junija 1935 in je 
deloval do leta 1939, po nekaterih 
podatkih do leta 1940. Treningi 
in tekme so potekali na igrišču 
za nekdanjim Dijaškim domom 
Kočevje na današnji Reški cesti. 
V svoji kratki zgodovini je klub 
odigral 39 tekem s klubi iz Lju-
bljane, Črnomlja, Metlike, Novega 
mesta, Vrbasa, Delnic in Primorja. 
Najbolj zanimive so bile tekme 
z mestnim tekmecem, nemškim 
športnim društvom Sportverein Ra-
pid Gottschee, ustanovljenim 12. 
avgusta 1936. Na prvi medsebojni 
tekmi 30. avgusta 1936 je zmagal 
Sportni klub Kočevje z rezultatom 
4 : 2. Mlado nemško moštvo je dve 
leti pozneje vrnilo udarec in zma-
galo z rezultatom 4 : 3. 

Po letu 1945 so kočevski no-
gometaši igrali v okviru Fizkul-
turnega društva Bračič Kočevje, 
ki se je leta 1950 preimenovalo v 
društvo Svoboda Kočevje. Pozneje 
je ime spremenilo v Odred Kočevje 
(1951), nato pa v Športno društvo 
Triglav Kočevje (1952–54). Po 
letu 1954 je kočevski nogometni 
klub nastopal pod imenom Par-
tizan Kočevje, ki je bil sekcija 
Telesnovzgojnega društva Partizan 
Kočevje. 

Sredi petdesetih let prejšnjega 
stoletja so kočevski rudarji v okvi-
ru Delavsko prosvetnega društva 
Svoboda ustanovili nogometno 

sekcijo, ki je od jeseni 1956 nasto-
pala pod imenom NK Rudar. Tek-
me med obema mestnima rivaloma 
so na stadion v Gaju privabile tudi 
do tisoč obiskovalcev. Med klubo-
ma je vladalo pravo rivalstvo, ki se 
je končalo leta 1960 z dirigirano 
združitvijo v enotni NK Kočevje. 
Novi klub je pod vodstvom Pavleta 
Komaca v sezoni 1962/63 postal 
prvak I. lige Ljubljanske nogome-
tne podzveze, v sezoni 1974/75 pa 
njen pokalni prvak. Po reorgani-
zaciji slovenske nogometne lige 
so se člani NK Kočevje v sezoni 
1979/80 čez noč znašli v II. sloven-
ski ligi-zahod in 26. avgusta 1979 
prvič zaigrali na novem nogome-
tnem stadionu. 

Leta 1991 je uprava NK Kočev-
je za sponzorja pridobila podjetje 
Avto-bum Kočevje. Novi sponzor 
je kočevskemu drugoligašu omo-
gočil okrepitev s profesionalnimi 
nogometaši. Pod vodstvom znanih 
trenerjev je NK Avto-bum Kočevje 
v sezoni 1992/93 v 16-članski II. 
državni ligi zasedel tretje mesto. 

A kočevska nogometna pravljica 
ni trajala dolgo. Finančne teža-
ve sponzorja so se poznale tudi 
v klubu, ki se je februarja 1994 
preimenoval v NK Gaj Kočevje. 
Pod vodstvom novega predsedni-
ka Branka Merharja ter trenerjev 
Jedinka Perice in Marjana Vučka 
so kočevski nogometaši v sezoni 
1993/94 v II. državni ligi osvo-
jili naslov prvaka in se uvrstili v 
prvo slovensko državno ligo. To je 
bil zgodovinski uspeh kočevske-
ga nogometa in tudi kočevskega 
športa. V sezoni 1994/95 je član-
ska selekcija zasedla predzadnje 
mesto in izpadla iz prve državne 
lige. V naslednjih letih so nastopale 
samo mlajše selekcije, članska pa 
je začela ponovno nastopati šele v 
sezoni 1996/97 pod starim imenom 
NK Kočevje. 

V začetku novega tisočletja je 
vodenje kluba prevzel Branko 
Kverh, ki to delo opravlja še danes, 
trenerski kader pa so sestavljali 
Stojan Briški, Srečko Rajšel, Dani-
lo Bižal, Igor Muhvič in Draženko 
Šolaja. Zadnja leta NK Kočevje 
nastopa v ligah Nogometne zveze 
Slovenije in Medobčinske nogo-
metne zveze Ljubljana z ekipami 
članov, mladincev, mlajših dečkov 
in cicibanov.  
Ivan Kordiš
Pokrajinski muzej Kočevje

Nogometni klub (NK) Kočevje letos praznuje stoletnico. Njegovo delovanje je bilo pred kratkim predstavljeno na občasni razstavi in v 
spremljajočem katalogu Telovadba in šport na Kočevskem. Ob visokem jubileju bo predvidoma še letos izšla knjiga izpod peresa Jožeta 
Goršeta, dolgoletnega tajnika NK Kočevje, ki bo podrobneje osvetlila zgodovino kočevskega nogometa. 

100 let kočevskega nogometa

Nogometno moštvo Sportni klub Kočevje na dvorišču pred nekdanjo vinsko kletjo Cetinski 
v Kočevju, 1936 • Foto: Pokrajinski muzej Kočevje 

Kočevski nogometaši na igrišču pri Šeškovem domu v Kočevju, okoli 1946 • Foto: PMK 

Nogometaši NK Rudar, 1956 • Foto: zasebni arhiv, Medan Uranič 

Igralci in vodstvo NK Avto-bum Kočevje, 1992 • Foto: zasebni arhiv, Jože Gorše 
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Tomšičev mlin na Ljubljanski 36
Tomšičev mlin? Pravzaprav imamo 
dva. Prvega na Črnomeljski in dru-
gega na Ljubljanski cesti. Ali bolje 
rečeno, ravno obratno, kajti daljšo 
mlinarsko zgodovino ima tisti na 
Ljubljanski. In prav zato je danes 
njegovo nekdanje ime domala po-
zabljeno, čeprav še živijo ljudje, ki so 
svoje dni vanj hodili po moko. Vse pa 
se je začelo kmalu po prvi svetovni 
vojni, davnega avgusta 1919. Parcela, 
ki je bila dotlej v lasti Anne in Josefa 
Oswalda iz Kočevja, je namreč v tistih 
dneh prešla v posest trgovca Franceta 
Možeta iz Dvora ob Krki in posestnika 
Janeza Tomšiča iz Podgozda, ali – ka-
kor se je še po starem zapisalo uradni-
ku v zemljiški knjigi – iz Podgojzda. 

Tomšič ni bil brez mlinarskih iz-
kušenj. V časopisju lahko zasledimo, 
da je njegova družina imela mlin že v 
domačem kraju. Na silvestrovo 1918 
je gospodar Ivan Tomšič prenovljen 
obrat na šest 'tečajev', ki naj bi mu 
Krka zagotavljala dovolj vode tudi v 
največji suši, kot lepo priliko ponujal 
v najem za tretjino zaslužka v žitu 
ali denarju. Kakor je zapisal, najraje 
oženjenemu človeku z družino, saj 

je k mlinu sodila tudi prašičereja. 
Dobrih pet let pozneje je bil mlin, ki 
se mu je medtem pridružila še žaga, 
kot imetnik pa je bil tokrat navedeni 
Janez, celo naprodaj. Prodajalec se 
je znova pohvalil, da je Krka "močna 
in stalna" reka, kjer "voda ni nikdar 
prevelika ali premajhna", pa tudi dela 
naj mlinarju menda ne bi manjkalo. 

A interesentov očitno ni bilo na 
pretek, saj je Tomšič kupca za posest 
iskal še leta 1927. Zato ni čudno, da se 

je gradnje mlina – in sicer parnega – v 
Kočevju, kjer je prav tedaj mlinarsko 
dejavnost v nebotičniku opustil podje-
tnik Kajfež, polotil šele spomladi 1929. 
Tisk je novogradnjo "pri kočevskem 
kolodvoru ob gostilni 'Union'" sprva 
sicer pripisoval Možetu, za nameček 
celo z napačnim imenom Ivan, vendar 
pa je že kmalu sledil popravek, ki je 
stvari postavil na pravo mesto. 

Leta 1931 je Može svojo polovico 
parcele, na kateri je zrasel kompleks 

"hiše, mlina in dvora", kot lahko be-
remo v zemljiškoknjižnih izpiskih, na 
podlagi menjave zemljišč nekdanjemu 
lastniku vodnega mlina v Podgozdu 
tudi uradno prepustil. Toda pridobitev 
ni dolgo ostala v Tomšičevi lasti. Že 
leta 1935 je bila prepisana na trgovca 
Romana Koritnika in njegovo ženo 
Amalijo, samo dobri dve leti zatem pa 
jo je v last pridobila Josipina Perz iz 
Kočevja, ki je ovdoveli Koritnikovi 
malo pred tem priskočila na pomoč s 
posojilom. Vdova si je v stavbi Ko-
čevje 67 zagotovila dosmrtni preužitek 
ter prepoved odtujitve. 

Mlin pa je vse do vojne in tudi še v 
prvih letih po njej kljub menjavam la-
stnikov opravljal svoje poslanstvo, po 
letu 1945 in vmesni 'Emonini' lastniški 
epizodi seveda že kot "splošno ljudsko 
premoženje". Mimogrede, zadnji mli-
nar se je pisal Osvald, a ni znano, ali 
je bil s prvotnimi lastniki zemljišča v 
sorodu. Ker so tudi Tomšičevi še nap-
rej mleli, pa se je poimenovanje Tom-
šičev mlin sčasoma oprijelo zgradbe 
na Črnomeljski cesti, ki jo številni še 
vedno poznajo pod tem imenom.
Mihael Petrovič ml.

Foto: Mihael Petrovič ml. 

 Ali ste vedeli, da: 
− se zaradi hrane, ki jo odvržete v odtoke, lahko prekomerno namnožijo 

glodavci in  zamašijo kanalizacijske cevi? Prav tako tudi zaradi odpadnega 
olja in ostalih maščob. 

− 1 liter odpadnega olja onesnaži na �soče litrov pitne vode? 
− da bomo odpadno jedilno olje kmalu lahko oddali na 37 ekoloških otokih 

v občini Kočevje? 
− da bodo lokacije oljnih zbiralnikov objavljene na spletnem zemljevidu 

https://odpadki.komunala-kocevje.si/ekoloski-otoki/? 
− da bodo oljni zbiralniki izgledali takole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri plačevanju položnic v mobilni banki pazite, da poskenirate QR kodo in ne 
potrdila oziroma »talončka«. Če skenirate skrajno levi del položnice, se lahko 
podatek o namenu oziroma sklicu plačila ne prenese. 
 

Praznjenje greznic in MKČN je obvezna storitev javne gospodarske službe, 
ki jo v skladu z veljavno zakonodajo lahko izvaja samo izvajalec gospodarske 
javne službe, tj. Komunala Kočevje. V občini Kočevje izvajalec vsem 
uporabnikom zagotavlja storitev čiščenja najmanj enkrat na tri leta. 
Nekatere storitve so že obračunane v redni mesečni položnici, druge pa se 
zaračunajo po izvedbi. 
 

BREZ DODATNEGA PLAČILA PLAČILO PO IZVEDBI 

praznjenje prvega prekata  praznjenje drugih prekatov in 
prebijanje 

1 – krat letno vsako naslednje praznjenje 
od ponedeljka do petka med 
7. in 15. uro 

delovniki po 15. uri, sobote, 
nedelje, prazniki 

 
24. in 31. decembra 2020 bo Zbirni center Mozelj obratoval le do 15. ure. 

Očisti pred svojim pragom!

Ti pa ne meči smeti po tleh!

BIO

Pomisli preden zavržeš!

Vesel in miren božič  ter

zdravo in uspešno

novo leto

2021

Pravilno ločuj!

vam želi

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE
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Študenti v koroni – Se res izogibamo delu?

Vedno bolj jasno postaja, kakšno je 
trenutno stanje v šolstvu: na pouk na 
daljavo nismo bili in nismo pripravlje-
ni. Na to je opozarjalo že veliko psiho-
logov, učiteljev in ravnateljev. Čeprav 
spodbujamo pozive strokovnjakov, da 
bo trenuten način dela na otroke pustil 
močne in dolgotrajne posledice, ne 
smemo pozabiti na tiste, katerih življe-
nja so se zaradi krize koronavirusa že 
popolnoma spremenila. 

Življenje študentov se je tako rekoč 
čez noč obrnilo na glavo – to lahko kot 
študentka potrdim tudi sama. Iz refera-
tov različnih univerz je v naše virtualne 
nabiralnike v ponedeljek, 9. marca, ob 7. 
uri priletelo naslednje obvestilo: "Glede 
na trenutno situacijo v zvezi z novim 
koronavirusom vam sporočamo, da je za 
naslednjih 14 dni odpovedan pedagoški 
proces." Teh 14 dni še vedno traja.

Na začetku marca je mnogo študen-
tov zapuščalo kraj študija in se vračalo 
na naslov stalnega prebivališča. Z 
Ministrstva za izobraževanje so prišla 
navodila, naj se iz študentskih domov 
izselijo. Ostali so lahko samo tisti, ki so 
tako ali drugače pomagali v zdravstvu 
ali niso želeli ogrožati domačih, ki so 
spadali v ranljivo skupino. Študentska 
organizacija Slovenije (ŠOS) je takoj 
opozorila, da imajo študenti s študent-
skimi domovi najemno pogodbo, po-
dobno kot najemniki stanovanj, zato jih 
ne smejo kar naenkrat 'vreči' iz domov.

Ta tema je nekaj dni morda tlela, a se 
je na to kaj kmalu pozabilo. Je pa vlada 
kljub vsemu študentom (enkratno) 
podarila solidarnostnih 150 evrov. Za 

primerjavo: triposteljna soba v obalnem 
študentskem domu znaša (najmanj) 
120 evrov na osebo, cena za posteljo v 
(najmanj) dvoposteljni sobi pa se giblje 
med 150 in 200 evri brez vključenih 
stroškov. Nekateri študenti, ki so bivali 
pri zasebnikih, so sicer imeli srečo 
– korektni, pošteni in srčni najemoda-
jalci so jim bili pripravljeni sem ter tja 
kakšno najemnino znižati. Spet drugi 
smo naleteli na gluha ušesa s pojasni-
lom, da bo "vsak bil svojo bitko sam."

Posledica zaprtja praktično vseh 
dejavnosti je bil tudi upad študentske-
ga dela. Kot navaja ŠOS, je v drugi 
polovici marca študentsko delo upadlo 
za 50 odstotkov, ponudba študentskega 
dela pa za 90 odstotkov. Z drugimi be-
sedami, delo je bilo praktično nemogo-
če najti. Zanašati se ni bilo mogoče niti 
na štipendije – v povprečju te znašajo 
125 evrov – ki lahko v običajnih okoliš-
činah študij nekoliko olajšajo. A brez 
dodatnega zaslužka ta znesek ne pokrije 
niti stroška bivanja. 

V našem uredništvu smo dolgo iskali 
nekoga, ki bi se bil pripravljen spre-
govoriti o svoji stiski v času še vedno 
trajajoče krize zaradi širjenja koronavi-
rusa. Naposled smo se le lahko pogo-
vorili s 23-letnim kočevskim študentom 
fakultete za vede o zdravju, ki pa želi 
ostati neimenovan. Skozi njegovo 
izkušnjo lahko pobliže in iz prve roke 
razumemo, kako globoko in na ka-
tera področja posega trenutna kriza. 
A čeprav drugih ne slišimo, njegova 
zgodba še zdaleč ni edina.

Sicer študent zdravstvene nege je prej 

delal kot natakar v eni izmed koprskih 
kavarn. Delo je kmalu po začetku epi-
demije izgubil. "Ko so začeli sprejemati 
nekatere ukrepe, sem dojel, da s tem 
virusom ni šale. Ker se je ustavilo delo 
v kavarni v Kopru, sem se preselil nazaj 
v Kočevje in upal, da se stvari čim prej 
umirijo." Vse skupaj je trajalo dlje, kot 
je pričakoval, in sčasoma je moral spet 
iskati delo. Ponovno se je vrnil v Koper, 
vendar mu dela ni uspelo najti. Iskal je 
povsod – zdravstvena nega, proizvo-
dnja, delo na dostavi hrane, pojasnjuje. 
"Denar bi mi seveda prišel zelo prav, 
saj sem moral poravnati najemnino za 
zasebno stanovanje, če sem želel ostati 
na Obali, nadaljevati študij in opravljati 
izpite." Cena stanovanja, v katerem je 
bival, je znašala 150 evrov, stroški pa 
med 30 do 60 evrov na osebo. "Med 
prvim valom smo bili enkrat ali dvakrat 
oproščeni plačila stroškov, plačali smo 
približno 50 evrov manj," še izpostavi.

Finance so bile zanj največji problem, 
čutil pa je tudi socialno distanco in 
odsotnost. "Ne vidiš prijateljev, sode-
lavcev, nekako je vse omejeno na ožjo 
družbo in socialna omrežja. Na trenutke 
te zagrabi strah zaradi dolgotrajnega 
neuspeha z iskanjem službe in zaradi 
vprašanja, kako plačati vse stroške," se 
spominja svoje izkušnje. Prišla je (turi-
stična) sezona, virus je potihnil in obal-
na mesta so spet zaživela. "Ker sem bil 
v prvem valu primoran za pomoč prositi 
starše, sem si obljubil, da med poletjem 
povrnem izposojeni denar in ga nekaj 
tudi privarčujem, saj so vsi napovedova-
li drugi val epidemije," razlaga. Delal je 

po osem ali deset ur na enem delovnem 
mestu, "ob četrtkih, petkih in ob koncu 
tedna pa sem hodil tudi popoldne delat 
v Portorož. Delati sem začel ob 17. 
uri, zaključevali pa smo okoli polnoči, 
včasih tudi pozneje." Izpostavi tudi, da 
je bilo zanj v tem času zelo malo spanja 
in zelo malo zdravih obrokov. 

Solidarnostnega dodatka ni prejel, saj 
je prejšnje študijsko leto pavziral in do 
njega ni bil upravičen. Prav tako ni bil 
upravičen do državne štipendije, zato 
mu je veliko težavo predstavljala tudi 
finančna odvisnost od staršev. Kot pravi, 
je bil vajen sam poskrbeti za vse in jim 
olajšati to finančno breme. Kot študent 
zdravstvene nege trenutno dela v sivi 
coni enega izmed obalnih domov za sta-
rejše občane. Zaradi pomanjkanja kadra 
so študentje zaposlenim v veliko pomoč, 
a delo je zelo naporno. "Pomanjkanje 
materiala, veliko okužb, veliko bolniš-
kih dopustov, konstantno oblačenje in 
slačenje zaščitnih plaščev, vse to te kar 
utrudi," prizna. Čeprav je hvaležen, da 
ima službo, je finančno še vedno tako 
rekoč na pozitivni ničli. "Delam soraz-
merno s študijem, vendar se počutim 
dosti bolje kot v prvem valu." 

Študenti smo pogosto deležni opa-
zk, da se delu izogibamo, študentska 
leta pa lahkotno preživljamo na plečih 
svojih staršev. Vsekakor se najde tudi 
kakšen tak, prav tako kot lahko v duca-
tu jajc najdemo eno, ki je 'obtolčeno'. 
A izjema še zdaleč ni pravilo. Zgodbe 
so si zelo različne in morda bi jim bilo 
treba pogosteje prisluhniti. 
Neja Jerebičnik

Foto: www.pixabay.com 
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Promocija destinacije Kočevsko v letošnjem letu

Izvedba projekta Doživite skrivnostno Kočevsko

Letos smo v Zavodu Kočevsko na jav-
nem razpisu Za sofinanciranje aktiv-
nosti promocije turistične ponudbe vo-
dilnih turističnih destinacij Slovenije 
v letu 2020 Javne agencije Republike 
Slovenije za trženje in promocijo tu-
rizma (STO) prejeli finančna sredstva 
za promocijo destinacije Kočevsko na 
domačem in tujem trgu.

Največji del sredstev smo med 
junijem in oktobrom 2020 nameni-
li obširnejši digitalni promociji na 
spletnih platformah Facebook (ki 
združuje družbeni omrežji Facebook 
in Instagram) ter Google. Pri oglaše-
vanju smo v skladu z raziskavo Person 
ciljnih skupin slovenskega turizma 
(Valicon, 2016) in ponudbo naše 

destinacije oglaševanje usmerili na 
t. i. zelene raziskovalce, ki jih zani-
majo predvsem narava, aktivnosti v 
naravi in kultura, ter so predhodno že 
izrazili interes za potovanje v Slove-
nijo. Spletno oglaševanje smo poleg 
Slovenije izvedli tudi na tujih ciljnih 
trgih destinacije Kočevsko: v Avstriji, 
Nemčiji in Beneluksu.

Pri spletnem oglaševanju smo 
presegli vse zastavljene cilje in 
na družbenih omrežjih Facebook 
in Instagram dosegli 1,9 milijona 
prikazov, 87-odstotno prisotnost na 
relevantna iskanja v nemščini ter pre-
jeli kar 18.487 klikov na oglase. Za 
oglase smo uporabili reprezentativne 
fotografije ter nov 'post-koronski' 

destinacijski video, ki je Kočevsko 
prikazoval kot miren, neokrnjen in 
zdrav kotiček Slovenije. V skladu s 
spomladansko-poletno komunika-
cijsko kampanjo STO, posvečeno 
domačim gostom, smo ga lansirali 
pod sloganom: ZDAJ JE ČAS. Da 
odkrijete skrivnostne gozdove Koče-
vskega. Video je imel pri gledalcih 
dober odziv in je v času od objave na 
FB-strani destinacije Kočevsko dose-
gel že več kot 64.000 ogledov. 

S sredstvi smo pripravili tudi krovno 
brošuro destinacije Kočevsko, s katero 
bodo naši informatorji v centrih TIC 
in na sejmih predstavljali našo ponud-
bo, dosegljiva pa bo tudi pri lokalnih 
ponudnikih. Za avstrijski in nemški trg 

smo v športni reviji Sport Aktiv prip-
ravili oglaševalski članek ter predsta-
vitev naše destinacije umestili tudi na 
njihovo spletno stran.

Pri oglaševanju na domačem trgu je 
bil rezultat delno že viden, saj smo v 
primerjavi z minulim letom zabeležili 
več slovenskih gostov, ki so letos od-
krivali manj poznane predele Slove-
nije. Pri tujcih smo želeli s kampanjo 
predvsem povečati njihovo ozavešče-
nost glede destinacije Kočevsko ter 
jih z oglasi in obiskom destinacijske 
spletne strani www.kocevsko.com 
navdahniti k raziskovanju in odločitvi 
za obisk kočevske pokrajine v nasled-
nji sezoni.
Nadija Kolmanič

Zavod Kočevsko je bil letos uspešen 
pri pridobivanju sredstev na javnem 
razpisu Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, za sofinancira-
nje aktivnosti vodilnih destinacij na 
področju digitalnega inoviranja kul-
turne dediščine in je prejel sredstva za 
izvedbo aktivnosti, ki smo jih združili 
pod nazivom Doživite skrivnostno 
Kočevsko v objemu gozdov in v digi-
talni obliki.

V okviru projekta smo tako letos 
končali digitalno inoviranje ene enote 
kulturne in ene enote naravne de-
diščine ter razvili tri nove turistične 
produkte. Za digitalizacijo smo izbrali 
Pragozd Krokar, enega od pragozdnih 
ostankov na Kočevskem, ki je bil 
leta 2017 vpisan tudi na UNESCOV 
seznam svetovne dediščine, ter Grad 
Fridrihštajn, kjer sta pred leti svo-
je zatočišče poiskala najslavnejša 
slovenska srednjeveška zaljubljenca, 
Friderik II. Celjski in Veronika Dese-
niška.

Pragozd Krokar je zavarovano 
območje in vanj vstop ni dovoljen, 
zato smo se odločili, da del njegovega 
območja digitaliziramo in razvije-
mo doživetje, ki bo obiskovalcem z 
VR-očali omogočalo digitalni vstop 
in raziskovanje pragozda. Pri izvedbi 
snemanja in meritev v pragozdu smo 
sodelovali s predstavniki lokalne 
enote Zavoda za gozdove Slovenije, 
nato pa z ekipo spretnih digitalnih 
animatorjev zajete podatke pretvorili 
v 15 različnih 360-stopinjskih video 
posnetkov in skenirane 3D-modele 
posameznih pomembnejših elementov 
gozda. Ti posnetki bodo del izjemne-
ga digitalnega doživetja in osupljive 
vidne in slušne izkušnje sicer nedosto-
pnega območja naravnega rezervata in 
delovanja neokrnjene narave v njem.

Začeli smo tudi digitalno inovira-

nje Gradu Fridrihštajn in na območju 
ruševin nekdanjega gradu opravili 
snemanje in skeniranje za simulira-
no rekonstrukcijo gradu, ki bo vidna 
v izdelani aplikaciji in bo ponudila 
tudi predstavitev naše destinacije ter 
informacije o okoliških kolesarskih in 
pohodniških poteh. 

Pri razvoju novih turističnih pro-
duktov smo izhajali iz specifik 
destinacije Kočevsko in jih zasnovali 
v skladu z vizijo razvoja slovenskega 
turizma in s smernicami STO za obli-
kovanje 5-zvezdičnih doživetij.

Z razvojem turističnega produkta S 
kolesom od zmaja do medveda smo 
želeli gostom kolesarjenje in zeleno 
obliko mobilnosti ponuditi že kot eno 
od možnosti prihoda v destinacijo 
ter goste iz Ljubljane privabiti na 
enodnevni kolesarski izlet do Skriv-
nostnega gozda Slovenije in nazaj. Za 
različne ciljne skupine smo trasirali tri 

variacije kolesarske poti od Ljublja-
ne do Kočevja, izdelali fotografske, 
video in tekstovne materiale, obliko-
vali kartografske in vizualizacijske 
prostorske vsebine ter za kolesarski 
produkt oblikovali prodajne turistič-
ne pakete. Hkrati smo zasnovali tudi 
idejni koncept kolesarskega dogodka 
S kolesom od zmaja do medveda, ki 
ga bomo prvič predvidoma izvedli 
prihodnje leto, samo kolesarsko pot 
pa smo nadgradili tudi v razširjeno 
pot, ki povezuje tri zelene prestolnice 
- Ljubljano, Kočevje in Belo krajino, 
in je bila pred kratkim predstavljena 
tudi v Lonely Planetu.

V sodelovanju z Javnim zavodom za 
kulturo in turizem Kostel smo pripra-
vili turistični produkt Doživetje Gradu 
Kostel oz. Skrivnost kostelskega 
vraga in oblikovali unikatno zgodbo 
interaktivnega vodenja po gradu, ki 
bo namenjeno skupinam otrok, starih 

med 8 in 15 let. Sodelovali smo tudi 
z Občino Osilnica in preučili razpolo-
žljive zgodbe in legende o Petru Klep-
cu ter razvili produkt, ki je prav tako 
namenjen skupinam osnovnošolskih 
otrok. Za oba produkta smo pripravili 
tudi fotografije, besedila in poseben 
priročnik za izvedbo programa ter 
izvedli izobraževanja vodnikov.

Del pridobljenih sredstev v okviru 
javnega razpisa smo namenili tudi 
kritju stroškov zaposlitve dveh oseb, 
ki izvajata in vodita vse projektne 
aktivnosti. Izvajanje projekta bo 
potekalo tudi v prihajajočem letu, ko 
nas čaka še izvedba preostalih aktiv-
nosti, ki vključujejo tudi izobraževa-
nja za lokalne turistične ponudnike 
in gostince, ki bodo v upanju, da se 
trenutne razmere in omejitve kmalu 
umirijo, ponovno izvedljive z udele-
ženci v živo.
Nadija Kolmanič

S pomočjo VR-očal bodo obiskovalci destinacije Kočevsko lahko virtualno vstopali v Pragozd Krokar.  • Foto: Arhiv Zavoda Kočevsko 



Glede na trenutne razmere 
in sprejete ukrepe, smo 
začasno ustavili dejavnosti 
Kulturnega centra Kočevje. 
Načrtovane dogodke bomo 
izvedli v primeru izboljšanja 
razmer ter ob spremembah 
ukrepov oz. priporočil, o čemer 
vas bomo sproti obveščali. 
Za vse spremembe, odpovedi 
in nadomestne termine 
načrtovanih gledaliških in 
glasbenih dogodkov ter 
filmskih predstav spremljajte 
naše spletno mesto  
www.kck.si ter družbena 
omrežja. 

Hvala za razumevanje in 
ostanite zdravi.

www.kck.si   

@kckkocevje    

@kulturnicenterkocevje
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Čas vseh možnosti?

Upravljanje mestnega jedra

Živimo v času neizmernih možnosti. Nasičenost ponudbe dobrin, informacij, dogodkov ... Slepi nas iluzija neskončne svobode in izbire. Izbi-
ra je osrednja obsesija sodobnosti, ki jo dojemamo kot bistvo bivanja. (R. Salecl). A koliko smo pri tem res svobodni? Nezavedno smo ujeti v 
diktat potrošništva, hlastanje, časovno stisko, frustracije. To je nemir sodobnega človeka. 

"Kakor na duši tako na telesu" in tako 
v prostoru. Vsa ta globalna zmešnjava 
se zajeda v vse plasti našega bivanja. 
Kot arhitektka to boleče čutim v oko-
lju, krajini. Tako opevana lepota naše 
dežele se maliči in duši v svobodi in 
izbiri, v brezobzirnem hlastanju po še 
več. Več česa? Več zidov, več gradbe-
nih parcel, več trgovin, več reklamnih 
panojev, več prizidkov, več ograj, več 
parkirišč, več cest, več betona, več 
razsvetljave, več barv, več drugačnosti 
… In vse manj harmonije, miru, ple-
menite preprostosti, ki nam jo ponuja 
sožitje z danim okoljem, nadgradnja 
lokalne tradicije.

Pa se ozrimo po naši lepi deželi. Po 
gričih in poljih gručaste vasice okrog 
cerkvenih zvonikov, obdane z borduro 

krošenj starih sadovnjakov, enako-
merno raztresene po mozaiku polj in 
travnikov, kdaj pa v zavetju razkošne 
blazine gozdov. Če odmislimo nove 
velikopotezne posege 'napredka', 
prepoznamo organsko vraščenost 
grajene arhitekture s krajino, ki so 
jo narekovale pristne potrebe stoletij 
življenja naših prednikov. In če zaide-
mo med naselja, ali opazimo še sledi 
reda, ko so bile hiše grajene v ritmu 
zaporedja, ko so bile poenotene in bile 
ravno tolikšne, kot so jih potrebovali, 
ko so se spoštovala pravila za urejeno 
podobo kraja? Ali prepoznamo never-
jetno funkcionalno in smiselno zasno-
vo posamezne domačije. Ali opazimo 
plemenitost lokalnih materialov, lesa, 
kamna, pastelnih naravnih barv fasad, 

spretnost že davno pozabljenega 
mojstra, kako domiselno je oblikoval 
zaključke škarnikov (šper) in leg pri 
strešnih konstrukcijah (cimprih)? 

Sliši se nostalgično in sanjavo. Novi 
časi prinašajo in terjajo spremembe, 
novi materiali pa gotovo nove izzive. 
Pa vendar se zdi, da smo pogosto kot 
otroci, ki planemo na novo igračko 
brez premisleka. Visoke in drage 
ograje, škarpe, 'tirolski' ali zazidani 
balkoni, lesena strešna konstrukcija in 
napušč, oblečena v stiropor, nadstreški 
z nadvse širokimi obrobami. V imenu 
mode, svobodne izbire in napredka 
prepogosto veliko po nepotrebnem 
investiramo. Hkrati pa vnašamo v 
prostor nered, disharmonijo, brišemo 
identiteto. 

Ali je res ograja iz inoksa vredna svo-
jega denarja in lepša v primerjavi z lese-
no, ki je mnogo cenejša, tudi če upošte-
vamo vzdrževanje? Ali so res ciprese in 
druge v trgovskih centrih kupljene rože 
lepše od maminih potonik, starih hor-
tenzij in preprostih domačih pelargonij? 
Ali je res draga izvedba s stiroporom 
zadelane strehe bolj smiselna kot skrbno 
obdelana vidna lesena strešna konstruk-
cija z ritmom škarnikov v napušču? 

Vse, kar so naši očetje modro, 
smiselno in dobro naredili, vendar ni 
za zavreči (J. Plečnik). Zdaj, ko so nas 
ti posebni koronski časi spet obrnili v 
lokalno, je morda premislek o tem še 
bolj na mestu.
Mateja Dekleva, Civilna iniciativa 
Uredimo in polepšajmo naše Kočevje

Spet je čas novoletno okrašenih mest. 
Prizori, s katerimi so nas običajno va-
bili v praznično razpoložena mesta, so 
v času epidemije rezervirani za doma-
čine. Tekmo za turiste je letos zasen-
čilo ustvarjanje vzdušja in doživetij 
za prebivalce. Mesta so okrašena, na 
trgih stojijo smreke, v izložbah male 
snežene krajine. Treba je poskrbeti za 
dobro počutje prebivalcev!

Letos ne moremo potovati, a ustvar-
janje božično-novoletnega vzdušja 
zato za mesta ni nič manj pomembno. 
Praznična podoba in ponudba, sejmi 
in prireditve nas vabijo iz stanovanj 
na prosto in nam pomagajo preganjati 
osamljenost in tesnobo med dolgimi 
zimskimi večeri. Čas zimskih prazni-
kov je za upravljavce mestnih jeder 
tradicionalen izziv in hkrati zgolj 
epizoda v ritmu mestnega dogajanja.

Praznična podoba in program sta 
enako kot mestni vsakdan, odvisna od 
sodelovanja med prebivalci, mestno 
politiko, upravo in strokovnimi služ-
bami ter lastniki nepremičnin, naje-
mniki lokalov in izvajalci dejavnosti. 
Nekdo mora poskrbeti za to, da se vsa 
pričakovanja, potrebe in dejavnosti 
sestavijo v skladno rabo in urejeno 
podobo, da so izložbe osvetljene, da 
program ponuja za vsakogar nekaj, da 
središče ostaja zanimivo za bivanje 
in je hkrati prizorišče novih doživetij. 
Vse od koncepta do podobe, pro-
grama in izvedbe je stvar dogovora. 
Brez skupne vizije, soglasja o ciljih, 
dobre koordinacije in sodelovanja se 
izvedba zatika, hrup preglasi glasbo, 
stanovanja ostanejo prazna, svetlo-

ba zasenči podobo, parkirana vozila 
ustavijo povorko. 

Številna mesta podpirajo sodelovanje 
med akterji v posameznih mestnih pre-
delih s posebnimi upravljavskimi struk-
turami. Na Dunaju več pisarn urbane 
prenove (Gebietsbetreuung Stadterneu-
erung) na terenu strokovno koordinira 
delovanje prebivalcev in akterjev. V 
starem jedru Salzburga so se lokalni 
podjetniki najprej združili in organizi-
rali trženje svojih izdelkov. Poskrbeli 
so za ohranjanje in razvoj svoje dejav-
nosti pa tudi za kulturno identiteto in 
program mestnega središča. Zdaj lokal-
na pisarna (Alstadt Salzburg) zaposluje 

tudi strokovnjake, ki celovito skrbijo 
za življenje in dogodke v starem jedru, 
se ukvarjajo s stanovanjsko ponudbo 
in prebivalci ter skrbijo za to, da se 
mestna uprava in središče dobro slišita 
in vzajemno podpirata. Za to dejavnost 
se je pri nas uveljavil izraz 'upravljanje 
mestnih središč', kar je poslovenjena 
različica angleškega 'Town Centre 
Management'.

Mogoče bi o nečem podobnem lahko 
razmislili tudi v Kočevju, mesto ima 
namreč bogato zgodovino in je pol-
no zanimivih zgodb in ljudi, ki lahko 
obogatijo utrip središča. Za oživljanje 
mesta so ključni ljudje. Upravitelj, 

oseba ali cela pisarna oseb v procesu 
oživljanja skrbi za to, da se domačini v 
središču dobro počutijo in razumejo, da 
v jedro pritegne nove ljudi, dejavnosti 
in programe, pa tudi za to, da dogajanje 
v jedru usklajuje z drugimi upravnimi 
strukturami in deli mesta. Upravitelj 
središča deluje kot oficir za zveze in 
tehnični direktor, pozna ljudi, prostor 
in infrastrukturo ter pozorno skrbi, da 
se lokalna skupnost, podoba in ponud-
ba razvijajo skladno z vizijo in cilji 
prenove, vključujoče ter vedno znova 
prilagojeno možnostim in razmeram. 
Maja Simoneti,  
Inštitut za politike prostora

Tudi v Kočevju je letos središče mesta že okrašeno in romantično osvetljena košata smreka, sestrična tiste, ki je odpotovala v Vatikan,  
že čaka na osamljene praznično razpoložene domače sprehajalce.  • Foto: Tanja Štajdohar Urh 
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Kje so meje okrajev?
Decembra 2018 je ustavno sodišče razsodilo, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor v neskladju z 
ustavo, državnemu zboru pa naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh letih. Po mnenju sodišča volilni okraji po 26 letih niso več ustrezala 
merilom, ki jih določa zakon o volitvah, saj so razlike v številu volivcev med okraji prevelike.

Izhodišče snovalcev volilnega zakona 
ob nastanku nove države je bil proporci-
onalen volilni sistem, ki naj zagotavlja 
vpliv volivcev na izbiro kandidatov 
in zagotavljal stabilnost. Tako bi se 
država razvijala čim bolj enakomerno, s 
sistemom volilnih enot in okrajev pa bi 
kraji, bolj oddaljeni od središč, pridobili 
politično predstavništvo. Zakon o voli-
tvah določa, da se za volitve poslancev 
državnega zbora oblikuje osem volilnih 
enot, ki so bile oblikovane v skladu 
z načelom, da se en poslanec voli na 
približno enako število prebivalcev. 
Vsaka enota je razdeljena na 11 volilnih 
okrajev, tako da je v vsakem volilnem 
okraju približno enako število prebival-
cev. Teh 88 poslancev ter dva poslanca 
italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti iz posebnih volilnih enot, 
kjer bivata manjšini, sestavlja slovenski 
državni zbor.

Minister za javno upravo Boštjan 
Koritnik je na začetku decembra v 
državnem zboru podal svoj predlog, ki 
spreminja velikost šestnajstih volilnih 
okrajev. Predlog popravlja razmerje 
med največjim in najmanjšim okrajem, 
ki je bilo doslej 1 proti 3,73 (Hrastnik 
z 8.000 in Grosuplje z 32.000 volivci), 
a kljub temu ponekod razmerja ostajajo 
velika. Opozicija je že pred tem vložila 
svoj predlog, ki bi ukinil volilne okraje 
in uvedel preferenčni glas. Za spremem-
bo je potrebna dvotretjinska večina, o 
predlogu so glasovali že marca, a so jim 
zmanjkali trije glasovi.

Kočevski občinski svet je konec 

novembra podal mnenje, da se ne strinja 
z načrtovanimi spremembami in uki-
nitvijo volilnih okrajev. Sklep so kot 
edina občina v Sloveniji poslali predse-
dniku državnega zbora, parlamentarnim 
strankam in Skupnosti občin Slovenije, 
v njem pa opozarjajo, da bo s tem prišlo 
do bistvenega poslabšanja možnosti 
izvolitve kandidatov z območij manj-
še gostote poselitve, posledično pa je 
predlog zakona 
kontradiktoren dol-
goletnim naporom 
po uravnoteženem 
zastopstvu v držav-
nem zboru. O spre-
membah zakona in 
posledicah, ki bi 
jih imel na izvoli-
tev predstavnikov 
z državnega obrob-
ja, sta spregovorila 
kočevski župan dr. 
Vladimir Prebi-
lič ter kočevski 
poslanec socialnih 
demokratov Predrag Baković.

Z novim predlogom bi se kandidati 
posameznih volilnih enot pomerili med 
seboj neposredno, brez meja okrajev. V 
našem primeru bi kočevski kandidat za 
poslanca v volilni enoti Ljubljana-Be-
žigrad tekmoval tako s tistimi v Lju-
bljani kot Osilnici. Prebilič opozarja, da 
bodo kandidati iz majhnih območij tež-
ko vstopili v državni zbor: "Kako lahko 
kandidat iz Kočevja, kjer imamo 13.000 
volivcev, prepriča enako količino kan-

didatov, kot nekdo, ki ima v zaledju več 
deset tisoč ljudi." Volivci bi tudi izbirali 
med veliko množico kandidatov iz cele 
volilne enote.

Zakonski predlog predvideva tudi 
uvedbo relativnega preferenčnega 
glasu. Z njim volivec označi kandidata, 
ki mu daje prednost pred preostalimi 
kandidati na listi, za katero je glasoval. 
Vladimir Prebilič tukaj izpostavlja več 

pomanjkljivosti: 
"Predlagatelj ves 
čas poudarja, da 
bodo ljudje lahko 
lažje vplivalo na 
to, kdo bo v resnici 
sedel v državnem 
zboru. Izkušnje 
kažejo, da je to prej 
izjema kot pravilo." 
Slovenski volivci 
že poznajo prefe-
renčni glas in ga 
lahko izkoristijo na 
volitvah za evrop-
ski parlament in 

pri volitvah kandidatov za občinske 
svete. A je udeležba volitev za evropski 
parlament tradicionalno nizka, večino-
ma znaša nekaj več kot 28 % volilnih 
upravičencev (leta 2014 le 24,5 %), 
zato Prebilič dvomi, da bodo volivci 
izkoristili možnost referenčnega glasu 
v večjem številu, saj tega načina volitev 
niso nikoli ponotranjili.

Sogovorca sta poudarila, da je za 
razvoj lokalne skupnosti nadvse po-
membno sodelovanje med županom in 

poslancem iz istega kraja. "Ne želim si, 
da bi bil zadnji poslanec iz Kočevja," 
pravi poslanec socialnih demokratov iz 
Kočevja Predrag Baković, ki pravi, da 
bo sprememba zakona definirala razvoj 
Kočevja še za naslednje generacije. Ko-
čevska območna organizacija socialnih 
demokratov je že ob prvem poskusu 
glasovanja svoj sklep o nestrinjanju 
poslala predsedstvu stranke, Baković 
pa takrat predloga ni podprl. Baković 
opozarja, da poslanca na lokalno okolje 
veže tudi odgovornost: "Tisti kandidati, 
ki prihajamo iz manjših središč, čutimo 
večjo odgovornost, smo bolj pod nad-
zorom javnosti in je ta odgovornost bolj 
personalizirana. Če zmaga kandidat od 
drugje, se ta odgovornost razprši."

Neskladje zakona o volilnih okrajih je 
po mnenju župana posledica dolgoletne 
centralizacije Slovenije, predlagana uki-
nitev volilnih okrajev pa bi pravno za-
količila trenutna neskladja in zmanjšala 
regionalno zastopanost predstavnikov. 
"Z vidika regionalnega razvoja Slove-
nije pomeni pravzaprav pljunek v obraz 
vsem naporom, da bi se naša država 
razvijala čim bolj skladno," je predlog 
označil za sporen Prebilič. "Če bo pred-
log preživel, ne bomo imeli človeka, ki 
bo zastopal naše interese." Pri snovanju 
sprememb volilnega zakona sta sogo-
vorca pogrešala tudi bolj temeljito javno 
razpravo.

O spremembah volilnega zakona je 
državni zbor glasoval 18. decembra, a 
opozicijskega predloga ni podprl.
Žarko Nanjara

“4. volilna enota obse-
ga štiri okraje širšega 

območja občin Kočevje, 
Ribnica, Grosuplje in Li-
tija; tri okraje Ljubljana 
Moste-Polje, dva okraja 
Ljubljana-Bežigrad ter 

dva okraja, ki sta del 
občine Domžale.”
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JORAS CENTER
Ob železnici 7, Ribnica
tel.: 01 836 90 40
Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh / 100 km, komb: 21,6 – 15,2. Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo in skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije, zato ŠKODA priporoča uporabo ekološko pridobljene 

električne energije. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 

k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Točni podatki o porabi električne energije po sistemu WLTP bodo na voljo v času lansiranja modela, predvidoma v prvi polovici leta 2021.

ŽELIMO
VAM IGRiVO

Katera je vaša najljubša praznična uspešnica?
Strinjamo se lahko, da nam božični duh v veliki meri pričara tudi glasba. Raziskovalci so že pred desetletji raziskovali vpliv glasbe na posa-
meznika in danes je jasno, da zelo uspešno kroji naše razpoloženje. Božične pesmi v tem obdobju slišimo povsod: v cerkvah, na radijskih 
postajah, na praznično okrašenih ulicah in celo v trgovskih središčih. 

Božične pesmi so nastale iz pesmi, 
ki so jih na ta praznik recitirali po 
cerkvah. Najstarejša znana pesem 
izvira iz 11. stoletja, začne pa se z 
naslednjim verzom: "Zdaj nam bodi 
dobrodošel, Gospod Kristus, ki si 
Gospod vseh nas". Znane so tudi an-
gleške božične pesmi (ang. Christma-
scarols), ki so v 12. stoletju nastale 
kot enostavne posvetne pesmi za ples. 
Šele v 16. stoletju so dobile božič-
no konotacijo, v 19. pa so doživele 
preporod. Takrat so nastale skladbe 
Christmas Hymn (Božična himna), 
Good King Wenceslas (Dobri kralj 
Venceslav) in Come All Ye Faithful 
(Pridite vsi zvesti). Ogromno božičnih 
pesmi je bilo napisanih med obema 
vojnama, pozneje pa so se razvijale v 
angleški, predvsem zabavni glasbi. 

Najbolj znana in priljubljena 
cerkvena božična pesem, s katero se 
vedno in povsod začno polnočnice, 
je nedvomno Sveta noč. A pesmi se 
drži nekoliko nenavadna legenda. Na 
božič leta 1818 so se v kraju Arns-
dorf pokvarile orgle. Ker za njihovo 
popravilo ni bilo časa, so se morali 
duhovnik in vaščani znajti druga-
če – polnočnice brez petja si namreč 
niso zmogli predstavljati. Župnikov 
pomočnik Josef Mohr in tamkajšnji 
učitelj, cerkovnik in organist Franc 
Ksaver Gruber sta morala rešiti 
nastalo situacijo. Mohr je do večera 
spisal besedilo, nato pa ga je Gruber 
takoj uglasil za kitaro in dva solo 
glasova. Tisti večer so pesem prvič 

javno izvedli med polnočnico. Čeprav 
je bila ljudem takoj všeč, se je v svetu 
uveljavila šele leta pozneje. Legen-
da pravi, da je k njenemu širjenju 
močno pripomogel izdelovalec orgel. 
V kateri koli cerkvi je namreč instru-
ment popravljal, je zaigral Sveto noč. 
Pesem je danes prevedena v več kot 
sto jezikov. 

Ena od najbolj prepoznavnih in 
popularnih zimzelenih pesmi je White 
Christmas (Beli božič) iz leta 1942, 
ki jo v originalu izvaja Bing Crosby. 
Skladba, ki se je prodala v več kot 
50 milijonih izvodov, velja za naj-
bolj prodajani božični singel vseh 

časov. Leta 1944 je izšla pesem Judy 
Garland z naslovom Have Yourself a 
Merry Little Christmas (Imejte vesel 
božič), ki je bila izvorno posneta 
za muzikal Meet me in st. Louis. O 
kostanju, ki se praži na odprtem og-
nju, je že leta 1946 prepeval Nat King 
Cole, Sinatra pa je privabljal sneg 
z džez uspešnico Let it Snow (Naj 
sneži). Leta 1957 je s pesmijo Blue 
Christmas (Modri božič) praznične 
uspehe žel kralj rokenrola Elvis Pres-
ley, tri leta pozneje pa je izšla popev-
ka Jingle Bells, ki jo je prepevala Ella 
Fitzgerald.

Desetletje pozneje je Jose Feli-
ciano iz Portorika s pesmijo Feliz 
Navidad zaželel vesel božič v dveh 
jezikih. Vmes jih je bilo še kar nekaj, 
a po prepoznavnosti izstopa še Last 
Christmas pop dueta WHAM!, ki je 
izšla 1984. Zanimivo je, da se je na 
vrh lestvic povzpela šele leta 2017, 
po smrti člana Georgea Michaela. 
Mariah Carey je leta 1994 izdala cel 
album božičnih pesmi, All I Want 
for Christmas is You pa je ena izmed 
tistih, ki se je najdlje ohranila – tudi 
25 let po tem, ko je bila posneta, je 
dosegla sam vrh Billboardove lestvi-
ce. Božični duh je z glasbo leta 2011 
pričaral tudi Justin Bieber s pesmijo 
Mistletoe. Veliko priredb klasičnih 
prazničnih uspešnih je posnel Michael 
Bublé, nastajajo pa tudi vedno nove 
pesmi – tako tuje kot domače.

A ko govorimo o najlepših praznič-
nih uspešnicah, ne smemo pozabiti 

na domačo Belo snežinko ansambla 
Veter, ki je doživela že kar nekaj 
priredb in je že skoraj ponarodela. A 
je tudi ta zimzelena uspešnica prired-
ba, saj je nastala po melodije stare 
italijanske kancone Non Dimenticar 
Le Mie Parole (Ne pozabi mojih 
besed), avtor slovenskega besedila pa 
je neznan. Vsem, tudi tistim, ki niso 
oboževalci domače glasbe, je dobro 
znan verz tudi naslednji verz: "Zdaj 
dvignimo čaše, polnoč je, naj vino 
ogreje mi srce", ki pa ima tudi neja-
sno zgodovino. Pesem Na božično 
noč sta napisala Košmrlj in Rudan iz 
skupine Pop Design leta 1989, po več 
desetletjih nenehnega prazničnega 
vrtenja pa je melodijo zaneslo tudi do 
Nemčije. Tam sta napev prepoznala 
originalna avtorja kot svojo pesem 
Man of the World (Človek sveta), 
ki ju pa slovenska glasbenika nikoli 
nista prosila za dovoljenje. Zaplet se 
je rešil potihoma, popevki pa se je v 
prazničnem času še vedno skoraj ne-
mogoče izogniti. Zadnja noč v letu še 
nikoli ni minila brez Silvestrskega po-
ljuba Alfija Nipiča, tudi letos je izšlo 
že kar nekaj novih božičnih oziroma 
prazničnih skladb domačih izvajalcev. 
O prazničnem času prepevajo Žiga 
Deršek, Nika Zorjan ter SoulGreg 
Artist, že skoraj 350 tisoč ogledov na 
platformi YouTube pa je s pesmijo 
Za božič tebe si želim dobil 'razširjen 
trio' Špele Grošelj, Domna Kumra in 
kvinteta Il divji.
Neja Jerebičnik

Foto: Unsplash.com 
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Kočevje špila ... in svet se vrti
Svet se je nehal vrteti in Kočevje še vedno špila. Devetič zapored bo izšla kompilacija avtorske glasbe iz naših koncev. Čeprav vlaka še ni, 
čeprav se gnojnica še vedno veselo zliva v naše podzemlje in čeprav gostilne niso odprte. Štirinajst novih pesmi, ki jih boste tokrat prvič  
lahko slišali na internetni predstavitvi v nedeljo, 27. decembra, na Facebook in YouTube profilu Društva kočevskih glasbenikov.

Po prvem šoku, ki ga je ver-
jetno doživel vsak od nas, je 
prišlo spoznanje, da propadli 
ne bomo, da se bomo prilago-
dili. Zelo težko je za ustvarjal-
ce, ki od tega živijo, vsakršna 
kultura je na udaru nevidne 
sile. Veliko je in bo stisk ljudi 
in družin vseh zanimanj in 
poklicev, težko bo. Kot pa se je 
vsakokrat v zgodovini pokaza-
lo, je predvsem na ustvarjalcih, 
da ohrabrijo duha in dvignejo 
zanos družbe. Še vedno smo 
bitja upanja, tudi če je to včasih 
lažno.

In v tej luči vam kočevski 
glasbeniki s ponosom prinaša-
mo nove pesmi, ki so večinoma 
nastale letos. V luči napovedi 
prihajajoče desete kompilacije 
pa vam vsem skupaj želimo 
čim bolj srečen praznični, pred-
vsem pa popraznični čas.
Zoran Bitorajc

Foto: DKG 
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Božične kepice
Sestavine:
• 2 beljaka
• 100 g sladkorja
• 100 g moke
• 1 vanilin sladkor
• 100 g čokolade v prahu
• 120 g mletih orehov ali  lešnikov
• 2 žlici ruma
• ščep soli
• ¼ žličke cimeta
• ščep mletega ingverja

Iz beljakov stepemo trd sneg in mu 
 postopno dodajamo sladkor.
V maso narahlo vmešamo vanilin slad-
kor, mlete orehe, čokolado v prahu, 
rum, sol, cimet, ingver in moko.
 Na pekač, obložen s papirjem za peko, 
polagamo z roko oblikovane kepice.
Pečemo 13 minut na 160 °C.
Kepice krasimo z raztopljeno čokolado 
in božičnimi okraski ali mletimi orehi.

RECEPT

Recept je pripravila Bojana Klepac

Tradicionalne zimske jedi, ki so na domačem 
meniju obvezne
Na kaj najprej pomislite, ko nekdo omeni zimske jedi? Med najpogostejšimi odgovori zagotovo slišimo tri sestavine: zelje, fižol in krompir. 
Na zimskem krožniku predvsem zaradi kolin, ki so (bile) v tem času pogoste, ne manjka pa niti mesa. V nadaljevanju bomo zajeli nekatere 
slovenske narodne jedi in tudi eno jed, ki tradicionalno ni domača, a se na našem jedilniku znajde zelo pogosto. 

Pečenica ali krvavica z zeljem in 
matevžem 
Tradicionalno se v tem obdobju 
praznuje praznik kolin. Ponekod mu 
pravijo tudi furež ali koljereja, zato je 
pričakovano, da naša prva jed vsebuje 
pečenice ali krvavice. Poleg pečenic 
se prileže kislo zelje ali repa, odvisno 
od osebnega okusa. Jed se odlično 
ujame tudi s številnimi prilogami, 
kot so žganci, pražen krompir, kru-
hovi cmoki in polenta. Krožnik pa 
lahko popestri tudi matevž. Matevž 
je značilna jed osrednje Slovenije, 
zlasti Dolenjske. Zaradi krompirja, 
ki je ključna sestavina poleg fižola, 
jo umeščajo v 19. stoletje. V revnej-
ših okoljih je bil matevž glavna jed, 
sčasoma pa je dobila značaj sesta-
vljene in okusne priloge tudi v mestni 
in gostilniški kuhinji. Ponekod mu 
pravijo tudi krompirjev mož, medved 
ali belokranjski matevž. Njegovo 
ime, kot tudi nekateri drugi narečni 

izrazi, izhaja iz imena Matej oziroma 
Matevž.

Bujta repa
Za Prekmurje je značilna bujta repa, 
ki jo lahko pripravimo kot enolončni-
co ali kot prilogo. Prvotno je bila na 
mizi ob kosilu, ko so bile koline, zato 
tudi takšno ime. 'Bujiti' na tistem kon-
cu Slovenije pomeni 'ubiti' prašiča. Za 
zabelo so uporabljali svinjsko mast, 
zaseko, kislo smetano in bučno olje, 
saj je morala biti čim bolj mastna. 
Repa, ki so jo pobirali jeseni, pa se je 
v tem času že kisala. Za bujto repo je 
veljalo posebno pravilo: iz nje se ne 
sme kaditi! To je namreč pomenilo, da 
je dovolj mastna, danes pa jo prip-
ravljajo z manj maščobe. Kuhanemu 
mesu dodamo kislo repo in začimbe 
in nato proseno kašo, tako da ostane 
nad repo. Jed je kuhana, ko se prosena 
semena razcvetijo in se meso loči od 
kosti. Ker tudi repa velja za jed, ki je 

naslednji dan še boljša, je celo zažele-
no, da je skuhamo čim več.

Ričet ali ješprenj
V hladnejših mesecih pogosto prip-
ravljamo tudi ričet. Gre za preprosto 
enolončnico, ki ji pravimo tudi ječme-
nova kaša ali ješprenj, recept zanjo pa 
se po različnih delih Slovenije razli-
kuje. Pripravlja se lahko s prekajenim 
mesom ali klobaso, njegove temeljne 
sestavine pa so ješprenj in fižol. Ime 
jedi, ki je značilno za osrednjo Slo-
venijo, izhaja iz štajerske nemščine 
(Ritschet) in pomeni enolončnico iz 
ječmenove kaše, slanine ali suhega 
mesa, graha in leče. Njegova poseb-
nost je tudi, da v njem ni krompirja. 
 
Jota
Osnovne sestavine naslednje jedi so 
fižol, krompir, kislo zelje in svinjsko 
meso. Gre za kraško in furlansko na-
rodno samostojno jed, ki se je udoma-

čila na Goriškem in po Primorski. Po 
prvi svetovni vojni se je na Tržaškem 
uveljavila kot brezmesna jed, v zad-
njih desetletjih pa ji dodajajo tudi se-
mena kumine. Za joto je pomembno, 
da je gosta. To dosežemo s tem, ko 
fižol in krompir kuhamo dlje časa.

Polnjene paprike
Kot rečeno, se na mizi pogosto znajde 
tudi jed, ki tradicionalno ni sloven-
ska. 'Filane' oziroma polnjene paprike 
poznajo po vsej jugovzhodni Evropi, 
obstaja pa več različic te jedi. Kot 
primer, v Bolgariji paprike polnijo z 
jogurtom. Pri nas polnjene paprike 
običajno polnimo z mešanico mletega 
mesa in riža ter jih postrežemo v pa-
radižnikovi omaki s prilogo. Lahko pa 
iz jedi preprosto umaknemo meso in 
ga nadomestimo z različno zelenjavo 
in sirom. Tako se na zimskem meniju 
najde nekaj za vsak okus!
Neja Jerebičnik
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MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU
Vsakdo ima pravico do življenja brez nasilja v javnem in zasebnem življenju. Vsako nasilje je kršenje človekovih pravic in svoboščin - PRIJAVI NASILJE.  
Novembra in decembra 2020 potekajo preventivne aktivnosti za zaščito žrtev nasilja v družini ter žrtev spolnih zlorab. 

Policisti Policijske postaje Kočevje smo aktivno pristopili k izvajanju preventivnih dejavnosti v sklopu Mednarodnih dni boja proti nasilju, ki so se začeli 18. 
novembra, na evropski dan zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ter se nadaljevali 20. novembra, ob svetovnem dnevu otroka. Med 
25. novembrom in 10. decembrom pa potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami, ki se zaključujejo 10. decembra, ko obeležujemo dan 
človekovih pravic. 

Letos se srečujemo z epidemijo covida-19 in posledično z različnimi ukrepi za njeno zajezitev. Ti ukrepi imajo zelo velik vpliv na naše družinsko življenje ka-
kor tudi na vse preostale oblike našega odnosa, saj veliko ljudi dela od doma oziroma so ostali bodisi brez službe ali pa so na čakanju. Šoloobvezni otroci, 
dijaki, študenti in upokojenci večino svojega časa prebivajo med stenami svojega doma. Pri starejši populacija je zaznati, da se vsakodnevno povečujejo 
različni občutki nemoči, osamljenosti, strahu pred izgubo službe ter strahu pred boleznijo. Zaradi različnih dejavnikov, kot so stres, izčrpanost, utrujenost, 
naveličanost in preobremenjenost, lahko prihaja do povečane napetosti v družinskih odnosih, ti pa lahko preidejo tudi v različne oblike nasilja, kot so fizič-
no, psihično, ekonomsko, spolno nasilje ter zanemarjanje družinskega člana.

Policisti Policijske postaje Kočevje ugotavljamo, da je nasilje prisotno predvsem v zasebnih prostorih, ne glede na to, ali gre za urejena ali manj urejena 
 družinska okolja. Običajno gre za dalj časa trajajoče nasilje, ki pusti hujše travmatične posledice, žrtve pa imajo pogoste težave s psihičnim zdravjem. 

Občane bi želeli seznaniti, da če ste žrtev nasilja, čim prej poiščite pomoč. Kot posamezniki in družba si ne smemo dovoliti, da bo nasilje, ki se izvaja nad 
 komerkoli, postalo sprejemljivo in opravičljivo ter normalen del našega življenja, do nasilja moramo vzpostaviti ničelno toleranco.

Treba se je zavedati, da pri odkrivanju nasilja igrajo zelo veliko vlogo tudi prijatelji, sorodniki, sosedje, sošolci, sodelavci, ki so priče dogodkom, sumijo ali 
 vedo, da se nasilje nad nekom izvaja. V veliko primerih žrtev iz različnih vzrokov sama ni zmožna prijaviti nasilja, bodisi ker se boji nadaljnjega nasilja, ker 
ji nihče ne bo verjel, ali pa se zadržuje ves čas v skupnih prostorih s povzročiteljem nasilja in nima možnosti, da bi se lahko umaknila v svojo zasebnost in 
 varno opravila pogovor.

Prijavo nasilja lahko poda vsakdo, in sicer na najbližji policijski postaji, na anonimno telefonsko številko policije 080 1200 ali na številko 113, tudi pisno na 
spletnem portalu Policije. 
Glede nasvetov pri prijavi in nadaljnjih postopkih smo vam vedno na voljo policisti na spodnjih številkah, prav tako pa se lahko sama žrtev obrne tudi na 
nevladne organizacije.

Pomembne številke:

• Policija: 113 ali anonimni telefon policije 080 1200
• Policijska postaja Kočevje: 01 893 97 00
• www. policija.si (koristni napotki ter informacije policije pri obravnavi nasilja v družini)
• Društvo ženska svetovalnica, psihosocialna pomoč ženska, žrtvam nasilja: 01 251 16 02 
• Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja: 031 233 211
• Tom telefon za otroke in mladoletnike: 116 111

Josip Tomac, vodja policijskega okoliša

POLICIJSKA POSTAJA KOČEVJE – OBVESTILO ZA OBČANE

Knjižnica Kočevje vas vabi k spremljanju Dogodivščin 
medvedka Berija, zdaj tudi na spletu!
Verjetno že poznate učenega, nagaji-
vega in razigranega medvedka Berija, 
rednega obiskovalca Knjižnice Ko-
čevje, ki  je v preteklem šolskem letu 
prepotoval ves svet. Projekt za otroke 
se je zaključil konec avgusta 2020, 
septembra pa je knjižnica s priznanji 
in zabavnimi 'nahrbtnički preseneče-
nja' nagradila 20 pridnih bralcev, ki 
so pri projektu sodelovali vse leto in 
v knjižnico prinesli kupončke z vsemi 
zbranimi žigi. Zaradi uspeha projekta 
smo se v šolskem letu 2020/21 odlo-
čili nadaljevati novo sezono projekta 
Dogodivščine medvedka Berija, ki se 
ga otroci lahko udeležijo od začetka. 
Medvedek Beri se je letos odpravil 
na potovanje po Sloveniji. Od ok-
tobra dalje knjižnica vabi otroke, 
da medvedku, ki se bo iz pokrajine 
v pokrajino selil vsak mesec, sledi-
jo v Berijevem kotičku otroškega 
in mladinskega oddelka knjižnice, 
kjer si lahko s knjigami napolnijo 
Berijev bralni nahrbtniček. Zaradi 
nepredvidljivih razmer in ukrepov, 

omejitev prireditev in zavedanja, da 
je morda komu v trenutni situaciji pot 
do knjižnice otežena, pa sem bibliote-
karka Pia z otroškega in mladinskega 
oddelka naše knjižnice za otroke 
pripravila pravljične videoposnetke 
s predstavitvijo projekta ter pravljico 
za vsak mesec oz. za vsako pokraji-

no, ki jo bo obiskal naš medvedek. S 
spremljanjem videoposnetkov lahko 
otroci zdaj v projektu sodelujejo tudi 
od doma. Videoposnetki so dostopni 
na spletni strani in na YouTube profilu 
Knjižnice Kočevje. Vsi sodelujoči, ki 
bodo knjižničarkam prinesli svoje li-
kovne ali literarne izdelke, ustvarjene 

po slikanici, ki predstavlja posamezno 
pokrajino, si bodo prislužili Berijev 
žig na temu namenjen kuponček. Pro-
jekt bo trajal do konca šolskega leta 
(junija 2020), otroci, ki bodo zbrali 
vseh 8 žigov, pa bodo prejeli lepe 
nagrade in priznanja. 

Projekt je namenjen tako predšol-
skim otrokom kot prvošolčkom, ki se 
šele podajajo na pot branja, in učen-
cem nižjih razredov osnovne šole, ki 
že znajo brati sami. Prek medvedkove 
dogodivščine otroci na zabaven način 
spoznavajo nove knjige in kraje, pri 
tem pa preživljajo kakovosten prosti 
čas ob bogatenju besednega zaklada 
in utrjevanju branja. Zgodbica, ki jo 
najdete v Berijevi zloženki, in pra-
vljični videoposnetki so lahko odličen 
uvod, s katerim starši otroka nav-
dušijo nad obiskovanjem knjižnice, 
izposojo in branjem knjig. Za vse do-
datne informacije smo vam na voljo 
knjižničarke na oddelku za otroke in 
mladino. Vabljeni k sodelovanju!
Pia Marincelj Bregar

Foto: Knjižnica Kočevje 
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Ivona Březinová
Vpij potiho, brat
Miš, 2020

Mladinski roman Vpij potiho, brat je tankočutna zgodba o otroku z motnjami v 
duševnem razvoju in sobivanju v družini. Napisala jo je uveljavljena češka otroška 
in mladinska pisateljica Ivona Březinová, njena dela pogosto zajemajo občutljive 
teme. Glavna junakinja je Pamela, 14-letna učenka, katere brat dvojček ima hudo 
obliko avtizma. Ni enostavno skrbeti za takšnega otroka, a mama se je odločila, da 
ga ne bo dala v zavod. Pamela ji pri tem, kolikor le more, pomaga. Ob tem razvije 
tudi veliko mero razumevanja in strpnosti do drugačnosti. Zato se zbliža s sošolcem 
Patrikom, ki ima lažno obliko avtizma, Aspergerjev sindrom. Doma pa postaja vse 
hujše, Remi, kot mu ljubkovalno rečejo, je vse bolj zahteven, neobvladljiv in nasilen. 
Ali je mamina odločitev, da ne bo sprejela profesionalne pomoči za svojega bolne-
ga sina, pravilna? Zgodba pojasnjuje čustva in slabo vest, ki jih občutijo udeleženci.   
Opravičevanje matere za nasilno vedenje Remija se skoraj konča tragično. Motnje v 
duševnem razvoju bližnjih ni lahko sprejeti, lažje pa je, če poznamo posledice. Bra-
nje je primerno tudi za starejše bralce.                                                                                      

Karl Modig  
Smrt ni hec  
Miš, 2020 

Smrt ni hec je prvenec zelo mladega švedskega avtorja Karla Modiga (rojen 
1994). Izšel je pred dvema letoma in kmalu smo dobili slovenski prevod. Glavni 
junak romana je 19-letni Josef Koroljev, njegov oče, sovjetski disident, je z druži-
no že v njegovem otroštvu prebegnil na Švedsko. To jim ni prineslo pričakovane 
sreče in družina je razpadla. Kot da to ne bi bilo dovolj, je Josefov starejši brat Ale-
ksander, na videz urejen in resen fant, naredil samomor. Vsi so pretreseni, saj se 
pri samomoru, zlasti mladega človeka, vsi sprašujemo, ali bi lahko takšen tragični 
dogodek preprečili. Josef zapade v začaran krog samopomilovanja, pijančevanja, 
neuspešnih ljubezenskih zvez in obupanih poskusov, da bi uspel kot stand up 
komik. Odločitev, da si bo vendarle našel službo, se pokaže kot odrešitev. Služba 
ni enostavna, v šoli pomaga otrokom z motnjami vedenja in učenja, in skozi te 
izkušnje si tudi sam uredi svoje življenje. Knjiga je napisana za zahtevnejše bralce.  

Viola Ardone 
Otroci z vlaka  
Mladinska knjiga, 2020        

Čas po drugi svetovni vojni, italijanski jug, poln siromašnih družin, ki ne morejo 
preživljati svojih otrok. Na bogatejšem severu pa se je tisoče družin odločilo, da 
bo svoj dom odprlo tem ubogim otrokom in poskrbelo za njihovo odraščanje. 
Pretresljiva zgodba o nujni ločitvi otrok, ki je številne od njih usodno zaznamova-
la. Med njimi je tudi sedemletni deček Amerigo Speranza, ki nam pripoveduje o 
svojem življenju, borbi z revščino in lakoto, slovesu od matere in dolgi poti z vla-
kom do severa, kjer ga sprejme gospa dobrega srca. Zvečer mu poje uspavanko, 
ponudi mu novo življenje, on pa spozna nove prijatelje, prvič ima torto za rojstni 
dan in prvič dobi darilo. Violino. Zgodba temelji na resničnih dogodkih, v njej 
pa se prepletajo zgodbe na tisoče otrok, ki so odrasli na severu, njim velikokrat 
nerazumljivem svetu. Nekateri so tam ostali in si ustvarili novo življenje, drugi pa 
so se vrnili domov. Amerigo se vrne, violina pristane pod posteljo. Razjedajo ga 
nasprotujoča si čustva in želje. Strah ga je. "Strah je. Strah pred umazanijo, pred 
revščino, pred pomanjkanjem; strah, da sem slepar, nekdo, ki je živel življenje, 
ki ni bilo njegovo, ki je prevzel priimek, ki mu ni pripadal." Kot pravi Tomassino, 
Amerigov prijatelj, so prelomljeni na dve polovici. Ali bo Amerigu uspelo sestaviti 
ti dve polovici in slediti svojim sanjam? 

Adam Kay 
Sveta noč, zgaran na moč  
Mladinska knjiga, 2020        

Pisatelj in komik Adam Kay, nekoč pa zdravnik, je za svoje bralce tokrat napisal 
božično varianto knjige Tole bo bolelo in jo naslovil Sveta noč, zgaran na moč. 
Ker ne(sreča) nikoli ne počiva, se delo v bolnišnicah zaradi prazničnega vzdušja in 
razpoloženja  nikoli ne ustavi. Tako knjiga vsebuje veliko prazničnih zgod in ne-
zgod, ki se jih avtor kljub vsemu spominja z veseljem in nostalgijo.
Adam Kay letos, ko je pandemija ohromila svet, še posebej poudarja, da zdra-
vstvo še zmore skrbeti za svoje sodržavljane predvsem po zaslugi številnih zga-
ranih, a požrtvovalnih posameznikov. Tistim, ki so v službi ob petkih in svetkih, 
režejo, šivajo, polagajo mavec, sprejemajo nosečnice, je tale knjiga s svojimi 
duhovitimi in srčnimi dnevniškimi zapisi svojevrstna zahvala. “Kolektivni dopust 
med božičnimi prazniki v medicini preprosto ne pride v poštev. Dojenčkom pač 
dol visi, da si načrtoval praznično praznjenje velike steklenice baileysa in še večje 
škatle z božičnimi čokoladicami, pa tudi nujna stanja ne bodo manj pogosta le 
zato, ker iz vseh zvočnikov po državi odmeva pesem Last Christmas.”
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OKSIMORON ali 
 bistroumni nesmisel 
Stavčne besedne figure bi lahko opisali kot izraze za olepševanje opisovanja, 
z njimi pa želimo doseči posebne učinke, pravimo, da je jezik z njimi bolj sli-
kovit. Najbolj zanimive so figure, če nastanejo z daljšim opisom, ki zavzema 
dober del stavka in včasih celo več stavkov. Posebno pogosto se uporabljajo 
naslednje figure: retorično vprašanje, retorični odgovor, stopnjevanje, opisova-
nje, namig, iznenadenje, vzporednost, navidezni preskok, prispodoba in bistrou-
mni nesmisel.

Pa si podrobneje oglejmo zadnjega iz našega nabora: bistroumni nesmisel ali 
oksimoron. V grščini oksis pomeni bistroumen, moros pa neumen. Kot lahko 
takoj vidimo, je to formalno protislovje oziroma že čisto nemogoča prispo-
doba, totalni paradoks, čeprav je seveda globlji pomen spet filozofska misel. 
V pogovornem jeziku in leposlovnih besedilih se lahko namen oksimoronov 
skriva v želji po ustvarjanju dramatičnosti za poslušalca ali bralca. Včasih jih 
uporabimo, ko želimo, da nas nekdo vzame resno ali pa se ob poslušanju oz. 
branju ustavi in razmisli. Prav tako lahko z oksimoronom dosežemo komičnost 
pripovedi ali pa vzbudimo začudenje. Lahko bi rekli, da z oksimoronom jezik 
začinimo, da ta postane zanimivejši, pritegne našo pozornost in nas spodbudi k 
razmisleku. Glede na stopnjo t. i. nesmiselnosti besedne zveze ločimo na prave 
oksimorone, ki jih sestavljata besedi, ki se med seboj povsem izključujeta 
(počasi hiteti) in t. i. retorične oksimorone, ki jih sestavljajo besede, ki niti niso 
izključujoče, vendar lahko zaradi njih nastalo besedno zvezo umestimo pod bi-
stroumni nesmisel bolj zaradi njenega satiričnega učinka (pametna blondinka).

Čeprav se vam mogoče zdi, da je oksimoron rezerviran za leposlovje in da 
jih uporabljajo sami vešči zapisovalci umetniškega jezika, bi bili presenečeni, 
kako veliko jih slišite v vsakdanjem govoru. Zagotovo jih pogosto uporabite 
tudi sami, pa se še zavedate ne. Naj naštejemo nekaj najpogostejših, vi pa se 
odločite, kateri vam je najljubši.

Tudi Prešeren je zelo rad uporabljal oksimorone. V Slovo od mladosti je zapisal: 
"… temna zarja …" V Memento mori pa najdemo "… molče trobental bo …" 
Shakespeare je v Romeu in Juliji uporabil: Angelski hudič! Jagnje krvoločno!

• navidezna resničnost
• originalna kopija
• živi mrtvec
• javna skrivnost
• varno tveganje
• temna svetloba
• stoodstotna možnost
• edina izbira
• črno zlato
• manj je več
• plačani prostovoljci

• točna ocena
• steklena volna
• tekoči plin
• kisel nasmešek
• stare novice
• odrasli otroci
• navidezna resničnost
• čista nesnaga
• počasi hiteti 
• pošten politik
• lahek porod
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Leto 2020 je bilo nedvomno prelomno in pretresljivo za vsakogar od nas. Poleg drastičnih spre-
memb, ki jih je v naš vsakdan prinesel covid-19, smo številni doživljali še takšne in drugačne 
pretrese v osebnih in poslovnih življenjih. Hvaležna sem, da je meni to leto podarilo tudi mnogo 
zelo zelo lepih trenutkov in prelomnic. Verjamem, da se vse, tudi tisto, kar se nam najprej zdi ne-
gativno, zgodi z razlogom in nas nekaj uči. Zagotovo nam je preteklo leto poleg hvaležnosti za 
vse, kar imamo, in močnejšega zavedanja vsega tistega, kar je ZARES pomembno, prineslo tudi 
spoznanje o tem, kako zelo smo lahko prilagodljivi in kaj vse zmoremo početi na drugačen način, 
kot smo bili vajeni v preteklosti. Želim si, da bi se že v prihajajočem letu razdiralne sile, ki so letos 
pretresle naša življenja, umaknile in nam prinesle prostor za svež začetek in prijetnejše izzive. 
Vsem bralcem želim prijetne praznike in čarobno leto 2021.
Pia Marinclej Bregar, bibliotekarka

V letu 2020 smo v Društvu podeželskih žena Kočevske doživele veliko sprememb. Prilagodile smo se trenut-
ku. Delavnice in predavanja smo predvajale v živo na Facebooku, kjer smo imele veliko ogledov. Izpeljale 
smo tudi eno ekskurzijo. Razstave so bile drugačne, samo v izložbah, pa vseeno lepe in zanimive. Vse je bilo 
nepričakovano in novo. Sklepamo, da nam je leto 2020 veliko dalo, pa tudi vzelo, še posebej lepa in prijetna 
druženja.
V prazničnem šopku želja vam pošiljamo:
bele snežinke – prinašalke miru in prijateljstva;
sončne žarke – srčnosti in poguma
ter rdeče jabolko – radost življenja in zdravja.
Bojana Klepac, predsednica Društva podeželskih žena Kočevske

V letu 2020 smo doživeli in preživeli nekaj, kar bi še pred slabim letom dni večina 
označila kot zanimiv filmski scenarij. Pa smo morali sprejeti novo realnost, spreje-
mali pa smo jo različno. Lahko bi se pogovarjali, kaj vse smo izgubili. Je pa pogled 
na situacijo možen tudi z druge strani … Pridobili smo čas s svojo najožjo družino, 
malo smo se ustavili in upam da, začeli ceniti, kar imamo. Osebno sem letos prido-
bil ogromno, hčerkica Gaja je dobila sestrico Lino, ostali smo zdravi, moja Špela pa 
je magistrirala. Leto tako končujem hvaležen.
Vsem v letu 2021 želim, da bi bili zadovoljni, da bi v težjih trenutkih vseeno zna-
li pogledati na lepe stvari in znali ceniti, kar imamo. Delite dobro in dobro se bo 
množilo.
Peter Gradišar, psiholog

Leto, ki se izteka, mi je namenilo veliko preizkušenj, tako pozitivnih kot manj prijetnih. V 
prvem valu koronakrize sem izgubil službo, si poškodoval hrbet, pokvaril se je avto ... pa 
vendar sem vztrajal v pozitivnih mislih in te so prinesle tudi lepe zadeve. Napisal sem ne-
kaj novih pesmi, kupil stanovanje, ob dvajsetletnici smo uprizorili Mravljice ter prejel eno 
najvišjih občinskih priznanj, Humkovo nagrado. Leto je bilo intenzivno, posebno in zdi se 
mi, kot da je minilo v hipu.

Vsem občankam in občanom bi v tem času najprej zaželel zdravja in osebnega miru, 
preizkušnje, ki nam jih je namenilo to leto, niso lahke, zato je toliko bolj pomembno, da 
vsak posameznik v sebi najde moč, ljubezen, potrpljenje ter vero in upanje za čas, ki je 
pred nami ... in ta bo gotovo lep.
Roman Zupančič, kantavtor

Leto dveh enakih števil 2020 nam bo vsem ostalo v spominu kot zelo nenavadno, predvsem pa težko 
leto, v katerem smo se naučili marsikaj novega o medčloveških odnosih.
Gasilci smo se v tem letu spopadali s popolnoma novo nevarnostjo, ki je do zdaj nismo poznali. Naše 
skoraj že rutinsko posredovanje na intervencijah je postalo zelo zahtevno in zapleteno. Covid-19 ali 
"virusna paraliza sveta", kot ga radi poimenujemo, je zarezala tudi v življenje gasilcev in nam postavila 
popolnoma nove smernice delovanja gasilstva. Vse, kar smo poznali do zdaj, se je obrnilo na glavo.

Navkljub vsemu pa smo gasilci svoje naloge in predvsem poslanstvo pomagati drugim opravili z 
veliko mero odgovornosti, preudarnosti in optimizma. In ravno ta optimizem in medsebojno spošto-
vanje in razumevanje nam je vedno pomagalo videti luč na koncu tunela. 

Tudi v prihajajočem letu si želim, da bi bilo več medsebojnega spoštovanja, razumevanja in pristnih 
človeških odnosov, na katere smo v tem času morda že malo pozabili. Vsem skupaj želim, da bi bilo 
leto 2021 veliko bolj sproščeno, brezskrbno, predvsem pa zdravo.
Igor Kalinič, Gasilska zveza Kočevje
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