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Je le naključje, ali je bil potniški vlak, ki je po več kot 50 letih prispel na kočevsko železniško postajo, odet 
v modro-belo občinsko barvo. Po številnih odlašanjih, praznih obljubah in zastojih investicij je 3. januarja 
množica navdušenih krajanov pozdravila njegov prihod. Slovenske železnice so na tir do Kočevja poslale 
najsodobnejše vlake iz svojih remiz, ki predstavljajo uvod v modernizacijo železniškega voznega parka,  
s katero nameravajo pohitriti promet za 10 odstotkov.

A pot do učinkovitega prometa po železniških tirih še ni dokončana, čaka jo še optimizacija voznih 
redov, integriranje lokalnih avtobusnih prevozov v širši sistem, prilagojen prebivalcem, ter obnova 
 železniške postaje v Grosuplju.

V tokratni številki smo se z županom, dr. Vladimirjem Pre-
biličem, ozrli na preteklo leto in spregovorili o uspešnosti 
odziva na epidemijo, o delu države, občine ter naših sokra-
janov v tem kriznem času. Opisal nam je prihodnje načrte 
Občine Kočevje ter odnos, ki ga ima center države do re-
gionalnega razvoja. Zaupal nam je tudi, kakšni so njegovi 
osebni načrti po opravljenem tretjem mandatu. Glavna nit 
pogovora je bila odgovornost, ki jo morajo izkazovati tako 
državljani kot tisti, ki jim je bila zaupana oblast.

"Dobri rezultati 
so zasluga ljudi"

Odisejada kočevske železnice

Foto: Bojan Štefanič 

Foto: Občina Kočevje 
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Prva cepiva prišla v Kočevje

Najlepši so človeški dotiki

Konec leta so v Slovenijo prispeli 
prvi odmerki cepiva proizvajalca 
Pfizer BioNTech. S prvimi odmerki 
je bilo v Kočevju 27. decembra cep-
ljenih 12 stanovalcev in zaposlenih 
v Domu starejših občanov Kočevje. 
Cepljenje je izvedla dr. Verica Lo-
lič z ekipo, teden dni pozneje pa so 
cepili še približno 70 zdravstvenih 
delavcev. Cepljenje so nadaljevali 14. 
januarja, ko so cepili starostnike nad 
85 let, in sicer 10 v Osilnici, 8 v Vasi 
in 108 v Kočevju, dan pozneje pa še 
12 zdravstvenih delavcev. Vsak teden 
prejmejo eno pošiljko cepiva z različ-
nim številom odmerkov.

Nacionalna strategija za cepljenje 
proti covidu-19 nalaga, da se najprej 
cepijo starejši od 60 let ter posa-
mezniki z določenimi kroničnimi 
obolenji. Skupaj z njimi se najprej 
cepijo še zaposleni v kritičnih sku-
pinah za delovanje družbe, torej zdra-
vstveni delavci ter zaposleni v DSO. 
Sledijo jim kronični bolniki, mlajši 
od 60 let, ter druge nujne službe (npr. 
zaposleni v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, civilna zaščita, vojska in po-
licija). Za njimi bodo na vrsto prišli 
še drugi.

Občani se prijavijo na cepljenje pri 
osebnem zdravniku. "Vse prijave se 
zbirajo na enotnem mestu v našem 
portalu in tu potem po kriterijih 
izberemo skupino, ki je na vrsti za 
cepljenje," o postopku prijave pove 

direktorica zdravstvenega doma 
Polona Vidič Hudobivnik. Cepljenje 
poteka na dveh cepilnih mestih pri 
športni dvorani po sistemu drive-in, 
ki zmanjšuje možnost kontaktov 
in tako zmanjša tveganje za prenos 
okužb na minimum. "Zaposleni v 
Zdravstvenem domu Kočevje smo 
se zelo dobro pripravili in cepljenje 
poteka hitro, varno in tekoče, brez 
čakanja in nepotrebnih tveganj raznih 
stikov," razloži direktorica Vidič 
Hudobivnik.

V javnosti in predvsem na sple-
tnih omrežjih je vprašanj in dilem o 

cepljenju veliko, kar je po besedah 
direktorice glede na hiter razvoj cepi-
va pričakovano in razumljivo. Vidič 
Hudobivnik opozarja, da moramo 
verjeti znanosti, in ne zapisom, ki 
krožijo po družabnih omrežjih in v 
nekaterih medijih. Dodaja, da dol-
goročnih učinkov cepljenja res še ne 
poznamo, zato pa toliko bolje pozna-
mo kratkoročne učinke tako cepljenja 
kot same bolezni covid-19. "Krat-
koročni stranski učinki cepljenja so 
blagi - rdečina, oteklina, bolečina na 
mestu vboda, redko resnejši," razloži 
direktorica. "Zabeležili nismo nobe-

nega resnega stranskega učinka, in si-
cer ne pri starostnikih ne pri zaposle-
nih. Tudi po svetu je bilo zabeleženih 
zelo malo hudih stranskih učinkov po 
cepljenju."

Opozarja, da so kratkoročne posle-
dice covida-19 veliko resnejše, že te-
dne pa vsak dan umre več deset ljudi: 
"Resni zapleti so pogosti in mogoče 
se o njih premalo ve. Kar pomemben 
odstotek obolelih ima težave z diha-
njem, bolečino, tiščanjem v prsnem 
košu, z zapleti, kot so tromboza in 
poškodbe živčnega sistema."
Ž. N.

Prostovoljke Rdečega križa Kočevje 
z bolničarskim tečajem, Katja Gole 
Pucelj, Karin Kočevar in Mateja 
Žvab, že od 3. novembra v UKC 
Ljubljana kot prostovoljke pomagajo 
na covid oddelku intenzivne terapije 
in medicine, in sicer v t. i. sivi coni. 
"Tam se morajo zaposleni, ki pride-
jo iz rdeče cone, preobleči, mi pa te 
stvari razkužimo, posušimo in pripra-
vimo za ponovno uporabo," glavnino 
nalog opiše Mateja, sicer zaposlena na 
Zavodu Kočevsko. 

Ob novembrskem pozivu na pomoč 
nobena ni dolgo razmišljala. "V prvi 
vrsti sem prišla, ker me potrebujejo, 
vedno sem si tudi želela videti, kako 
deluje sistem. Strah me ni bilo, je bilo 
pa na začetku ar veliko adrenalina. 
Zame je to življenjska nagrada," se 
smeji Mateja. Karin, laborantka na 
GSŠ Kočevje, dodaja: "Zame je pro-
stovoljstvo vrednota, je nekaj pleme-
nitega, saj bogati ljudi tako na eni kot 
na drugi strani. Sama sem se hotela 
tudi prepričati, kakšno je dejansko sta-
nje v bolnišnicah." Katja, ki jo malo 
skrbi, da virusa ne bi prinesla domov, 
pove: "Ni bilo vprašanje, ali iti in 

pomagati ali ne. Enostavno greš. Če 
si v težkih in nepredvidljivih časih s 
svojim znanjem kje koristen, to odteh-
ta vse ure dela v UKC." In ur doslej ni 
bilo malo; če prištejemo tiste, ki jih je 
še osem drugih prostovoljcev opravilo 
v ZD Kočevje in DSO Kočevje, se šte-
vilka povzpne na več kot 1600. 

V vsem tem času je bilo nekaj hudih 
trenutkov, a trojica, ki je tudi sicer 
aktivna na številnih področjih, si je 
bolj zapomnila lepe. "V prvem tednu 
sem imela stik s pacienti. Nemogoče 
je z besedami opisati, kako so paci-
enti hvaležni, ko poklepetaš z njimi, 
medtem ko jim meriš vitalne funkcije, 
razkužuješ sobo …" se spomni Karin. 
"Lepo je, ko vidiš, kako so zaposleni 
na oddelku veseli, ko nekoga uspeš-
no spravijo z oddelka za intenzivno 
nego. Človeški dotiki, to je najlep-
še," se strinja Mateja. "Ko imaš pri 
delu drugje podporo delodajalca in 
ko vidiš, kako je zdravstveno osebje 
prijazno in hvaležno za pomoč, je 
vse lažje," je prepričana tudi Katja, ki 
tako kot preostali dve vestno uporab-
lja obsežno zaščitno opremo.
bgm

Foto: Zdravstveni dom Kočevje 

Foto: Osebni arhiv prostovoljk 
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Donald Trump se je poslovil. 
Še preden je poklapano stopil 
iz Bele hiše, je zapustil tudi 
prostor družbenih omrežij. 12. 
januarja so se podrli temelji 
njegove spletne platforme, saj 
so mu uporabo svojih omrežij 
prepovedali Twitter, Facebo-
ok, Instagram in tudi YouTube. 
Številni njegovi nasprotniki 
so odločitvi zaploskali, saj 
je bilo dovolj spodbujanja k 
sovraštvu, podporniki pa so 
se srdito sklicevali na ameriški 
prvi amandma, ki zagotavlja 
svobodo govora.

A meja med svobodo govo-
ra in sovražnim govorom ni 
glavna kleč, ob katero nale-
timo v tem primeru. Trumpa 
so izbrisali le teden dni pred 
inavguracijo novega predse-
dnika, čeprav je kočljive tvite 
objavljal že med protesti pred 
pol leta. Pravniki so opozarjali, 
da prvi amandma spletnim 
omrežjem ne prepoveduje sa-
movoljnega brisanja računov, 
saj ta omejuje le moč vlade v 
poseganje do pravice govora, 
tiska in veroizpovedi, spletne 
platforma pa so zasebna pod-
jetja, s katerimi uporabnik ob 
prijavi sklene pogodbo.

Prav vsaka večja politična 
sprememba vključuje redis-
tribucijo premoženja – in ni 
treba, da se zgodi prav revo-
lucija. Internet od njegovega 
nastanka opisujemo kot 'revo-
lucijo', a opažamo, da ta ni sa-
mo tehnološka, saj so spletni 
velikani naše 'lajke' in tvite že 
uspešno monetizirali in z njimi 
kujejo dobiček.

Zgodovinarji radi zapišejo, 
da je bila eden od temeljev 
starogrške demokracije 'ago-
ra' – glavni trg mesta, kjer se 
je odvijalo politično življenje. 
Za svobodo govora je prav 
tako pomembna pravica do 
zbiranja in komuniciranja. 
Spletna omrežja so prostor za 
izmenjavo mnenj, ki ga upo-
rablja celotna družba, tako 
politika kot naši sosedje, s tem 
pa postanejo javni prostor. 
Ali bomo njihovo upravljanje 
prepustili spletnim velikanom 
in korporacijam?

Žarko Nanjara
odgovorni urednik

Uvodnik
Tradicionalna dobrodelnost 
ob koncu leta

Kaj spada na jedilnik laboda

Nagrajeni projekt za najmlajše bralce

Ob koncu leta so se kočevski občinski 
svetniki že tradicionalno odpovedali 
decembrski sejnini in jo namenili v 
dobrodelne namene. Letos se je pozivu 
župana odzvalo kar 24 svetnikov, enak 
znesek je dodal še župan in skupaj so 
zbrali dobrih 2.300 evrov. Kljub težkim 
razmeram so se na županov poziv od-
zvala tudi številna podjetja, ki delujejo 
v našem okolju. Letošnja donacija je 
tako znašala 6.000 evrov, sredstva pa so 
bila iz Županovega dobrodelnega skla-

da že predana območnemu združenju 
Rdečega Križa Kočevje, ki je skupaj s 
Centrom za socialno delo poskrbel za 
razdelitev sredstev tistim, ki jih najbolj 

potrebujejo. Donacija je bila tako kot 
v prejšnjih letih namenjena starejšim 
občanom, ki prejemajo najnižje pokoj-
nine. Bone za nakup osnovnih življenj-
skih potrebščin v vrednosti 60 evrov (za 
trgovini Eurospin in Zakladi Kočevske) 
je prejelo 100 starostnikov na območju 
kočevske občine. Župan se iskreno zah-
valjuje vsem svetnikom in svetnicam 
ter podjetjem, ki so prispevali letos še 
toliko bolj potrebna finančna sredstva.
K. G.

Na sprehodu ob obali Kočevskega 
jezera nas že nekaj časa razveseljuje 
labod grbec, ki je dobil ime Srečko. 
Obiskovalci ga radi hranijo, pridru-
žijo se mu še race mlakarice in liska. 
Zagotovo želijo ljudje s hranjenjem 
pomagati živalim, vendar je lahko 
tovrstno početje škodljivo za ptice in 
vodni ekosistem.

S hranjenjem vodnih ptic vplivamo 
na njihove naravne nagone, da bi si 
same poiskale hrano, zato postanejo 
odvisne od človeka. Opazimo lahko 
tudi povečano tekmovalnost in agre-
sivnost med posameznimi osebki. 
V nobenem primeru ne smemo ptic 
hraniti s kruhom, drobtinami, koru-
znimi kosmiči, piškoti, čipsom ali 
kokicami, ker pticam zaradi težav pri 
prebavi nabreknejo želodci in zato 
poginejo. Zaradi neprimerne sestave 
hrane in vnosa hranil se zmanjša 
odpornost ptic proti boleznim, ne-

gativne posledice pa lahko opazimo 
tudi pri razvoju mladičev. V zimskih 
mesecih ostanki hrane tudi primrzne-
jo na tla pomolov in ptice izgubljajo 

čas in energijo, ko se trudijo pobrati 
primrznjene ostanke hrane, namesto 
da bi si poiskale hrano v vodnem 
rastlinju jezera.  Ostanke hrane dež 
spere v jezersko vodo. Posledica tega 
je povečan vnos organskih snovi, kar 
vpliva na ravnovesje med živimi bitji 
v vodnem ekosistemu.

Hranjenje laboda Srečka in dru-
gih vodnih ptic je zaradi negativnih 
posledic odsvetovano. Ljubitelji 
živali se zagotovo zavedate, da je 
biotska pestrost brežin Kočevskega 
jezera in drugih vodnih teles na na-
šem območju zelo velika, zato lahko 
vodne ptice po naravni poti najdejo 
obilo kakovostne hrane. Ljubezen 
jim izkazujmo tako, da jim pustimo 
živeti v skladu z njihovimi naravni-
mi vzorci vedenja in se potrudimo 
ohraniti zdravo življenjsko okolje, v 
katerem živijo.
Laura Javoršek

Dogodivščine medvedka Berija, ki 
ga izvaja kočevska knjižnica, so bile 
izbrane za 2. najboljši projekt na 
področju storitev za uporabnike v 
slovenskih splošnih knjižnicah v letu 
2020. Združenje splošnih knjižnic je 
razpis za najboljši projekt za upo-
rabnike izvedlo osmič, z njim pa želi 
spodbuditi razvoj in kakovostno delo 
knjižnic na področju storitev za upo-
rabnike, strokovnega dela in področju 
vodenja knjižnic.

Projekt je Knjižnica Kočevje začela 
leta 2019, mladi bralci pa maskoti 

medvedka lahko sledijo na potovanju 
po Sloveniji. Namenjen je predšol-
skim otrokom in otrokom prvih razre-
dov. Štiričlanska komisija je pohvalila 
celostni pristop projekta, ki vključuje 
grafično podobo in maskoto, kreativ-
nost pristopa ter široko zastavljene 
aktivnosti. "Projekt spodbuja bralno 
kulturo pri najmlajših, kar zagotavlja 
dobro popotnico za vseživljenjsko 
naklonjenost pisani besedi," je svojo 
odločitev utemeljila komisija. Iz-
postavili so družinsko in povezoval-
no naravnanost projekta, s takšnimi 

aktivnostmi pa se povečuje tudi vpis 
v knjižnice. "Prepričani smo, da se je 
medvedek Beri s svojimi dogodivšči-
nami marsikateremu mlademu, pa tudi 
malo manj mlademu bralcu vtisnil v 
srce ter da bo tudi zaradi njega knji-
žnica nepogrešljivo medgeneracijsko 
stičišče in središče bralne kulture," so 
še zapisali.

Nagrado za najboljši projekt je letos 
prejela knjižnica Makse Samsa v Ilir-
ski Bistrici za predavanja o naravi in 
ljudeh Snežnika in doline Reke.
Ž. N.

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: Muhamed Delić 

OBVESTILO
Uredništvo časopisa Kočevska obvešča, da je rok za oddajo prispevkov za februarsko številko  
10. 2. 2021. Gradivo pošljite na naslov info@kocevska.si.
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Nič več na drugem tiru
3. januarja je po dolgih odlašanjih, zapletih s financiranjem in zamujanju investicij v Kočevje končno prispel vlak, kompozicijo z dizelsko lo-
komotivo pa je na železniški postaji pričakala navdušena množica. "Ta pridobitev pomeni nove razvojne možnosti za ribniško-kočevsko re-
gijo," je ob prihodu povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki se je z vlakom pripeljal v spremstvu državnega sekretarja, predstav-
nikov Direkcije RS za infrastrukturo in Slovenskih železnic ter župani občin ob progi. "To je ogromen preboj za Kočevje," je poudaril župan 
Vladimir Prebilič. "Ne samo zato, ker se bodo ljudje lahko varneje, hitreje in udobneje vozili v Ljubljano, ampak gre za psihološki moment.  
S to povezavo se vračamo tja, kamor sodimo – v osrčje Slovenije."

"Prepričan sem, da se bo investicija v 
vrednosti skoraj 100 milijonov evrov 
še kako izplačala, s tem bomo razbre-
menili ceste in več vlagali v trajno-
stno mobilnost," je dodal minister 
Vrtovec. Od zadnjega prihoda vlaka 
v Kočevje je minilo več kot 50 let. 
Potniški vlaki so od leta 1968 vozili 
le še do Velikih Lašč, leta 1971 pa je 
bil potniški promet na trasi ukinjen. 
S prihodom novega Stadlerjevega 
vlaka se je po 12 letih končala obnova 
49 kilometrov dolge proge. Prvih 27 
kilometrov proge od Grosuplja do 
Ortneka so prenovili do leta 2011, dve 
leti pozneje so začeli obnavljati 9,2 
km tirov med Ortnekom in Ribnico, 
preostali del pa leta 2016.

"Dnevno se v Ljubljano vozi 2.000 
ljudi, in če bomo le del, ki se je 
prisiljen voziti v Ljubljano z avto-
mobilom, preusmerili na vlak, bo to 
ogromna razbremenitev cestne pove-
zave in pa tudi bistveno bolj varnejša 
oblika potovanja," pravi Prebilič. "Na 
tej cesti imamo žal vsako leto veliko 
nesreč s smrtnim izidom." Naslednji 
koraki razvoja in spodbujanja žele-
zniškega prometa bodo namenjeni 
integriranemu javnemu prevozu, 
optimizaciji voznih redov in uskla-
ditvi avtobusnega in železniškega 
javnega prevoza. Prebilič zagotavlja, 
da se bodo zdaj posvetili izgradnji 
podpornih sistemov, izposoji koles 
ali skirojev in prilagoditvi lokalnega 
prometa, saj bo treba zagotoviti tran-
sport potnikov do postaj iz Sodražice 
in Loškega Potoka, na enak način pa 
bo v prihodnje treba razmišljati za 
povezavo Kostela in Osilnice.

Tovorni promet je bil znova uveden 
aprila predlani, Prebilič pa upa, da bo 
nov način prevoza gospodarstvo vse 
bolj uporabljalo, saj je veliko tovorne-
ga prometa še zmeraj na cestah. Velik 
potencial pa si lahko obetamo tudi v 
turizmu, dodaja, saj je Kočevsko zdaj 
postalo zelena destinacija, turistično 
znamko pa je brez dobrih prometnih 
povezav nemogoče razvijati.

Prvih pet dizelskih vlakov švicar-
skega podjetja Stadler so Slovenske 
železnice prevzele lani novembra, 
trije bodo potovali do kočevske žele-
zniške postaje. Vlaki so opremljeni s 
sodobnimi informacijskimi sistemi, 
klimo in brezžično internetno po-
vezavo, urejenimi prostori za osebe 
z omejeno mobilnostjo ter najmanj 

desetimi mesti za kolesa. Slovenske 
železnice so podpisale pogodbo za na-
kup 52 novih vlakov, od teh bo 21 na 
dizelski, preostali na električni pogon, 
10 od teh bo dvonadstropnih.

"Že takoj ob ponovnem odprtju 
proge na Ministrstvu za infrastrukturo 
nismo bili zadovoljni z voznim redom 
vlakov, zato smo z vodstvom Sloven-
skih železnic in župani vložili velike 
napore, da smo znotraj obstoječih 
tehničnih zmožnosti dosegli izbolj-
šavo voznega reda potniških vlakov 
na relaciji Ljubljana–Kočevje," je 
zapisal državni sekretar ministrstva za 
infrastrukturo Aleš Mihelič, ki se je 7. 
januarja na ministrstvu sestal s pred-

stavniki Slovenskih železnic in lokal-
nih skupnosti ob progi. "Sestanek je 
bil sklican na željo lokalnih skupnosti, 
pogovarjali smo se o obstoječem vo-
znem redu in možnih spremembah," 
je povedal kočevski podžupan Gregor 
Košir. "Lokalna skupnost je prosila 
za optimizacijo voznih redov, da bi 
pokrili čim več terminov, ki so ugodni 
za dnevne vozače in posledično za 
preostale porabnike."

"Najprej smo želeli ustreči željam 
dnevnim migrantom v Ljubljano, 
ki morajo potovati skozi prometni 
zamašek na Škofljici," o sprejetih 
ukrepih pove Košir. "Tukaj so Slo-
venske železnice še najhitreje odrea-

girale in bodo s 1. februarjem dodale 
še eno kompozicijo, ki bo iz Kočevja 
krenila ob 5:05." Prvi jutranji vlak se 
bo tako na poti ustavil na 14 vmesnih 
postajah, za pot do Ljubljane brez 
prestopanja bo potreboval 1 uro in 
19 minut. Ustavil bo tudi na postajah 
Ljubljana-Rakovnik in Ljubljana-
-Vodmat, s čimer bodo ustregli zdra-
vstvenim delavcem, zaposlenim v bli-
žnjih zdravstvenih ustanovah. Nekaj 
sprememb so na sestanku dorekli tudi 
glede glavnih postajališč. Z nekaterih 
voznih redov bo tako izvzet Ortnek 
ter dodan postanek na postaji Žlebič, 
predvsem zaradi potnikov iz Loškega 
Potoka, na skoraj vseh voznih redih 
vlakov bo uvrščen tudi postanek v 
Velikih Laščah. 

Pogovor je tekel tudi o dodatnem 
večernem vlaku, saj zadnji vlak 
do Kočevja ljubljansko železniško 
postajo zapusti ob 17:22, ter vlakih 
ob sobotah. Ob nedeljah bodo na tirih 
peljale tri kompozicije, a le, ko se bo 
uvedel običajni vozni red, saj od 24. 
decembra zaradi omejitev izvajanja 
javnega prevoza vlaki obratujejo po 
počitniškem voznem redu. Te in še 
druge morebitne spremembe voznih 
redov bodo lahko stopile v veljavo 
šele z 10. julijem, ob uskladitvi voz-
nih redov na državni ravni.

Največjo težavo pri sestavljanju 
voznih redov predstavlja zastarela 
železniška postaja v Grosuplju, ki 
sprejema ves promet z jugovzhoda, 
zaradi ozkega prometnega grla pa je 
uvajanje novih voznih redov odvisno 
od prometnih zamaškov na postaji. 
Zaradi premajhnega števila peronov 
na postaji ne morejo biti trije potniški 
vlaki istočasno, na več povezavah 
med Kočevjem in Ljubljano je tako 
treba prestopiti v Grosuplju. Najbolj 
je zamujanje opazno pri opoldanskem 
vlaku iz Kočevja, ki zaradi 47-mi-
nutnega postanka v Grosuplju za pot 
potrebuje več kot dve uri.

Nadgradnja grosupeljske železni-
ške postaje v vrednosti 24 milijonov 
evrov je načrtovana v roku enega leta, 
s prenovo pa bi nadgradili tire, zgradi-
li dva perona in podhoda ter prenovili 
poslopje. Razbremenitev železniške 
postaje v Grosuplju je tako nujen ko-
rak do optimizacijo voznih redov do 
Kočevja, saj ti ne bodo več odvisni od 
prometnih zamaškov v Grosuplju.
Žarko Nanjara

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Bojan Štefanič 
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Kje konča gnojnica?
Farme Ihan, največje prašičerejsko 
podjetje v Sloveniji, so konec novem-
bra po dovoljenem datumu na kmetij-
skem zemljišču v Klinji vasi odlagale 
večje količine gnojil. Dejanje je 
vznemirilo krajane, ki so poklicali 
pristojne inštitucije, kljub izdani pre-
povedi Inšpektorata za kmetijstvo pa 
je farma nadaljevala početje. Direktor 
Farm Ihan Miha Rozman je na ob-
činski seji konec decembra zatrjeval, 
da je prišlo do nesporazuma, saj so 
bila dela namenjena prav zmanjšanju 
okoljske obremenitve intenzivnega 
kmetijstva. Nedavni dogodek je še 
eden v nizu številnih, ki opozarjajo 
na nedovoljene prakse kmetijskih 
obratov, odzivnost pristojnih inštitucij 
ter pomanjkljivost zakonskih določil. 
Okoljevarstveniki pa opozarjajo na 
nedopustno onesnaževanje podze-
mnih voda.  

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo je pri inšpek-
cijskem pregledu na terenu ugotovil, 
"da so se kmetijske površine gnojile s 
tekočim organskim gnojilom – gno-
jevko v času prepovedi, ki velja od 
15. novembra in do 1. marca nasled-
njega leta." To predstavlja kršitev do-
ločila iz Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov, zato so jim izdali odločbo o 
prepovedi nadaljnjega gnojenja na 
kmetijskih zemljiščih. Farme Ihan so 
zoper izdano odločbo vložile pritožbo.

Farme Ihan vztrajajo, da niso 
kršili predpisov, saj naj ne bi odlagali 
gnojevke, le usedline z več kot 20 
odstotki trdne mase, kar je dovoljeno 
do 1. decembra. "Naš namen ni bil 
kakršnokoli oškodovanje okolja," je 
zatrdil direktor Miha Rozman, "am-
pak z izvedenimi aktivnostmi doseči 
zmanjšanje obremenitev na okolju, 
ne pa nasprotno, za nas je bil odziv 
javnosti popolnoma nepričakovan."

Povod za njihovo ravnanje konec 
novembra je bilo lovljenje rokov za 
izvajanje projekta EIP-Vode, h kate-
remu so pristopili leta 2019. Njegov 
glavni cilj je zmanjševanje obremeni-
tev na površinske in podzemne vode 
v neposredni kmetijski proizvodnji. 
Nosilec projekta je Geološki zavod 
Slovenije, partnerji pa so med drugi-
mi Biotehnična fakulteta Univerze v 
Ljubljani, Kmetijski inštitut Slovenije 
ter Kmetijska zbornica, projekt pa 
financira Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, naslavlja 
pa tako poljedelske kot živinorejske 
kmetije. Nameni projekta so iskanje 
novih tehnoloških pristopov, znanja o 
novih možnostih uporabe organskih 
gnojil in tudi priprava strokovnih 
izhodišč in predlogov za ministrstva. 
Ugotovitve se bodo v praski preiz-
kušale na demonstracijskih kmetijah. 

"Ker gre tukaj za veliko inovativnih 
in razvojnih rešitev, bo Farma Ihan 
služila kot demonstracijski center, 
kjer bo potekal prenos dobrih praks," 
je projekt opisal Rozman.

Konec novembra so na farmi pri 
Klinji vasi začeli prazniti eno od 
dveh lagun. "Do sredine novembra 
nam je uspelo vso tekočo gnojevko 

skladno z zakonodajo izprazniti iz 
prve lagune in začeli smo odstranje-
vati mulj z dna. Usedline smo stresli 
na njivo ter jo v skladu s kmetijsko 
prakso zorali." Rozman zanika, da 
bi gnojevko vozili s cisternami in da 
so v tem primeru ravnali v skladu 
z vsemi uredbami. V nadaljevanju 
projekta nameravajo pokriti lagune, 
urediti zajem meteorne vode, zagnati 
pilotski projekt pretvorbe bioplina 
v električno in toplotno energijo ter 
predelavo živinskih gnojil v preostale 
proizvode.

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo je farmo v 
Klinji vasi od leta 2018 obiskal trikrat, 
v vseh primerih zaradi neprimernega 
gnojenja, ogledi so bili izvedeni na 
podlagi prijav. Opomin so jim izdali 
leta 2018, saj goveja gnojevka ni bila 
enakomerno razpršena, razvoz pa je 
bil opravljen na zasneženem kmetij-
skem zemljišču, ter leto dni pozneje 
zaradi gnojenja v času prepovedi in 
nenadzorovanega iztekanja goveje 
gnojevke iz lagune. Z inšpektorata 
tudi sporočajo, da so o vseh pravno-

močnih odločbah, izrečenih v skladu 
z Zakonom o prekrških, obvestili tudi 
Agencijo za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, kar je imelo za posledico 
zmanjšanje nepovratnih sredstev.

Inšpektorat RS za okolje in prostor 
je redne nadzore nad izpolnjevanjem 
okoljevarstvenih zahtev opravljal 
v letih 2015, 2016 in 2019, in sicer 

za emisije v zrak, vodo in emisije 
hrupa, ravnanje z gnojevko in odpad-
ki ter nadzor nad okoljevarstvenimi 
zahtevami za učinkovito rabo vode 
in energije. Do zdaj so na Farmah 
Ihan vse ugotovljene nepravilnosti 
odpravili skladno z inšpekcijskimi 
ukrepi. Nadzor farme leta 2019 je bil 
vključen tudi v akcijo nadzora poten-
cialnih onesnaževalcev na območju 
belokranjskega in postojnskega krasa. 
"Za Farmo v Klinji vasi je bilo med 
nadzorom ugotovljeno, da zagotavlja 
predpisano ravnanje z gnojevko in 
pralnimi vodami," so še sporočili z 
inšpektorata.

Na pobudo Agencije Republike 
Slovenije za okolje je strokovno mne-
nje podal tudi Zavod RS za varstvo 
narave, ki ocenjuje, da je ob obravna-
vanem dogodku vnos dušika bistveno 
presegal dovoljeni vnos v tla.

Občinska svetnica Tina Kotnik opo-
zarja, da je problematika varovanja 
podzemnih voda zelo kompleksna, saj 
niso obravnavane kot poseben eko-
sistem. "V veljavni Uredbi o varstvu 
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 

kmetijskih virov so določene spodnje 
meje dopustnega vnosa nitratov, ki so 
vseeno zelo visoke," razloži Kotniko-
va. "Omejitev za plitva kraška tla, ki 
so neposredno povezana s podzemni-
mi vodami, v uredbi ni." Tina Kotnik 
izpostavlja še eno pereče dejstvo, 
in sicer pomanjkanje načrtnega in 
rednega vzorčenja kakovosti podze-
mnih voda. "Na Kočevskem imamo 
eno mesto vzorčenja kakovosti pod-
zemnih voda. Monitoring se ne izvaja 
zvezno, ampak enkrat ali dvakrat 
na leto," opozarja Kotnik, dobljene 
vrednosti pa tako niso primerne za 
obravnavo.

Z ugotavljanjem kakovosti podze-
mne vode in podzemnega živalstva 
se je ukvarjal Inštitut za raziskovanje 
krasa na ZRC SAZU v sklopu projek-
ta Life Kočevsko med letoma 2015 
in 2018. Največji onesnaževalci jam 
so kmetijstvo, neočiščene komunalne 
vode, ponikanje reke Rinže ter solje-
nje cest. Med terenskimi aktivnostmi 
so zaznali tri večja onesnaženja, ki 
kažejo na kratkotrajno točkovno pod-
zemno onesnaženje vode z večjo koli-
čino gnojevke. Prašičja farma v Klinji 
vasi je bila v preteklosti največji 
onesnaževalec jam pri Klinji vasi. Še 
v šestdesetih letih so jamarji v Vodni 
jami 1 lahko opazili človeške ribice, 
po letu 1981, ko je bil v jamo speljan 
cevovod s prašičje farme, pa vstop 
v jamo ni bil več mogoč, populacija 
človeških ribic pa je izginila.

"Med terenskim delom na Koče-
vskem smo se v zadnjih petih letih 
redno srečevali s slabimi (in neza-
konitimi) primeri kmetijske prakse, 
kot so polivanje gnojevke po zamr-
znjenem in celo zasneženem površju, 
raztros gnojevke po nerodovitnem 
(skalnatem) površju, debel nanos 
gnojevke, ki je z debelino nekaj centi-
metrov povsem zastrla travno rušo, 
ter neenakomernim polivanjem gno-
jevke s koncentriranjem v neposredni 
bližini farm," je zapisal predstojnik 
inštituta dr. Tadej Slabe. "Navedeno 
prakso, ki kaže na marsikdaj zavestno 
škodljiv odnos do okolja, spreneve-
danje ob ugotovljenih nepravilnostih 
in nedoseganje ciljev inšpekcijskih 
postopkov, se jasno kaže tudi v stanju 
podzemne vode in živalstva."

Na decembrski seji občinskega 
sveta, kjer so Farme Ihan predstavile 
svoje ozadje dogajanja, so svetniki 
sklenili, da mora družba GO-KO, d. 
d., ki je v lasti Farm Ihan, končati 
projekt pokritja bazenov gnojnice v 
Klinji vasi do 21. oktobra letos. Druž-
ba mora tudi oblikovati svetovalno 
skupino, v kateri bodo predstavniki 
lokalnih skupnosti, občine ter okolje-
varstvene stroke.
Žarko Nanjara

Foto: Tina Kotnik 

Kolesnice mnogih traktorjev prej ... ... in potem.
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Kako ocenjujete uspešnost odziva 
Kočevja na epidemijo? 
Rekel bi, da smo prvi val koronavi-
rusa v Kočevju oddelali z odliko in 
za vzor. Predčasno smo bili priprav-
ljeni, k sreči sem se februarja 2020 
vračal iz Japonske in videl, kako 
stvari potekajo na Daljnem vzhodu, 
kjer je bila situacija že resna. Prvi v 
Sloveniji smo vzpostavili štab civilne 
zaščite in začeli iskati zaščitno opre-
mo, ki nam je v prvem valu ni nikoli 
zmanjkalo, celo posojali smo jo. 
Nakupili smo jo neposredno iz Ki-
tajske, kar se je izkazalo za pravilno 
razmišljanje. Skupaj s Kočevsko je 
stopilo tudi lokalno gospodarstvo. Z 
Melaminom nam je uspelo zagotovili 
tudi nujno potrebne količine nekate-
rih sestavin, s katerimi smo praktično 
čez noč zagotovili dovolj razkužilnih 
sredstev s pomočjo podjetja Atropa, 
pomagalo je tudi podjetje Recinko, ki 
je izdelovalo maske. Zelo dober je bil 
tudi odziv prostovoljcev, veliko se jih 
je odzvalo klicu na pomoč pri dostavi 
hrane in zdravil.

V drugem valu pa nas je virus – 
govorim na državni ravni – zagotovo 
presenetil, ne v smislu pripravlje-
nosti z zaščitnimi sredstvi, ampak 
pri postopkih. Ti so bili po mojem 
mnenju nedorečeni in strategija ni 
bila najboljša. Sem zagovornik čim 
strožjih začetnih ukrepov, kakršni so 

bili v prvem valu, njim pa bi sledilo 
poznejše sproščanje. A ker se je s tem 
odlašalo, smo zdaj v situaciji, ko ži-
vimo v nekem polovičnem zaprtju, ki 
ni dobro za nikogar. Ljudje enostavno 
ne zmorejo več. Razumem jih, nekaj 
časa lahko vztrajamo, ne more pa to 
trajati leto dni.

Mislim, da je bila strateška napa-
ka narejena na državni ravni, žal pa 
lokalne skupnosti nimamo pristojnosti 
ali možnosti, da bi odločali npr. o 
odprtju šol. Ministru sem predlagal, 
da bi lokalne skupnosti imele to moč 
odločanja, zlasti za primarno raven, 
vrtce in osnovne šole, saj so razlike 
med posameznimi skupnostmi velike. 
Kočevje je v drugem valu sicer imelo 
težave, zlasti zaradi vdora virusa v 
dom starejših občanov, ki ga je bilo 
glede na velikost težko obvladovati in 
zaščititi ljudi. A preostali del občine 
ostaja sorazmerno zdrav, število okužb 
pa upada. V primerjavi z drugimi 
občinami v regiji nam gre zelo dobro. 
Vendar to ne pomeni, da bomo deležni 
sproščanja ukrepov, saj preostale obči-
ne v naši regiji (Dolenjski) izkazujejo 
nadpovprečno stopnjo okuženosti, kar 
pomeni, da blaženja ukrepov ni priča-
kovati niti na Kočevskem. 

Naj bom jasen, dobri epidemiološki 
rezultati v Kočevju niso zasluga žu-
pana, to je zasluga ljudi, ki po mojem 
mnenju dovolj zrelo in pametno raz-

mišljajo, spoštujejo nekatere omejitve 
in ukrepe, predvsem pa se obnašajo 
odgovorno. Kar se tiče gospodarstva 
na Kočevskem, moram reči, da so bili 
podjetniki zelo odgovorni, sicer so 
imeli vdore virusa, a smo jim pristo-
pili na pomoč. V nekaterih občinah, 
tudi sosednjih, so podjetja ustavljala 
proizvodnjo, pri nas jih nismo nikoli. 
Izkazalo se je, da je to priložnost za 
gospodarstvo. Čeprav ovire še obsta-
jajo, tudi v globalnem smislu poslo-
vanja, so mi podjetniki zagotovili, da 
se njim ne piše črno leto. Večina ko-
čevskega gospodarstva ocenjuje, da 
smo v 2021 v letu priložnosti. Prepri-
čan sem, da ne bo velikih odpuščanj, 
celo trdim, da se bodo ponovno 
odpirala delovna mesta. Decembra se 
je, v nasprotju z drugimi občinami, 
brezposelnost povečala le za sedem 
ljudi. Obrestuje se nam, da smo pred 
leti z direktorji zgradili neko zaupa-
nje, medsebojno spoštovanje ter obilo 
medsebojnega sodelovanja.

V epidemiji smo jo kar dobro od-
nesli, predvsem pa sem zadovoljen, 
da gospodarstvo nima negativnih pos-
ledic. Si pa želim, da otroke čim prej 
vrnemo v šole, saj trenutna situacija 
ni dobra za nikogar, ne za otroke, ne 
za starše in tudi ne za šolnike. Želim 
si tudi čimprejšnjo normalizacijo 
odnosov, saj so ti vsestransko nazad-
ovali.

Kako je epidemija vplivala na na
črte, kateri projekti so bili postav
ljeni na stran?
Investicije niso bile izločene, je pa 
nekaj zakasnitev. Proračun raste, 
saj jek temu prispevala tudi drža-
va. Prejel bo namreč milijon in pol 
evrov več zaradi zakona o finančni 
razbremenitvi občin ter dviga pov-
prečnine. S tem smo bili prepozna-
ni kot pomemben dejavnik v naši 
državi. Vztrajno iščemo tudi druge 
vire, sofinanciranje od države, regije 
ali Evropske unije. Investicijsko bo 
leto zelo naporno, saj dosegamo vrh 
zadnjih desetih let, stopnja investicij 
namreč znaša okoli 50 odstotkov pro-
računa, to je 760 evrov na prebivalca, 
kar nas uvršča na drugo mesto v Slo-
veniji in na prvo mesto v primerljivih 
občinah.

Ob razglasitve epidemije oktobra 
ste pozvali, da država prilagodi 
ukrepe glede na občine in da več
jo pristojnost županom, a vlada 
temu ni prisluhnila. Kako se je tu
kaj pokazal odnos centra države 
do lokalnih oblasti?
Trenutni odnos vlade do lokalnih 
skupnosti je dober v finančnem 
smislu, ni pa dober v smislu vključe-
vanja v proces odločanja. A bistvena 
ugotovitev tu je, da si nobena vlada, 
ne oziraje se na politično usmerje-

"Človek na položaju si mora  
spoštovanje izboriti s svojim delom"
Epidemija je razkrila marsikateri skriti problem v naši 
državi, obenem pa pokazala, kako je kljub razprti-
jam svet močno povezan. V pogovoru z županom 
Kočevja, dr. Vladimirjem Prebiličem, se zato nismo 
ustavili le pri lokalnih temah. Delo doktorja obram-
boslovja je razprto med županovanjem in profesuro 
na Fakulteti za družbene vede, poleg predavanj 
geopolitike, vojaške zgodovine in temeljev EU opra-
vlja tudi raziskovalno delo. Izkušnje, ki si je nabral v 
desetih letih županovanja, razširja tudi na akadem-
ski ravni: vodi raziskovalne projekte o upravljanju 
občinskih proračunov in načrtovanju investicij, o 
lokalnih skupnostih in kriznem upravljanju. Tema 
raziskovanja, h katerim se vrača skozi leta, pa je 
domoljubje. "Želim si, da bi začeli prebujati aktivno 
državljanstvo," pove o področju, ki bi ga morali na-
sloviti že ob rojstvu države, zdaj pa se mu posveča 
pod pokroviteljstvom urada predsednika republike.

Foto: Žarko Nanjara
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nost, v resnici ni želela imeti partner-
jev v procesu soodločanja. Slovenija 
je v svojem razvoju vzpostavila zelo 
centraliziran sistem odločanja, ki je 
osredotočen na ministrstva in vlado, 
preostali pa smo bolj ali manj opa-
zovalci in izvrševalci ukrepov, ki 
so jih določili v Ljubljani. Prednost 
takšnega centralističnega vodenja je, 
da se odločitve sprejemajo in imple-
mentirajo hitro. Slabost pa je – kar je 
po mojem mnenju še pomembnejše 
– da nimajo vpogleda na teren. Tukaj 
izgubljamo potencial. Mi bi lahko 
razbremenili odločevalca, če bi nam 
ta dovolil, in glede na poznavanje 
lokalne skupnosti bi bili bolj uspešni 
pri obvladovanju teh izzivov. Je pa 
res, da vsi župani ne delijo mojega 
mnenja, saj s pravico do soodločanja 
prevzameš tudi odgovornost. Nekate-
ri so zadovoljni, da so le posredovalci 
odločitev, a mene to ne zadovolji. 
Bilo bi prav, da smo župani bolj 
vključeni in te odgovornosti me ni 
strah.

Če hočemo Sloveniji dobro, je 
osnova proces decentralizacije in 
implementacije regionalnega razvoja. 
Danes regionalnega razvoja nima-
mo, razvijajo se le regijski centri. 
Regionalizacija pomeni, da v prostor 
vračamo pravice do odločanja, do 
tega pa nikakor ne moremo prispeti, 
saj to ustreza Ljubljani, ki ima s tem 
več moči v svojih rokah, in tudi cen-
trom, ki so se vzpostavili v regijah. 
Če pogledamo zemljevid Slovenije in 
položaj mestnih občin, ki naj bi bile 
nosilke regionalnega razvoja, ugoto-
vimo naslednje: severno od Ljubljane 
je 11 mestnih občin, južno le dve, to 
sta Novo mesto in Koper. Če hoče 
biti politika iskrena in hoče dobro 
Sloveniji, naj neha izključevati. 

Epidemija je po svetu razprla 
šibke vezi, ki so ekonomske in 
družbene sisteme držale skupaj, 
iz razpok pa so privreli zanemar
jeni problemi današnje družbe. 
Svetovni ekonomski sistem se kri
zi ni najbolje uprl, po drugi strani 
pa so bile uspešnejše države, kot 
je npr. Kitajska. Kaj je po vašem 
mnenju največja težava, ki jo je 
razkrila epidemija?
V Sloveniji se je pokazalo, da že 
zdavnaj nismo opravili nekaterih do-
mačih nalog, začenši z zelo detajlno 
izgradnjo nekaterih sistemov. Po-
manjkljivosti zdravstvenega sistema 
smo se zavedali že ves čas, trenutna 
situacija pa je le poudarila vse pro-
bleme. Drugi je sistem dolgotrajne 
oskrbe, ki se kaže v neprimernosti 
domov za starejše občane in njiho-
vem kadrovskem primanjkljaju. Tretji 
sistem je šolski. Trdim, da slovenski 
izobraževalni sistem dobro opravlja 
svojo nalogo, nima pa razrešenih 
postopkov v kriznem delovanju. Od 
marca do jeseni bi lahko definitivno 

pripravili bolj razdelane pristope, a 
jih nismo. Naša država nima zgraje-
nih sistemov, ki bi lahko delovali v 
izrednih razmerah, to je nekaj, kar bo 
treba nemudoma storiti. Trdim, da je 
bila korona le en tak primer. Zaradi 
načina življenja se nam bodo izzivi 
v prihodnje vrstili kot krize. Temu se 
moramo prilagoditi, saj tvegamo, da 
nas bo povozilo.

Drugi problem, ki je prisoten v 
Sloveniji, je politična elita in odnos 
med politiko in življenjem. Imamo 
grozno krizo zaupanja v politiko 
nasploh. Ne krivim ljudi, a dejstvo 
je, da je bilo v zadnjih desetletjih 
storjenih mnogo napak. V kriznih 
razmerah pa je zaupanje temeljna 
vrednota. Trenutno je po mojem 
mnenju največji problem pomanjka-
nje zaupanja in vsi ukrepi, tudi če so 
logično smiselni, nujni in potrebni, 
naletijo na nezaupanje ljudi.

Kar pa se tiče učinkovitosti in neu-
činkovitosti različnih držav po svetu, 
je pa treba biti previden. Kitajska, 
Ruska federacija, tudi Združene 
države Amerike do neke mere, so 
države, ki nam po mojem mnenju 
ne smejo biti vzor. Sistem, ki ga vse 
bolj zagovarjajo, je, da demokracija 
ni potrebna, saj bo veliki vodja že 
vedel, kaj je dobro za ljudi. Res je, 
da demokracija vzame več časa, 
pomeni več napora, da pridemo do 
skupne rešitve, a nas je zgodovina 
naučila, da so take odločitve bistve-
no bolj legitimne in imajo večje 
zaupanje ljudi. Prisila nekaj časa 
deluje, prej ali slej pa se sistem zlo-
mi. Kriza žal ponuja instant rešitve, 
ki jih lahko opazimo na Madžarskem 
ali Poljskem, taka razmišljanja imajo 
svoje nastavke tudi v Sloveniji, a to 
ni rešitev. Trdim, da bi Slovenija kot 
sorazmerno majhna država lahko 
bila vzor, kako lahko demokracije 
učinkovite peljejo krize.

Demokracija niso le volitve, 
 demokratičen proces mora upoš
tevati tudi druge institucije, me
dije in civilno družbo. Kaj pomeni 
danes biti aktivni državljan v mo
derni demokratični državi?
Magična beseda je seveda odgovor-
nost. Iz pasivne in aktivne volilne 
pravice, iz pravice, da soodločamo in 
sooblikujemo državo, izhaja določena 
odgovornost. V družbi, kakršni smo 
danes, moramo del kritike prevzeti 
tudi volivke in volivci. Nasprotovanje 
je legitimno stališče, a ga moramo 
podkrepiti z dejstvi, še pomembnejše 
pa je, da ponudimo alternativo.

Te zgodovine demokracije v smislu 
aktivnega državljanstva mi še nismo 
ponotranjili. Udeležba na volitvah 
in aktivnost družbene sfere nasploh 
upada. Nekaterim strankam to prav-
zaprav ustreza, saj se jim ni treba več 
ukvarjati s kampanjami, ker imajo 
dovolj stalnih 'svojih' volivcev. Začeli 

smo s plebiscitom, kjer se je odzva-
lo 90 odstotkov volivk in volivcev, 
danes pa je predsednik republike 
dobil podporo 180 tisoč volivcev. To 
je sistemski problem, ki ga država ne 
naslavlja dovolj aktivno. Prav tako so 
težava pasivnost civilnega življenja 
in družbene sfere, povrh vsega pa še 
negativno razumevanje vloge politike 
in politikov.

V današnjih zelo napetih časih 
opažamo, da se je zmanjšala tudi 
toleranca, ne le do drugačnega 
mišljenja.
Mislim, da smo v teh 30 letih nekate-
re temeljne vrednote, kot sta spošto-
vanje in strpnost, enostavno pustili 
pred vrati. Nosilci oblasti ne odsevajo 
tega, kar bi se od njih pričakovalo. 
Predvsem pa moramo razumeti, da 
ljudje dogajanje spremljajo, in če se 
stvari ne bodo izvajale na dostojen 
način, se lahko v družbi zgodijo zelo 
čudne anomalije. Lep primer je bil 
napad na ameriški kongres: če nekdo 
vztrajno ločuje, hujska in podžiga, 
bo to imelo posledice, tega pa me je 
strah tudi v slovenski družbi. 

Mislim, da slovenski politični eliti 
manjka velika količina samoome-
jevanja. Žal se mi zdi, da ljudje, ki 
tako ali drugače zastopajo nekatere 
funkcije, nastopajo zelo samovšečno 
in avtokratsko. Funkcijo spoštujemo, 
človek na položaju pa si mora spo-
štovanje izboriti s svojim delom in 
spodobnostmi.

Kaj načrtujete še v preostalih 
dveh letih mandata?
Predvsem si želim, da bi realizirali 
glavne projekte, ki jih imamo pred 
seboj. Radi bi zgradili vrtec, zaklju-
čili s kolesarskimi povezavami po 
mestu, promenadami in brvjo. Pred 
seboj imamo zelo ambiciozen pro-
jekt. Letos in še v naslednjem letu 
bomo nadgradili in zgradili kar osem 
vaških domov in s tem dosegli, da se 
življenje začne vračati na podeželje. 
Prav tako bi radi zaključili zgod-
bo cestne infrastrukture, kar nekaj 
občinskih cest je bilo zelo v slabem 
stanju, v proračunih 2021–2022 
bomo vložili v modernizacijo cestne 
infrastrukture 6,8 milijona evrov. 
Rad bi tudi, da bi nekdanja knjižnica 
v Kočevje dobila nov namen. Smo 
namreč v zaključni fazi pogovorov 
z investitorjem, ki bi zgradil oskr-
bovana stanovanja. Drugi projekt je 
stavba na Ljubljanski cesti 7, kamor 
bi radi preselili Geodetsko upravo RS 
in razširili Center za socialno delo. 
Napovedanih imamo še nekaj go-
spodarskih investicij, to pa so širitev 
Yaskawe, investicije podjetja Mela-
min, napovedana je prodaja Nolika, 
izgradnja paletarne v industrijski coni 
in Regijskega centra za reševanje. 
Imamo kar nekaj ambicij, letos bo 
napeto, saj imamo največji proračun 

do zdaj, prihodnje leto pa ne bo nič 
manj naporno.

Želimo si vzpostaviti tudi višjo 
raven digitalizacije, ker trenutni 
način življenja zahteva, da se vse več 
stvari opravi na daljavo. Od tega, da 
bi vzpostavili elektronsko identiteto 
občana, do plačila računov in naku-
povanja z mobilnim telefonom.

Radi bi tudi, da bi Kočevje skozi 
vse te napore le postalo regionalni 
center razvoja in prodornega razmi-
šljanja. Mislim, da smo na dobri poti 
in da je cilj dosegljiv, mogoče ne 
takoj, a pot je jasna.

Kje se vidite po koncu mandata? 
Ali nameravate ostati v političnih 
vodah ali nadaljevati akademsko 
kariero?
Rad učim, delo z mladimi me je ved-
no zanimalo. Že v 6. razredu osnovne 
šole sem vedel, da hočem biti učitelj 
zgodovine. Akademska sfera me 
navdušuje in zapolnjuje v tem pog-
ledu, ogromno delam na področju 
raziskav, zdaj sem vodja projekta na 
Ministrstvu za javno upravo, pravkar 
oddajamo zaključno poročilo projekta 
Fiskalna optimizacija lokalne skup-
nosti. In že se pripravlja nekaj novih 
projektov, katerih vodja bom.

Je pa res, tega ne zanikam, da me 
zanima tudi državna raven. Mogoče 
se sliši malo samovšečno, a nekaj 
izkušenj sem si v teh letih le nabral 
in mislim, da bi z njimi in z znanjem 
lahko prispeval državi. Konec koncev 
se tudi že 25 let ukvarjam s politolo-
gijo, tako da področje poznam tako v 
teoriji kot tudi praksi. Je pa res, da so 
pri takšni odločitvi najpomembnejše 
okoliščine, predvsem ekipa, ki stoji 
za tabo. Želel bi si preizkusiti tudi 
to, ne gre pa na silo. Če situacija in 
razmere dozorijo, dajmo, če ne, bom 
pa z veseljem tudi v bodoče ostal 
profesor.

Ali drži načelo, da vodjo 
 prepoznamo v krizi?
Mislim, da drži. Kriza zahteva tri 
stvari, ki jih mirnodobno stanje ne 
zahteva. Prvo je sorazmerno hitro 
sprejemanje odločitev. Odločevalec 
mora biti aktiven, in če nekdo, ki 
predstavlja izvršno oblast, tega ni 
sposoben, se to razgali v krizi.

Vodja mora okoli sebe zbrati ekipo, 
ki mu vse to tudi pomaga izvajati. To 
je njegova naloga, in če nima občut-
ka ali izbere narobe, je to njegova 
krivda.

Treba je znati komunicirati, česar 
pa naša vlada ne počne najbolj uspeš-
no. Vodja mora znati nastopati tako, 
da nastopa ne bo odvračal, ampak bo 
vključujoč, morda celo empatičen v 
nekaterih pogledih – samoomejeva-
len, skromen – in če ima vodja te last-
nosti, potem lahko upravlja krizo.  
Če ne, bo kriza upravljala njega.
Žarko Nanjara
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Pogled v preteklo leto in načrti za 2021

Naložbe v cestno infrastrukturo

Bivalne enote za ranljive skupine

Leto 2020 je bilo tudi na Občini Ko-
čevje predvsem v znamenju covida-19 
in strogih ukrepov za zajezitev okužb. 
Župan z najožjo ekipo in poveljnik 
občinskega štaba Civilne zaščite sta se 
že kmalu na začetku leta začela prip-
ravljati na različne možne scenarije. 
Prve okužbe smo tako pričakali dobro 
opremljeni in pripravljeni. Odpoveda-
ti smo se morali številnim dogodkom, 
a občinski projekti in investicije se 
niso ustavili. Realizacija proračuna 
je bila z 21 milijoni evrov ponovno 
visoka, prav tako tudi delež investi-
cijskih odhodkov, ki je bil približno 
35-odstoten. Če omenimo le nekaj 
investicij: zaključila se je rekonstruk-
cija Roške ceste in Bračičeve ulice, 
sanacija vročevoda v Turjaškem nase-
lju, nadaljevali smo projekt Soriko z 
izgradnjo vodovoda Borovec in Briga, 
komunalno opremili industrijsko cono 
LIK, zamenjali stavbnega pohištva na 
OŠ Ob Rinži ter tik pred koncem leta 

zaključili gradnjo novega podjetniške-
ga inkubatorja. 

Z optimizmom zremo tudi v leto 
2021, predvsem v upanju, da cepivo 

prinese umiritev razmer in spet zadi-
hamo s polnimi pljuči. Občina Ko-
čevje ima v tem letu najvišji proračun 
doslej, težak kar 26,8 milijona evrov. 

Med največje projekte spada izgradnja 
novega 16-oddelčnega vrtca in ureditev 
kolesarskih povezav v Kočevju. Kot 
ključne projekte lahko izpostavimo še 
ureditev bivalnih enot in obnovo objek-
ta blagovnih rezerv, kjer bodo pozneje 
svoj prostor dobile različne zdravstve-
ne in socialne storitve. Nadaljuje se sa-
nacija OŠ Ob Rinži, v načrtu pa je tudi 
sanacija kuhinje v OŠ Stara Cerkev 
in delna sanacija občinske stavbe. V 
proračunu so med drugim zagotovljena 
sredstva za nadomestno gradnjo dotra-
janega kegljišča v Gaju, ureditev PZA 
v MTB trail centru, urejanje območja 
rudniškega jezera, izgradnjo igrišč in 
vaških domov ter naložbe v opremo 
gasilske javne službe. O investicijah v 
prometno infrastrukturo lahko prebe-
rete več v drugem članku. Leto 2021 
pa bo tudi v znamenju digitalizacije 
oziroma vzpostavljanja pametnega 
mesta in vasi.
K. G.

Občina Kočevje tudi v letu 2021 
nadaljuje rekonstrukcije cest ter 
gradnjo površin za pešce in kolesarje. 
Trenutno smo v zaključku postopka 
izbire izvajalca del za novogradnjo 
kolesarskih povezav, v sklopu katerih 
se bo letos začela gradnja površin za 
kolesarje in pešce na odseku Tom-
šičeve ceste do jezera ter gradnja 
kolesarskih površin po delu Kolod-
vorske ceste, in sicer od krožišča pri 
Gradbenem in Tomšičeve ceste do 
semaforiziranega križišča pri zdra-
vstvenem domu. Prav tako se bo v 
okviru projekta začela gradnja brvi 
prek Rinže, ki bo povezovala Tesar-
sko ulico s starim mestnim jedrom. 

Občina Kočevje bo letos pristopila 
tudi k celoviti rekonstrukciji Pod-
gorske ulice, od bivšega podjetja Di-
nos do podjetja CGP v smeri Marofa 

ter v smeri Grajske poti, vključno z 
ureditvijo planinskega parkirišča. V 
obeh smereh se bodo poleg gradnje 
meteorne kanalizacije, javne razsvet-
ljave in sanacije vozišča uredile tudi 
površine za pešce. Zaključek investi-
cije je predviden do konca leta 2021. 
Skupaj z Direkcijo RS za infrastruk-
turo se nadaljujejo tudi skupni pro-
jekti. Za september je predviden raz-
pis za izbiro izvajalca del za urejanje 
infrastrukture v Livoldu, ki vključuje 
ureditev celotnega odseka ceste od 
središča Livolda v smeri Kočevske 
Reke in Mozlja. Uredili se bodo kro-
žišče, pločniki v obeh smereh, javna 
razsvetljava, odvodnjavanje ceste 
ter sanacija celotnega vozišča ceste. 
Zaključek investicije je načrtovan za 
leto 2022. Poleg omenjenih investi-
cij, ki so skupaj ocenjene na več kot 

5 milijonov EUR, se bo urejalo tudi 
nekaj manjših odsekov cest. Tako 
je v načrtu ureditev odseka ceste v 
Gorenju, umirjanje hitrosti na dveh 
lokacijah v Kočevski Reki, nadalje-
vanje izgradnje pločnika na Trati, 
kjer se bo vzporedno preplastil tudi 
del vozišča, in ureditev čakalnice na 
avtobusnem postajališču v Livoldu.

V tem letu se bo sicer pripravlja-
la še projektna dokumentacija za 
projekte, ki so načrtovani za leto 
2022 in naprej. Pripravljena bo 
dokumentacije za ureditev krožišča 
pri zdravstvenem domu in celotnega 
odseka ceste od zdravstvenega doma 
do krožišča pri avtobusni postaji, 
vključno s celovito prenovo sema-
foriziranega križišča v centru mesta. 
Na podlagi dogovora z DRSi se bo 
začela pripravljati dokumentacija 

za celovito rekonstrukcijo ceste ter 
gradnjo pločnikov v Mozlju in za 
gradnjo pločnika ter rekonstrukcijo 
ceste med Gorenjem in Staro Cerkvi-
jo. Predvidena je še priprava doku-
mentacije za ureditev Ljubljanske 
ceste na odseku od krožišča pri Treh 
zvezdah do mosta čez reko Rinžo pri 
cerkvi. V načrtu sta še priprava pro-
jektne dokumentacije za novogradnjo 
pločnika ob državni cesti v Štalcerjih, 
in sicer od avtobusnega postajališča 
do odcepa za Kočevsko Reko, ter 
priprava dokumentacije za ureditev 
avtobusnega postajališča s čakalnico 
v Novih Lazih s pločnikom, javno 
razsvetljavo, odvodnjavanjem in 
prehodom za pešce. V letu 2022 je 
predvidena tudi rekonstrukcija ceste 
Stara Cerkev–Slovenska vas.
G. Š., T. R. 

Služba vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je konec minulega 
leta izdala odločitev o finančni pod-
pori za projekt Vzpostavitev ustreznih 
pogojev za aktivno udeležbo in nasta-
nitve ranljivih skupin. Projekt bosta 
skupaj izvajali Občina Kočevje in 
Občina Škocjan kot nosilec. Cilj pro-
jekta je ureditev dveh nastanitvenih 
enot za osebe z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju na območju obeh 
omenjenih občin. Urejeni prostori 
bodo uporabnikom omogočali bivanje 
v skupnosti zunaj primarne družine 
in tudi vključevanje v okolje ter s tem 

večjo samostoj-
nost. Občina 
Škocjan 
bo 

v okviru projekta zgradila objekt za 
nastanitev od štiri do šest oseb. V 

občini Kočevje pa bo nova 
nastanitvena enota za do 
šest oseb vzpostavlje-
na z rekonstrukcijo in 
prizidavo obstoječega 

objekta vrtca na 
Reški cesti. V 

okviru projekta 
je predviden 

tudi nakup 
opreme 

in 
pripo-

močkov za delo na šolskem vrtu. 
Projekt je v Kočevju razdeljen na 
dve fazi, prva faza bo stekla letos in 
zajema ureditev kleti. V naslednjem 
letu, ko se pričakuje preselitev vrtca v 
nov objekt, pa se bosta v okviru druge 
faze začeli rekonstrukcija in dozidava 
objekta. Trenutno poteka priprava 
javnega razpisa za izvajalca grad-
benih del. Skupna vrednost projekta 
obeh občin je 1,06 milijona evrov, 
sofinanciranje iz kohezijskih sredstev 
EU in državnega proračuna pa znaša 
350.000 evrov. 
I.A., K.G.

Foto: Vasja Marinč 

Foto: prikaz objekta, Mašera Mahnič arhitekti 
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Tretji paket pomoči malim podjetjem

Razpis za reševanje stanovanjskega vprašanja mladih

Sofinanciranje kanalizacijskih priključkov 
in malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Kočevje je 8. januarja 
odprla javni razpis za tretji paket 
nepovratnih finančnih sredstev 
za blaženje posledic epidemije 
covida-19 malim podjetnikom v 
občini Kočevje. Namen razpisa je 
dodelitev izredne finančne pomoči 
poslovnim subjektom, ki so utrpe-
li poslovno izgubo kot posledico 
epidemije covida-19. Razpisana 
so sredstva v višini 30.000 EUR, 
in sicer za subvencije najemnin v 
zasebni lasti in za nujne obratoval-
ne stroške. Najemniki prostorov v 

javni (občinski) lasti pa se za sub-
vencije najemnin lahko prijavijo na 
poseben javni poziv, ki je prav tako 
objavljen na spletni strani Občine 
Kočevje. 

Javni razpis bo odprt do porabe 
sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog 
je 1. 3. 2021. Če bodo vsa razpi-
sana sredstva porabljena pred 1. 3. 
2021, bo Občina Kočevje objavila 
zaprtje razpisa na svoji spletni 
strani. Sredstva se odobrijo upravi-
čencem, ki bodo oddali pravočasne 
in popolne vloge, po vrstnem redu 

glede na datum in čas oddaje vloge 
na pošto ali glavno pisarno Občine 
Kočevje. Upravičenci, ki se zaradi 
porabe kvote razpisnih sredstev 
ne bodo uvrstili med prejemnike 
sredstev, bodo sredstva lahko preje-
li naknadno, po evalvaciji ostanka 
neporabljenih sredstev, ki lahko 
ostanejo neporabljena zaradi neod-
daje zahtevkov ali zaradi nižjih iz-
plačanih dejanskih stroškov, kot so 
bili ocenjeni v vlogi. Ti upravičenci 
bodo uvrščeni na čakalno listo.
S.M. 

Na decembrski seji Občinskega sveta 
Občine Kočevje je bil sprejet težko 
pričakovan Pravilnik o subvencijah 
mladim in mladim družinam pri re-
ševanju stanovanjskega vprašanja v 
Občini Kočevje, katerega glavni cilj 
je spodbuda mladim, da si življenje 
uredijo znotraj območja naše občine 
oziroma se vanjo celo vračajo, prise-
ljujejo. Na podlagi tega pravilnika je 
Občina Kočevje 15. januarja na svoji 
spletni strani objavila Javni razpis 

za subvencioniranje stanovanjskega 
vprašanja mladim in mladim druži-
nam v Občini Kočevje v letu 2021. 
Rok prijave je ponedeljek, 15. feb
ruar 2021.

Po objavljenem razpisu subvencija 
pripada mladim in mladim družinam 
kot spodbuda za prvo reševanje stano-
vanjskega vprašanja. Do sredstev so 
upravičeni mladi in mlade družine do 
40. leta. Subvencionira se gradnja ali 
nakup enostanovanjske stavbe oziro-

ma posameznega stanovanja v večsta-
novanjski stavbi ali pridobitev lastnin-
ske oziroma solastninske pravice na 
stanovanjski stavbi oziroma posame-
znem stanovanju v večstanovanjski 
stavbi na območju občine Kočevje. 
Višina subvencije se določi glede na 
izpolnjene kriterije. Posebna pozor-
nost se namenjena oživljanju podeže-
lja, najvišji možen znesek subvencije 
pa je 5.400 evrov.
K. G.

Občina Kočevje obvešča, da je objavljen 
javni razpis za dodelitev nepovratnih fi-
nančnih sredstev za izvedbo individual-
nih kanalizacijskih priključkov v občini 
Kočevje za leto 2021. V okviru razpisa 
je možno sofinanciranje izvedbe indivi-
dualnih kanalizacijskih priključkov na 

javno kanalizacijo, katerih upravičeni 
stroški presegajo 3.000 evrov, in sofi-
nanciranje hišnih črpališč za primere, ko 
priklop na javno kanalizacijo ni možen 
brez naprav za prečrpavanje. Objavljen 
je tudi javni razpis za dodelitev nepovra-
tnih finančnih sredstev za sofinanciranje 

nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine 
Kočevje za leto 2021. Upravičenci so 
fizične osebe, ki imajo stalno prebiva-
lišče v občini Kočevje in so lastniki ali 
solastnik stanovanjske stavbe na obmo-
čju občine, ter neprofitne organizacije s 

sedežem v občini Kočevje, ki so lastniki 
ali solastniki oziroma upravljavci stavbe 
v javni rabi na območju občine Kočevje. 
Oba razpisa sta odprta do 15. 10. 2021. 
Več informacij na spletni strani www.
kocevje.si ali med uradnimi urami pri 
Ireni Kalčič. I. K. 

Foto: Unsplash.com 

Foto: Unsplash.com 

Naše krajevne skupnosti
Decembra je potekal sosvet župana 
s krajevnimi skupnostmi. Sosvet je 
posvetovalni organ župana, kjer se 
obravnavajo pomembnejša vpraša-
nja, povezana z razvojem krajevnih 
skupnosti, ki vplivajo na življenje vas, 
krajanov. Zaradi epidemije in preven-
tivnih ukrepov je bil sosvet sklican le 
v decembru, in sicer v manjšem ob-
segu, le z ožjimi sodelavci župana in 
predsedniki krajevnih skupnosti. Žal 
pa je iz istih razlogov odpadlo vsako-
letno že tradicionalno srečanje župana 
s krajani po vaseh.

Ključna točka decembrskega sosveta 
je bila predstavitev izvedenih projek-
tov in pobud krajevnih skupnosti ter 
načrti v prihodnjem dveletnem obdob-
ju. Bralcem naj razkrijemo, da bodo 
projekti sledili prioritetnim razvojnim 

predlogom krajevnih skupnosti, ki so 
osredotočeni predvsem na zagotovitev 

primernih prostorov za izvajanje javnih 
nalog lokalnega pomena (vaški domo-

vi) in urejanju javnih površin (igrišča 
in vaška središča). Če izpostavimo le 
nekatere, ki bodo v ospredju: nadalje-
vanje del na domu v Koblarjih, Sloven-
ski vasi in Mozlju, dograditev gasil-
skega doma v Dolgi vasi, ki bo služil 
kot večnamenski dom, ureditev novega 
otroškega igrišča v Turjaškem nase-
lju. Za projekte, ki bodo pomembno 
vplivali na razvoj posamezne krajev-
ne skupnosti, je s proračunom 2021 
in 2022 predvidenih dobrih 200.000 
EUR. Vsekakor boste o podrobnostih 
izvedbe posameznega projekta sproti 
obveščeni. Izjemno nas bo veselilo, če 
boste le-te prepoznali za nekaj pozitiv-
nega v svojem okolju in se tudi aktivno 
vključili v njihovo realizacijo prek 
vaških krajevnih skupnosti. 
A. S., K. G.

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Na občinski blagajni možno plačilo vseh položnic

Literarno Kočevje, tretjič

Oddajte vloge elektronsko

Z novim Odlokom o delovanju javne blagajne, ki je bil po-
trjen na zadnji seji občinskega sveta, je Komunala Kočevje 
prevzela delovanje in izvajanje občinske blagajne. S tem se je 
zagotovilo, da lahko občan ali občanka Kočevja na blagajni 
s čim nižjimi stroški plača vse položnice, ki jih ima določeno 
gospodinjstvo. Uvedena provizija 0,25 evra na položnico je 
še vedno bistveno nižja, kot so trenutne provizije na trgu (od 
0,65 do 2,68 evra). Prihranek za družino, ki bi plačala vse 
položnice, je ocenjen na približno 100 evrov na leto.

Stroške delovanja blagajne bo pokrival občinski proračun 
in so ocenjeni na okoli 30.000 evrov. S stroški provizije, ki 
jih mora plačati stranka, pa se pokrivajo stroški partnerski 
banki v projektu – Deželni banki Slovenije. Plačilo položnic 
je še vedno možno samo z gotovino. Blagajna, ki ostaja na 
isti lokaciji v pritličju Občine, je odprta tri dni na teden, in 
sicer v ponedeljek, sredo in petek. 
S. R.

Jubilejno kulturno tematsko leto 
Kočevje mesto 550 bo za občane tudi 
leto številnih izzivov, med katerimi 
so v ospredju razmere pandemije. V 
projektu Literarno Kočevje, tretjič ko-
čevski pisatelji prispevajo spodbudne 
misli za svoje soobčane. Vse leto 2021 

nas bodo spremljale na poteh po Ko-
čevju kot plakati na oglasnih mestih, 
obiskovale nas bodo v domovih, obja-
vljene bodo tudi v časopisu Kočevska. 
Občane bodo tako nagovarjali Jana 
Bauer, Lela B. Njatin, Janez Černač, 
Živka Komac, Beti Malinovič, Roma-

na Novak, Laura Petan, Mihael Petro-
vič ml., Helena Štefanič, David Šušel, 
Ana Toič in Nina Zver. Vsak mesec bo 
misel prispeval po eden izmed naštetih 
avtorjev. Prvo najdete že v tej številki 
Kočevske na strani 12. V mestu bodo 
misli objavljene na oglasnih stebrih. 

Projekt Literarno Kočevje pripravljata 
Občina Kočevje in Inštitut za razisko-
vanje stvarnosti od 2019 dalje.  
Z njim zagotavljata javni prostor lite-
rarni dejavnosti v občini. Projekt sta 
omogočila tudi Komunala Kočevje in 
časopis Kočevska. N. S.

Občina Kočevje in Skupna občin-
ska uprava občin Kočevje, Kostel 
in Osilnica sta se vključili v pilotni 
projekt Ministrstva za javno upravo. 
Ta omogoča, da občanke in občani 
lahko zdaj oddajate elektronske vloge 
tudi prek državnega portala eUprava. 
Za zdaj so na voljo naslednje vlo-
ge: odmera komunalnega prispevka, 

enkratna pomoč ob rojstvu otroka, 
dovoljenje za čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom, dovoljenje za zaporo 
ceste zaradi izvajanja del, sprememba 
podatkov za odmero NUSZ, soglasje 
za uporabo javne površine oz. zemljiš-
ča v lasti Občine Kočevje in mnenje za 
izdelano projektno dokumentacijo za 
gradnjo v varovalnem pasu prometne 

površine. Postopoma se bodo dodajale 
še preostale občinske vloge. 

Če želite oddajati vloge prek ome-
njenega portala, si morate urediti digi-
talno potrdilo, ki ga brezplačno prido-
bite na Upravni enoti. Z registracijo na 
portalu e-Uprava pa lahko že začnete 
oddajati razne e-vloge na enem mestu. 
S tem avtomatsko pridobite tudi varen 

e-predal, kamor se vročajo upravna 
pisanja. Občanke in občane pozivamo, 
da iz preventivnih razlogov zaradi 
širjenja koronavirusa v čim večji meri 
vloge oddajajo elektronsko, tako preko 
e-Uprave ali prek spletne strani Občine 
Kočevje, kjer so že dalj časa za elek-
tronsko oddajo na voljo vse vloge.
A. P.

Foto: arhiv Občine Kočevje 

D E K L I C A 
S  P I Š Č A L K O
Prireditev Občine Kočevje 
ob kulturnem prazniku

Jubilejna deseta podelitev priznanja 
Občine Kočevje Deklica s piščalko 

Kulturni program

Pregledna razstava 
Deklica s piščalko 2012–2021

V ponedeljek, 8. februarja 2021, ob 19h 
na spletnih kanalih Občine Kočevje.

Zaradi omejitev vezanih na epidemijo covid-19, vabljeni 
k ogledu spletnega dogodka in razstave na Facebook, 
YouTube ali spletni strani Občine Kočevje.
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Popolna samooskrba s hrano za preživetje Slovenije

Pogumno v leto 2021

Farma Ihan KPM, d. o. o., na 
prašičji farmi v Klinji vasi pro-
izvede 55.000 tekačev. Pri tem 
nastaja tudi svinjska gnojevka, 
ki jo zbirajo v dveh lagunah. Pri 
praznjenju lagun so doživeli me-
dijski pogrom v prispevku RTV 
Slovenija, kjer so prikazali, da se 
poliva gnojevka iz cistern. 

Menim, da je bil občinski svet 
premalo in enostransko obveš-
čen, ko je dobil na mizo samo 
gradivo, ki se je nanašalo na 
medijski prispevek in prikazano 
polivanje gnojevke iz cistern. K 
sreči smo se svetniki SLOGE z 

drugimi svetniki dogovorili, da 
v sklepu ni besedila o zaprtju 
farme in da na naslednji seji ob-
činskega sveta predstavi svoje ar-
gumente tudi predstavnik Farme 
Ihan KPM in tako dobi občinski 
svet v vpogled dejansko stanje. 
Seznanjeni smo bili, da ni šlo za 
tekočo gnojevko in zlivanje iz 
cistern, temveč za raztros trdne 
faze gnojevke, ki so jo nakladali 
na prikolice in jo raztrosili. Za 
okolje je trdna faza gnojevke 
bistveno manj škodljiva, saj se iz 
nje nitrati počasneje izpirajo in 
rastline hranila iz nje tudi učin-

kovito izrabljajo. Pridobili smo 
tudi podatek, da ima Slovenija 
samo 27-odstotno samooskrbo s 
svinjskim mesom!

Liberalna dogma, navržena iz 
tujine v korist tujega kapitala: 
Slovenci ne potrebujemo lastne 
proizvodnje hrane, saj nam jo 
bodo dobavljali tujci. Države se 
zapirajo zaradi krize. Kaj če se 
ustavi dobava hrane? Prehram-
bena samooskrba v Sloveniji ne 
zadošča niti za pol leta, da bi 
preživeli.

V čigavem interesu je to? Ne 
tako redka podjetja iz tujine želi-

jo uničiti naša podjetja ali se jih 
polastiti. To je splošno znano, kot 
tudi to, da nas eksistenčno po-
skušajo spraviti pod svoj vpliv, ki 
ga diktira dobiček. Svojo dejav-
nost pa lahko zaprejo v trenutku, 
ne ozirajoč se na to, ali bomo 
brez hrane preživeli ali ne.   

Ali se ta interes lahko prikri-
to uveljavlja tudi prek civilnih 
družb, je vprašanje preventivne 
debate. 

Kolikor vsaj malo poznam 
delovanje kakovostnih naravo-
varstvenih skupin, se te konstruk-
tivno vključujejo v reševanje 

okoljske problematike. Nekemu 
subjektu pomagajo na strokoven 
način poiskati rešitev okoljske 
problematike, ki je v korist vseh, 
po možnosti pa je tudi dobič-
konosna ali kakorkoli drugače 
koristna za skupnost. Stvari se ne 
lotevajo neargumentirano ali celo 
nestvarno in brez pomisleka, da 
bi bile posledice zaprtja farme, 
kot je Farma Ihan KPM, lahko 
katastrofalne za družbo – zaradi 
izgube delovnih mest, davkov in 
pomanjkanja hrane.

Svetniki smo se tega zavedali.
Janko Veber

Letu 2020 smo pomahali v 
slovo in verjamem, da ga ve-
čina ne bo pogrešala. Pred nas 
je postavilo kar veliko težkih 
izzivov. Na preizkušnji so bili 
solidarnost, medsebojno spo-
štovanje ter strpnost. Manjkala 
ni tudi medsebojna pomoč. 

Odhajajoče leto smo uspešno 
zaključili tudi v Moji Kočevski 
in zdaj obračamo nov list. Drži, 
bolezen je še vedno z nami in 
verjetno bo še kakšen mesec ali 
dva, a zdaj smo res že skoraj na 
koncu in vidi se luč na koncu 
predora … Vmesni čas pa smo 

dobro izkoristili v Moji Koče-
vski in seveda še bolj na občini. 

Pripravili smo se na nove ve-
like korake. Že decembra smo 
potrdili občinski proračun in ga 
zdaj že izvajamo. Na ta način 
ni mrtvega teka, temveč nov 
zagon. Smo pred podpisom po-
godbe za izgradnjo kolesarskih 
povezav po mestu Kočevje, 
vrednih kar štiri milijone evrov, 
prav tako upamo, da bomo ob 
zaključku postopka izbire iz-
vajalca ta mesec začeli graditi 
nov 16-oddelčni vrtec v skupni 
vrednosti okoli osem milijonov 

evrov. Še ta mesec bomo v upo-
rabo predali nov podjetniški in-
kubator in zaključili izgradnjo 
vodooskrbe med Borovcem in 
Brigo. Tako bo na vodooskr-
bni sistem priključenih kar 99 
odstotkov vseh prebivalcev v 
naši občini, kar je izjemen re-
zultat, če upoštevamo površino 
največje občine v Sloveniji. A 
v sicer najvišjem proračunu v 
zgodovini naše občine se bo na-
šel denar tudi za druge, manj-
še, a morda še pomembnejše 
projekte od izpostavljenih. 
Gradili se bodo vaški domovi, 

ker želimo podpreti življenje 
v vaseh, dodatno bomo vlaga-
li sredstva v otroška igrišča, 
spodbujali mlade družine pri 
reševanju prvega stanovanjske-
ga problema, nadalje oživljali 
turizem na jezeru (nova plaža), 
nadgrajevali bomo MTB center 
ter ponudili nove komunalno 
opremljene parcele na Bregu. 
Ne bomo pozabili na urejanje 
občinskih cest (Podgorska 
ulica) ter spodbujali razvoj 
turizma na Kolpi s pomočjo 
ureditve plovnega režima ter 
vstopno-izstopnih točk. 

Leto 2021 kot župan in vodja 
Moje Kočevske vidim kot veli-
ko priložnost za Kočevje. Kar 
nekaj pomembnih odločitev 
pričakujem na področju gospo-
darskih investicij, prav tako 
sem prepričan, da bo še dodat-
no zaživel turizem, ki je lani o 
Kočevski ponesel dober glas po 
vsej Sloveniji, predvsem pa bo 
za nami bolezen. Boj z njo bo 
toliko bolj uspešen, kakor bo-
mo izkoristili možnost ceplje-
nja, zato, ko bo le mogoče, ne 
odlašajmo s tem. V dobro vseh! 
Dr. Vladimir Prebilič

Uresničitev programa
V OO SDS Kočevje smo vedno 
naravnani tako, da poskušamo 
uresničiti čim več programskih 
točk, ki smo ji predstavili na 
programski konferenci za lokalne 
volitve. Na decembrski seji smo 
tako po dolgih usklajevanjih 
sprejeli pravilnik o subvencioni-
ranju stanovanjskega vprašanja 
mladih družin v občini Kočevje. 
Dosegli smo kompromis in uskla-
dili predlog, ki je zadovoljil vse 
prisotne svetnike in svetnice. Sta-
rost upravičencev smo zvišali na 
40 let in tako omogočili večjemu 
številu upravičencev do subven-

cije. Upravičence smo razvrstili v 
različne kategorije. Mladi do 30 
let bojo upravičeni do subvencije 
v višini 2.500 EUR, mladi od 31 
do vključno 35 let do 2.000 EUR 
in mladi od 36 do vključno 40 let 
do 1.000 EUR. Mlada družina do 
vključno 30 let je upravičena do 
2.500 EUR, od 31 do vključno 35 
let je upravičena do subvencije 
2.000 EUR, od 36 do vključno 40 
let je upravičena do subvencije 
1.000 EUR. Dobiti je možno tudi 
subvencijo do 2.000 EUR glede 
na območja v občini Kočevje. Do 
subvencije so upravičeni vsi, ki 

imajo stalno prebivališče v Repu-
bliki Sloveniji. 

V tem letu bomo poskušali 
uresničiti čim več programskih 
točk. Poteka dokončanje poslov-
nih prostorov podjetniškega inku-
batorja, ki bo manjšim lokalnim 
podjetjem, ki imajo prostorske 
stiske, omogočilo boljše pogoje 
za nastop na trgu. Tudi tukaj smo 
veliko postorili, da se projekt 
izpelje in da se pridobijo sredstva 
za izgradnjo. Veseli nas, da je 
podjetniški inkubator ponovno 
prepoznan v lokalnem okolju 
kot zanesljiv partner novo nasto-

pajočim podjetjem na trgu. Na 
novembrski seji je občinski svet 
pozval vse pristojne, da se od-
zovejo na problematiko zlivanja 
gnojnice in tako so se predstav-
niki podjetja Ihan prašičje farme 
v Željnah odzvali povabilu in na 
decembrski seji predstavili svojo 
plat zgodbe in pojasnili, kaj se 
je dogajalo tistega spornega dne 
in zagotovili, da bodo v prihod-
nje bolje sodelovali z lokalno 
skupnostjo in nas obveščali o 
vseh aktivnostih, ki jih bodo 
izvajali na prašičji farmi. Usta-
novljena bo delovna skupina s 

predstavniki občine in podjetja.
V letu, ki je pred nami, bomo 

poskušali pridobiti sredstva za 
dokončanje in obnovo šolske ku-
hinje v OŠ Stara Cerkev, da bodo 
učenci imeli primerno oskrbo s 
hrano, kuharicam pa omogočili 
boljšo pripravo kosila in malice.

V času epidemije covida-19 
ponovno pozivamo vse, naj se 
obnašajo odgovorno in spoštujejo 
priporočila NIJZ, saj si vsi želi-
mo čimprejšnjega odprtja vseh 
dejavnosti in vrnitev življenja v 
normalo.
Luka Bubnjić

Barva: 
Pantone 655 cp

Ali se obetajo spremembe pri reševanju romske problematike?
Že ves čas opravljanja funkcije 
poslanca v državnem zboru si 
aktivno prizadevam za izboljšanje 
stanja, ki je povezano z odnosi 
med romsko skupnostjo in ve-
činskim prebivalcem. Tako sem 
kot začasni predsednik Pododbora 
za spremljanje romske tematike 
in pozneje tudi kot član dal kar 
nekaj pobud in predlogov, ki bi 
uredili to področje. Na eni od sej 
smo obravnavali tudi poročilo, ki 
ga je na moj predlog pripravila 
policija, v katerem je predstavila 
varnostno situacijo in odnose med 
romsko skupnostjo in večinskim 
prebivalstvom ter opozorila na 
tista področja, ki so še posebej 
problematična in zahtevajo učin-

kovitejše ukrepe. Poročilo, ki je 
sicer interne narave, najava vrsto 
anomalij, ki jih policisti zaznava-
jo pri delu z Romi. Zato smo na 
9. seji Pododbora sprejeli sklep, 
ki smo ga nato potrdili tudi na 
seji matičnega Odbora za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo. V sklepu smo pre-
dlagali vladi, da se temeljito se-
znani s poročilom Ministrstva za 
notranje zadeve, ki se nanaša na 
romsko problematiko in odnose 
med večinskim prebivalstvom in 
romsko skupnostjo, ter poročilo 
obravnava na seji in v sodelova-
nju s pristojnimi ministrstvi, vsaj 
z Ministrstvom za notranje zade-
ve, Ministrstvom za pravosodje, 

Ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mož-
nosti, Ministrstvom za finance, 
Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstvom za 
okolje in prostor ter Ministrstvom 
za javno upravo, pripravi ustrezne 
predloge sprememb zakonodaje 
in druge ukrepe, ki bodo ugoto-
vljene težave odpravili, ter določi 
odgovorne akterje in rok za posa-
mezno spremembo ali ukrep. O 
realizaciji naj vlada poroča odbo-
ru do 31. 12. 2020. 

Te dni smo prejeli poročilo vla-
de, iz katerega izhaja, da je vlada 
na podlagi sklepa 16. julija 2020 
ustanovila delovno skupino za 
obravnavo romske problematike, 

ki je posvetovalno in koordinacij-
sko telo vlade. V okviru delovne 
skupine so potekale razprave o 
tem, katere so tiste sistemske 
spremembe, ki so potrebne in bi 
jih bilo treba vključiti v sistemsko 
zakonodajo na določenem po-
dročju, da bi zagotovilo čim bolj 
uspešno izvajanje ukrepov. 

Delovna skupina se je od avgu-
sta do decembra 2020 sestala na 
treh rednih sejah in na prvi obli-
kovala ožje strokovne podskupine 
na področjih zaposlovanja in 
socialne politike, vzgoje in izo-
braževanja, kaznovalne politike in 
urejanja prostora, varstva okolja 
in financiranja občin, katerih 
naloga je oblikovati predloge sis-

temskih rešitev.
Iz poročila izhaja, da je delov-

na skupina na podlagi do zdaj 
opravljenega dela v obdobju od 
avgusta do decembra 2020 vladi 
predlagala konkretne spremembe 
predpisov, ki so pomembne za 
uspešno naslavljanje izzivov na 
področju romske problematike 
in predlagala tudi nabor dodatnih 
ukrepov k veljavnemu nacional-
nemu programu ukrepov za ob-
dobje 2017–2021.

Dosedanje aktivnosti vseh pri-
stojnih tako vlivajo optimizem, 
da se bo stanje na tem področju 
končno začelo sistemsko in učin-
kovito urejati.
Predrag Baković
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Pomoč pri prekomernem pitju alkohola in duševnih 
stiskah med epidemijo covida-19
Med epidemijo covida-19 se je pove-
čalo tveganje za čezmerno pitje alko-
hola. Ta zmanjšuje odpornost, razdira 
odnose in povečuje stisko. Tvegano 
in škodljivo pitje alkohola predstavlja 
enega glavnih preprečljivih dejav-
nikov tveganja za kro-
nične bolezni, poškodbe 
in nezgode. S projektom 
Skupaj za odgovorno pitje 
alkohola (SOPA) želimo 
odpraviti oz. zmanjšati ne-
gativne posledice pitja po-
sameznika ter vzpostaviti 
odgovoren odnos do pitja 
alkohola.

Namesto alkohola lahko 
izberete kulturo, gibanje 
ali pogovor. Nacionalni 
institut za javno zdravje je 
pripravil internetno stran 
www.sopa.si, kjer so na 
voljo viri pomoči za prebi-
valce ter brezplačna tele-
fonska številka za psiholo-
ško podporo ob epidemiji. 
Pokličite na številko 080 
51 00, ki je aktivna vse 
dni v tednu, 24 ur na dan, 
kjer vam stojijo ob strani 
strokovnjaki s področja 
duševnega zdravja.

Zdravstveni dom Ko-
čevje aktivno sodeluje v 
projektu SOPA, zato se 
lahko vključite v omenjeni program, 
naše izkušene kolegice in kolegi pa 
vam bodo pomagali po svojih naj-
boljših močeh. Za več informacij se 
lahko obrnete na svojega osebnega 
zdravnika.

V sklopu projekta smo razvili 
delavnice Izbrane veščine za krepitev 
medosebnih odnosov, ki se izvajajo 
po vsej Sloveniji. Cilj brezplačnih 
delavnic je opremiti udeležence z 
znanji in veščinami izbranih področij 

medosebnih odnosov, ki se zvrstijo v 
štirih srečanjih. 

V začetni delavnici Medosebni 
odnosi se bodo udeleženci seznanili s 
pomembnimi vidiki medosebnih od-
nosov, kot so pomen odnosov, pomen 

podpore in socialne mreže. Pobližje 
bodo lahko spoznali tudi odnosni stil, 
ki je zanje bolj značilen.

Sklop delavnice Krepitev dobrega 
počutja izpostavlja pomen skrbi za 
duševno in telesno zdravje. Udeležen-

ce seznanja z modelom blagostanja, 
kjer se bodo dotaknili pomena šestih 
dimenzij: prijetna čustva, fizično 
zdravje, zavzetost, odnosi, smisel in 
dosežki ter se preizkusili v veščinah, 
ki omenjena področja krepijo.

Veščine asertivnosti je sklop, kjer 
bodo udeleženci spoznali pojem 
asertivne komunikacije, katere cilj je 
drugemu sporočiti svoje potrebe in 
pri tem ohraniti spoštljivost in razu-
mevanje potreb drugega. Udeleženci 

se bodo seznanili s po-
membnostjo prepoznavanja 
svojih potreb in želja ter 
prepoznavanja potreb in že-
lja druge osebe in konkret-
nimi veščinami učinkovite-
ga komuniciranja.

V sklopu Spretnosti 
reševanja problemov bodo 
udeleženci razmišljali o 
razlikah med skrbjo in 
problemom ter se osredo-
točili na reševanje proble-
ma. Reševanje problemov 
predstavlja miselni proces, 
ki omogoča učinkovito 
spoprijemanje s problemi. 
Usvojili bodo razliko med 
lahko in težje rešljivimi 
problemi ter (trenutno) 
nerešljivimi in se preizku-
sili v razumskem načinu 
reševanja problemov v 
sedmih korakih.

Delavnice izvajamo 
v Zdravstvenem domu 
Kočevje že od lani. Če vas 
tematika medosebnih odno-
sov zanima in bi se delav-

nic želeli udeležiti, se lahko obrnete 
na nas in nas pokličete na telefonsko 
številko 01/893-90-56 in pišete na 
e-naslov ckz@zdkocevje.si.
Leander Črnila,  
Center za krepitev zdravja

Zrak pri nas diši drugače,

Živka Komac

bolj čisto, bolj domače,

kjer diham s travami, z gozdovi.

Tu izginejo strahovi.

Foto: Pexels.com 
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Shujševalne diete ne delujejo

Mednarodni dan boja proti kajenju

Januar v splošnem velja za mesec 
zaobljub in ena izmed pogostejših je 
izguba odvečnih kilogramov. Raz-
lične lahkotne revije ponujajo obilo 
shujševalnih diet, veliko pa jih seveda 
najdemo na spletu. Tudi na družbenih 
omrežjih se pojavljajo tako imenovani 
fit izzivi, s katerimi naj bi si v izjemno 
kratkem času zagotovili manjšo teles-
no težo. Zaradi takšnega, sicer še bolj 
radikalnega pristopa, je mnogo kritik 
požela tudi oddaja The Biggest Loser.

Shujševalne diete so tako popular-
ne ravno zato, ker obljubljajo hitro 
izgubo odvečne telesne teže. To pa je, 
kakor tudi zveni, prelepo, da bi bilo 
res. Prvič, če se lotimo izgubljanja 
kilogramov, se moramo v prvi vrsti 
zavedati, da bo proces dolgotrajen. 
Drugič, če se že lotevamo nečesa 
takšnega, mora biti naš jedilnik prila-
gojen našim potrebam, zdravstvene-
mu stanju, starosti, spolu in prehran-
skim restrikcijam. To običajno počno 
dietetiki, ki nas bodo poučili tudi o 
tem, da ultimativna shujševalna dieta 
ne obstaja in da moramo, če želimo 
izgubiti več kilogramov, spremeniti 
način življenja. Pri tem mora biti na 
prvem mestu vedno zdravje.

Z debelostjo in prekomerno telesno 
težo se sooča več kot 1,9 milijarde 
odraslih in 340 milijonov otrok po 
vsem svetu. Prizadevanja za rešitev 
te globalne težave z iskanjem dol-

goročnih rešitev za izgubo teže brez 
kirurških posegov pa so še naprej 
neuspešna, v veliki meri tudi zaradi 
pogoste ponovne pridobitve telesne 
teže po izgubi. Ponavljajoči se izgubi 

in pridobitvi teže rečemo tudi yo-yo 
dietiranje, kar povzročajo prav hitre 
shujševalne diete.

Te namreč delujejo na dva načina: 
manipulirajo z vodo in močno ome-
jujejo kalorijski vnos. Če s svojega 
jedilnika črtamo ogljikove hidrate 
in sol ter dodamo več beljakovin, v 
prvih dneh 'shujševalne kure' vidimo 
na tehtnici občuten padec kilogramov. 
Vendar gre pri tem zgolj za izgubo 

vode. Zmanjšanje kilogramov pa se že 
po nekaj dneh upočasni. S tem nismo 
izgubili maščob, ki bi jih za 'izklesano 
telo' morali. Tudi zato prej izgubljene 
kilograme ponovno kmalu po tem, ko 

začnemo ponovno uživati ogljikove 
hidrate in sol. 

Izguba teže je vedno razlika med 
vnosom energije in njeno potrošnjo. 
Enačba, da moramo za izgubo kilo-
gramov zmanjšati vnos kalorij, se 
zdi sicer logična. Vendar ne smemo 
pozabiti še na drugi del enačbe: hit-
rost metabolizma, ki uravnava našo 
dnevno porabo energije. Raziskave 
kažejo, da je pri hujšanju s pomočjo 

hitrih diet več kot polovica izgub-
ljene teže na račun mišične mase. Z 
drugimi besedami: na tehtnici je sicer 
videti, da smo izgubili deset kilogra-
mov, a gre v večini za izgubo vode 
in mišične mase. Bistveno manj pa je 
izgube maščob. 

Ko zaključimo dieto, ponovno 
pridobimo vso vodo, ki smo jo v tem 
času izgubili. Zaradi povečanega 
vnosa hrane se nam revitalizirajo mi-
šice in notranji organi, kar prav tako 
poveča številko na tehtnici. Skozi 
naslednje leto ali dve se nam izgublje-
ni kilogrami vračajo, vendar v obliki 
dodatne maščobe. V nekem trenutku 
se znajdemo na isti teži, vendar z ne-
kaj kilogrami mišične mase manj ter z 
nekaj maščobe več. 

Ob tem pa si moramo zapomniti 
tudi naslednje: vsak poskus hitrega 
hujšanja pušča posledice na metabo-
lizmu, te pa se seštevajo. S temi po-
navljajočimi se vzorci lahko pridemo 
celo do točke, ko se naše telo na diete 
ne odziva več in z njimi teže več ne 
izgubljamo. Če si zares želimo izgubi-
ti kilograme, to lahko dosežemo samo 
na en način. Nujno moramo spremeni-
ti svoje prehranjevalne navade ter jih 
zamenjati z bolj zdravimi, temu pa bo, 
sicer počasneje, sledila tudi izguba ki-
logramov. Bližnjic in hitrih instantnih 
rešitev, četudi bi si jih želeli, ni. 
Neja Jerebičnik

31. januarja obeležujemo svetovni dan 
boja proti kajenju, kadilcem pa pome-
ni priložnost in spodbudo za opustitev 
kajenja v katerem koli starostnem 
obdobju. A boj se začne pri posame-
zniku samem. Po podatkih Nacional-
nega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 
uporaba tobaka škoduje tako rekoč 
vsakemu organu v človeškem telesu 
in škodljivo vpliva na zdravje skozi 
celotno življenje. Je eden od najpo-
membnejših dejavnikov za razvoj šte-
vilnih rakavih obolenj, zdravstvenih 
težav in številnih bolezni, med drugim 
tudi bolezni dihal, srca in ožilja. 

V Sloveniji še vedno kadi skoraj 
vsak četrti odrasli prebivalec. Večina 
teh oseb je prvič kadila pred polno-
letnostjo in pri večini gre za bolezen 
zasvojenosti z nikotinom. V Sloveniji 
je tobak med dejavniki tveganja naj-
pomembnejši preprečljivi vzrok smrti. 
Vsako leto zaradi bolezni, povzro-
čenih s kajenjem, umre skoraj 3.600 
prebivalcev Slovenije ali skoraj 10 
vsak dan, od teh jih četrtina umre že 
pred 60. letom starosti (NIJZ, 2018).

Ko opustimo kajenje, so pozitivne 
posledice vidne v zelo kratkem času. 
Krvni tlak in pulz se začneta vračati 

na normalno raven že po 20 minutah, 
v osmih urah pa se na normalno raven 
vrnejo ravni ogljikovega monoksida. 
Že po enem dnevu se zmanjša tve-
ganje za srčni infarkt, po 48 urah pa 
se začnejo ponovno obnavljati živčni 
končiči. Stvari začnemo bolje vonjati 
in okušati. Kadilci, ki uspešno pre-
stanejo en teden brez kajenja, imajo 
devetkrat večjo verjetnost, da bodo 

uspešno prenehali. Po treh mesecih se 
ženskam izboljša plodnost, po šestih 
mesecih pa številni opazijo, da se laž-
je spoprijemajo s stresnimi dogodki, 
ne da bi si ob tem 'zaželeli' cigarete. 

Po letu dni brez kajenja se bistveno 
izboljšata zmogljivost in delovanje 
pljuč, v treh letih pa se tveganje 
za srčni infarkt zmanjša na enako 
tveganje kot pri nekadilcih. Pet let po 

prenehanju kajenja je možnost za smrt 
zaradi pljučnega raka za polovico 
manjša kot pri kadilcih. Petnajst let po 
zadnji cigareti pa se tveganje za srčni 
infarkt in možgansko kap zmanjša 
na enako kot pri osebi, ki še nikoli ni 
kadila.

Opustitev kajenja je zdravju ko-
ristna v kateremkoli starostnem 
obdobju, najbolje za posameznika pa 
je, če kajenje opusti pred 40. letom 
starosti. NIJZ je že pred časom ugoto-
vil, da želi več kot polovica kadilcev 
prenehati kaditi, a veliko jih v prvih 
nekaj poskusih ni uspešnih. Zato 
jim je na voljo pomoč pri opuščanju 
kajenja. 

Lahko izbirajo med skupinskim in 
individualnim svetovanjem za opušča-
nje kajenja, ki poteka v zdravstvenih 
domovih. Kot brezplačna pomoč 
kadilcem, ki želijo opustiti kajenje ali 
potrebujejo pomoč pri vzdrževanju 
abstinence, je na voljo tudi svetoval-
ni telefon, kjer svetovanje izvajajo 
usposobljeni svetovalci. Telefonska 
številka svetovalne linije 080 27 77 je 
objavljena na vseh embalažah tobač-
nih izdelkov.
Neja Jerebičnik

Foto: Pexels.com 

Foto: Pexels.com 
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GSŠK – sodelujoča šola v projektu LIFE Lynx

Pouk na daljavo v Glasbeni šoli Kočevje

Kočevski gozdovi so bili od nekdaj 
zatočišče in naravni habitat velikih 
zveri in drugih živali. Poleg medveda 
in volka v naših gozdovih živi tudi 
nekoliko bolj skrivnosten ris. Z name-
nom ohranitve in zaščite populacije 
risa v Dinaridih in JV Alpah je bil leta 
2017 zagnan program LIFE Lynx, v 
okviru katerega na območje Slovenije 
z namenom zmanjšanja stopnje so-
rodnosti v populaciji preseljujejo nove 
osebke.

Septembra 2020 je naša šola 
gostila članici projektne skupine, 
ki skrbita za ozaveščanje mladih 
o pomenu varovanja risov. Pred 
stavbo gimnazije je potekala javna 
predstavitev biologije in ekologije 
risa, na ogled pa so bile tudi lobanje, 
kožuhi, odtisi stopinj velikih zveri, 
telemetrične ovratnice in promocij-
sko gradivo. Pozneje smo v razredu 
s simulacijo preizkusili metodo 
ocene števila osebkov v populaciji. 
Na koncu smo dijaki izvedli okrog-
lo mizo, pri tem pa smo si razdelili 
vloge lovcev, gozdarjev, naravo-
varstvenikov, kmetov, rejcev, pred-
stavnikov zainteresirane javnosti in 
ministrstva.

Izvedene aktivnosti so nam odpr-
le nov pogled na to problematiko. 
Prizadevanja za ohranitev in razširitev 

populacij risov in drugih velikih zveri 
sprožajo tudi konflikte. S problema-
tiko sobivanja z velikimi zvermi se 

srečujejo predvsem na območjih, kjer 
se vzrediteljem drobnice povzroča 
škoda. Na Kočevskem je prioriteta 
predvsem ohranitev teh vrst in pomoč 
vzrediteljem, ki so bili deležni škode. 
Meniva, da je odgovornost izključno 
naša, saj ljudje posegamo v ekosis-
teme in podiramo ravnovesje. Živali 
ne berejo naših misli, opozoril in 
napisov, zato smo dolžni vzpostaviti 
dolgoročno sprejemljivo rešitev za 
sobivanje, ki ni antropocentrična. 
Predlagava, da čim bolje uporabimo 
že obstoječe metode za zaščito drob-
nice, hkrati pa izkoristimo napredek 
sodobne tehnologije pri razvoju 
posebej zasnovanih pametnih naprav 
in aplikacij.

Zaradi potencialne škode, ki jo na-
redijo velike zveri, zlahka pozabimo 
na njihovo vlogo, ki jo imajo v ekosi-
stemu: regulirajo število drugih živali 
(npr. parkljarjev), ki predstavljajo 
njihov plen. Pozitivno plat vidiva tudi 
v porastu eko turizma.

Kot ambasadorji smo posvojili risa 
Goruja, ki ima svoj teritorij vzpostav-
ljen na Mali gori, podatke o njem pa 
pridobivamo s fotopastmi.
Nejla Rizvić, Leja Mikulič

Pouk na daljavo je za glasbenike za-
silna oblika pouka. Lahko je koristen 
krajši čas. Vsekakor je bolje, kot da 
pouk odpade. Učitelji učencem poka-
žemo lažjo pot do znanja, jih usmerja-
mo, kontroliramo, bodrimo. Znanje pa 
učenci vedno pridobijo s ponavljanjem 
in vajo. Pri učenju igranja na instru-
ment sta prav tako kot pri športu pot-
rebni dobra motorika in koordinacija, 
le da tu treniramo manjše mišice. Dob-
ri učenci v glasbeni šoli so mnogokrat 
tudi dobri športniki. Pri glasbi pa se 
tehnično znanje povezuje z znanjem 
o stilih, o načinu igranja posameznih 
skladb. Glasbenik z znanjem obeh 
prvin skladbi doda svojo noto, svoj na-
čin izvajanja skladbe, ki je odvisna od 
posameznikovih življenjskih izkušenj, 
ne samo v glasbi. Pravimo, da glasbe-
niki glasbo poustvarjajo, saj je izvedba 
zelo odvisna tudi od osebnosti.

Učenci prvih razredov spoznavajo 
tehniko igranja instrumenta in zato 
še bolj potrebujejo učitelja. Ta pa na 
daljavo težko kontrolira in popravlja 
držo rok pri igranju ali daje napotke 
pri pouku petja. Prav tako je veliko 
težav pri pouku baleta na daljavo. 

V nadaljevanju šolanja se učenci 
učijo še stila in načina igranja skladb 
posameznih obdobij in zvrsti. Zvok, 
ki se producira pri pouku na daljavo, 
je večkrat neuporaben. Učitelji ne 
zaznajo razlike med tihim in glasnim 

igranjem, učencu pa ne morejo poka-
zati podrobnosti, ki jih lahko samo pri 
pouku v živo. Tu mora učitelj učencu 
verjeti na besedo, da je napotke upo-
števal. Imajo pa učenci zdaj več časa 
za vadbo instrumenta in nekateri so 

bolj napredovali, kot bi sicer.
V glasbeni šoli Kočevje pouk veči-

noma poteka redno. Tam, kjer je slab-
ša povezava, se učitelji z učenci do-
govorijo za kombiniran pouk. Delno 
v živo, deloma pa učenci posnamejo 

skladbo, jo pošljejo učitelju, ki potem 
posnetek komentira in da napotke. 
Nekateri učitelji so organizirali razre-
dne nastope kar prek aplikacije Zoom. 
Ni bilo kot v živo, so se pa učenci 
videli in poslušali. Učenci so nastopili 
tudi na spletnem božično-novoletnem 
koncertu, kjer je prijazno sodeloval z 
nami gospod Gašper Jarni, s posebno 
glasbeno voščilnico pa je voščil župan 
občine Kočevje, dr. Vladimir Prebi-
lič. Koncert je dostopen na Youtube 
kanalu GŠ Kočevje. Sodelovali smo 
tudi na 8. spletnem koncertu učencev 
slovenskih glasbenih šol, ki je potekal 
v organizaciji Zavoda RS za šolstvo. 

Starši so ob pouku na daljavo pos-
tali pomočniki, in to tako v osnovni 
kot tudi v glasbeni šoli. Vemo, da 
ni lahko. Tudi učitelji smo starši in 
pomagamo svojim otrokom pri pouku 
na daljavo. Lahko pa starši vidijo, 
kako poteka pouk v glasbeni šoli, kaj 
in kako morajo otroci vaditi doma, 
potem pa lahko otrokom, tudi če sami 
niso hodili v glasbeno šolo, pomagajo. 
Hvala vsem, ki pomagate pri pouku 
na daljavo v Glasbeni šoli Kočevje.

Novo leto je nov začetek. Verjame-
mo, da se bo situacija v državi tako 
umirila, da bomo lahko kmalu nada-
ljevali pouk v učilnicah ter začeli spet 
skupinsko muzicirati. To je največja 
motivacija za vse.
Jože Rajk

Foto: Zorica Potisk 

Foto: Youtube.com 
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 
0,00038 – 0,00012  g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. 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.

JORAS CENTER
Ob železnici 7, Ribnica
tel.: 01 836 90 40

NOVA ŠKODA 
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Izobraževanje za poklic mizarja nekoč in danes
Učenci devetih razredov osnovnih šol 
se v drugi polovici šolskega leta od-
ločajo o nadaljevanju izobraževanja 
in o vpisu v gimnazije in srednje šole. 
Odločitev je za številne zelo težka, 
zato so pomembne informacije o izo-
braževalnih programih in o šolah, ki 
jih izvajajo. Predstavljamo vam zgod-
bi gospoda in fanta, katerih odločitev 
o izobraževanju za poklic mizar je 
bila zelo enostavna. Prvi se je v šolo 
odpravil leta 1949, mlajši, pa 68 let 
pozneje, leta 2017.

Jože Umek, mizarski mojster v 
pokoju iz Konca vasi pri Stari Cerkvi, 
je že pri 14 letih vedel, da želi delati z 
lesom. Zato se je jeseni 1949 vpisal v 
Šolo za učence v gospodarstvu raznih 
strok v Kočevju. Skupaj s 30 sošol-
ci različnih obrtnih strok je v stavbi 
današnje gimnazije popoldne poslušal 
splošne predmete, devet od njih se 
je pri strokovnih predmetih, kot so 
tehnologija, strojeslovje in risanje, 
učilo za mizarja. Ob sobotah so imeli 
vsi še predvojaško vzgojo. Praktični 
pouk je v dopoldanskem času potekal 
v mizarski delavnici, skupaj je v treh 
letnikih praktično znanje pridobivalo 
17 mizarjev. Kot vajenci so pomagali 
izdelovati stavbno in bivalno pohištvo.

Jože je zaključni izpit opravil pri 
mojstru Bašterju, in sicer v njegovi 
delavnici za staro pekarno v Kočev-
ju. Za izpit je v treh delovnih dneh 
iz smrekovih desk naredil nočno 
omarico z zelo zahtevnimi lesnimi 
vezmi polkritimi roglji. Izdelek je 
ocenila komisija lokalnih mizarskih 
mojstrov, ki so jo sestavljali Pahulje, 
Artač in Lovšin. Sledila je zaposlitev 
v mizarski delavnici v Stari Cerkvi, 
kjer je pri mojstru Lovšinu delal kot 

samostojni pomočnik. Po končanem 
služenju vojaškega roka se je leta 
1959 odpravil v Nemčijo v Achen in 
kot mizar delal v mizarskem podjetju 
E. W. Mohr. Ob vrnitvi leta 1965 je 
ustanovil svoje mizarsko podjetje 
Mizarstvo Umek Konca vas in ga 
ob upokojitvi 1997 predal svojemu 
nasledniku, sinu Dejanu.

Jože tudi danes ne miruje. Še vedno 
se vsak dan oglasi v sinovi delavnici 
in pogleda, ali je orodje dobro nab-
rušeno in deske pospravljene izpod 
nog. Kot izkušen mizarski mojster 
z veseljem pomaga tudi s kakšnim 
nasvetom.

Gal Žvab, danes 19-letnik iz Dolge 
vasi pri Kočevju, pravi, da je bila 
njegova otroška želja postati gozdar, 
vendar je kmalu misel na gozd prese-
lil v lesarsko delavnico. Z mizarskim 
orodjem se je začel spoznavati že 
doma, v osnovni šoli pa je najraje 
obiskoval tehnični pouk in izbirne 
predmete, povezane z modelarstvom 
in tehniko. Skupaj s sošolcem in uči-
teljem tehničnega pouka je ob koncu 
osnovne šole želel narediti nekaj 

posebnega, zato so zavihali rokave 
in izdelali vsak svoje glasbilo, dve 
tamburici in bozouki. 

Vpisal se je v Gimnazijo in sre-
dnjo šolo Kočevje in začelo se je 
spoznavanje z lesom na tisoč in en 
način. Znanje iz učilnic je prenašal v 
delavnico, najprej z ročnim izdelo-
vanjem lesnih vezi in enostavnejših 
izdelkov, šolska lesarska delavnica z 
modernimi lesnoobdelovalnimi stroji 
pa ga je povsem očarala. Dvomeseč-
no prakso pri delodajalcu je opravil 
pri lokalnem obrtniku in v ŠLD, tri 
tedne pa v okviru projekta Erasmus+ 
tudi na Portugalskem. Gal je domačo 
garažo počasi spremenil v manjšo 
mizarsko delavnico, ki jo je nadgradil 
z mizarskim kombinirnim stroj. Želja 
po nenehnem spoznavanju nečesa 
novega in modernega ga je postavila 
pred laserski in CNC-stroj, pridobil je 
tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo 
za operaterja na CNC-stroju.

Udeležil se je dveh Lesarijad, tek-
movanj dijakov vseh slovenskih lesar-
skih šol. Gal je pokazal, da je mojster 
tudi v svoji drugi ljubezni, fotografiji, 

in v kategoriji Fotografija rokodelca 
pri delu prepričljivo premagal vse 
svoje vrstnike. Na drugi Lesarijadi v 
Postojni pa je v panogi izdelava intar-
zije z rezanjem in zlaganjem furnirja 
v sliko zasedel tretje mesto. Skupaj 
s sošolci se je veselil tudi skupnega 
tretjega mesta med devetimi sloven-
skimi lesarskimi šolami.

Gal pravi, da so tri leta minila hitro 
in da je bilo zabavno. Naučil se je 
veliko, saj so profesorji njegovo rado-
vednost in zanimanje vzeli za svojo 
nagrado in mu svoje znanje podali v 
največjem možnem obsegu. "Skupaj 
smo stkali prijateljstvo in doživeli ne-
ponovljivo. Hvala vsakemu posebej – 
bilo je lepo z vami!" Gal zdaj šolanje 
nadaljuje na Srednji gradbeni, lesar-
ski in vzgojiteljski šoli na Šolskem 
centru v Novem mestu, kjer obiskuje 
2-letni PTI-program lesarski tehnik.

Učencem želimo čimprejšnjo 
vrnitev v šole in izpolnitev poklicnih 
želja. Vabljeni na informativne dneve 
Gimnazije in srednje šole Kočevje.
Jože Umek, Gal Žvab in  
Janko Marinč

Gal Žvab v svoji delavnici. • Foto: Osebni arhiv Gal Žvab v svoji delavnici. • Foto: Osebni arhiv 
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Pomoč učencem z odločbo na OŠ Stara Cerkev

Pomoč učencem in staršem na OŠZO

Po dobrih dveh mesecih in pol so se 
v šole vrnili otroci s posebnimi potre-
bami, vendar le tisti, ki obiskujejo po-
sebne šole s prilagojenim programom. 
Vsi drugi učenci z odločbo o usmeri-
tvi, ki obiskujejo redni osnovnošolski 
program, bodo tako kot ostali učenci 
morali še nekaj časa guliti mize doma.
Z letošnjim šolskim letom je ravna-
teljica Sonja Veber na šoli zaposlila 
specialno pedagoginjo, ki poleg 
šolske psihologinje, razrednih in pre-
ostalih učiteljev pomaga učencem z 
odločbo. Prisotnost specialne peda-
goginje na šoli je velik prispevek za 
vse učence. Vsak učenec ima svoj in-
dividualizirani program učne pomoči, 
kako pa to poteka na daljavo, pa opi-
šeta specialna pedagoginja Natalija 
Česnik Zobec in šolska psihologinja 
Nevenka Kovač.

"Z učenci se dogovarjam za delo za 
naslednji dan. Sporočim jim uro, tako 
da pošljem povezavo za srečanje prek 
Zooma, SMS-sporočilo ali sporoči-
lo na Viber. Pri delu sledim urniku. 
Če kateri učenec pozabi na srečanje, 
ga povabim naslednji dan. Z učenci 
predelujem redno snov, ki mi jo pos-
redujejo učiteljice. Učenci so se hitro 
privadili takemu načinu dela, saj je 

podoben kot v šoli. Na začetku so bili 
vsi bolj motivirani in zagnani. Pred 
decembrskimi prazniki sem opazila 
upad motivacije in slabšo pripravlje-
nost za delo, vendar na splošno vidim 
napredek pri večini učencev, so pa 
tudi posamezniki, s katerimi naredimo 
le osnovno pri matematiki, slovenšči-
ni in angleščini. Največ težav je pri 

nalogah, kjer morajo samostojno kaj 
napisati (opis, spis, izdelava plakata). 
Problem je branje pri učencih 2. razre-
da ter poštevanka v  3. in 4. razredu. 
Starši so takoj izrazili olajšanje, ker z 
njihovimi otroki naredim vsaj en del 
zadolžitev za šolo. Pouk od doma pa 
je pravi balzam za učence, ki imajo 
več motenj avtističnega spektra in jim 

ugaja, da lahko delajo brez motečih 
dejavnikov (hrup!) in si čas razporedi-
jo po svoje."

"Dodatno strokovno pomoč ponu-
jam učencem zadnje triade. Na željo 
učencev delam z vsemi po telefonu, 
le z enim preko Zooma. Med obema 
načinoma ni velike razlike, saj učenci 
kamero najraje izklopijo. Urnik ni 
enak tistemu, ki ga imamo v šoli, 
vendar je dogovorjen vnaprej. Na ta 
način lažje načrtujemo delo. Večini 
pomagam pri istih predmetih kot 
takrat, ko smo bili še v šoli. Učencem 
snov dodatno razložim, skupaj rešuje-
mo naloge, ki jih je določil učitelj, ali 
pa jim pripravim dodatne naloge. To 
naredim le, kadar utrjujemo določeno 
znanje, ker nočem, da bi učenci bili 
dodatno obremenjeni. Učenci pri urah 
aktivno sodelujejo. Nekaterim učen-
cem delo od doma ustreza, ker imajo 
več miru in si lahko prilagodijo tempo 
dela, drugi pa pogrešajo ustno, živo 
razlago in seveda druženje s sošolci. 
Kljub temu menim, da znanje pri vseh 
učencih ne bo utrjeno, kot bi bilo, če 
bi bili v šoli. Zamujeno bomo težko 
nadoknadili. Želim si, da bi vsi učenci 
prišli čim prej nazaj v šolo."
Jasmina Arko

Epidemija koronavirusa in ukrepi, 
ki jih je prinesla s seboj, vplivajo na 
praktično vse vidike našega življenja. 
Posebej mučne pa so posledice, ki 
jih ta situacija pušča na našem du-
ševnem zdravju. Že med marčevskim 
zaprtjem šol smo opazili, da učenci, 
njihovi starši in tudi učitelji doživljajo 
veliko stresa in neprijetnih čustev, kot 
so strah, negotovost, občutek ujetosti, 
osamljenost in jeza. Ni presenetljivo, 
da Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je v tem času beleži povečanje števila 
oseb, ki jemljejo antidepresive, kar 
kaže na to, da so ljudje v stiski. 

Na OŠ Zbora odposlancev smo 
prav zato želeli poskrbeti, da učen-
cem in njihovim staršem ponudimo 
pomoč, ki jo potrebujejo zaradi stisk, 
v katerih so se številni znašli. Učitelji 
se trudijo priti v stik prav z vsakim od 
svojih učencev in sproti spremljajo 
njihovo delo. Učenci imajo možnost 
tedenske udeležbe na pogovornih 
uricah, na katerih lahko spregovorijo 
s svojimi učitelji, ne le o učni snovi, 
temveč tudi o morebitnih težavah, 
vprašanjih ali pa pridejo le na spro-
ščen klepet.

Posebej veliko preglavic šola na 
daljavo povzroča učencem, ki so imeli 
že prej določene težave pri učenju 
ali na drugih področjih življenja. Zdi 
se nam pomembno, da vlagamo tudi 

vanje, zato skrbimo, da bi prav vsak 
učenec, ki bi potreboval učno pomoč 

ali le pogovor, to v okviru šole tudi 
dobil. Za učno pomoč skrbijo v glav-
nem učiteljice podaljšanega bivanja in 

svetovalna služba. Poskrbljeno je tudi 
za romske učence, s katerimi redno 

vzpostavljamo stik in jim poskuša-
mo pomagati pri šolskem delu tudi z 
delom na terenu. 

Svetovalni delavci na naši šoli pa 
smo učencem in staršem na voljo 
za vprašanja, pogovor in pomoč v 
stiskah. Poleg tega na šolski spletni 
strani objavljamo koristne vsebine 
v obliki webinarjev, ki so lahko v 
pomoč otrokom in njihovim staršem 
med trajanjem šole na daljavo (pa tudi 
pozneje). Tu objavljamo vsebine, ki 
jih pripravljamo svetovalni delavci 
na šoli sami ter uporabne vsebine 
drugih strokovnjakov, ki so brez-
plačno dostopne za ogled na spletu. 
Ne objavljamo le vsebin, ki se tičejo 
učenja samega, ampak tudi prispevke 
o komunikaciji, vzgoji, čustvih, moti-
viranju za učenje in še kaj drugega. 

Primer takšnih kakovostnih vsebin 
je brezplačna Šola za starše, ki vklju-
čuje serijo 10 zanimivih in koristnih 
predavanj priznanih strokovnjakov 
in se je začela izvajati v sredo, 6. ja-
nuarja. Še vedno se lahko brezplačno 
prijavite, vse podrobnosti pa so ob-
javljene na naši spletni strani (http://
www.oszboraodposlancev.si/), ki jo 
lahko obiščete kadarkoli in kjer bomo 
še naprej objavljali koristne vsebine.

Naša pripravljenost za pomoč in 
webinarji, ki jih zbiramo, bodo na-
mreč ostali na voljo tudi po tem, ko 
uspešno prebrodimo trenutno koro-
nakrizo. 
Zarja Golouh

Foto: Jasmina Arko 

Foto: Zarja Golouh 
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Božično-novoletni bazar

Kulturni dan Skok v praznike

Leto 2020 je bilo nenavadno, polno 
presenečenj, izzivov in novih pri-
ložnosti. Kljub vsem nepredvidenim 
situacijam pa je bilo za učence podje-
tniškega krožka OŠ Ob Rinži tudi ze-
lo posebno. Božično-novoletni bazar 
je eden od najpomembnejših dogod-
kov naše šole in učenci ga vsako leto 
pripravijo z veliko dobre volje, vanj 
vložijo veliko časa in truda. Že na za-
četku šolskega leta nam je bilo jasno, 
da letos bazarja na tradicionalen način 
v šolski avli ne bomo mogli izpeljati, 
ampak bomo morali poiskati drugač-
no rešitev. 

Sprejeli smo izziv, povezali smo se 
s čudovitimi mentorji iz Podjetniške-
ga inkubatorja Kočevje ter zasnovali 
spletni dogodek in spletno trgovino 
s svojimi izdelki. Celoten projekt so 
od začetka do konca izpeljali učenci z 
mentorji. Najprej so s pomočjo sple-
tne ankete raziskali trg in na podlagi 
rezultatov pripravili katalog izdelkov. 
Slednjega so predstavili učiteljem 
in se tako preizkusili v predstavitvi 
poslovne ideje. Tedenska srečanja so 
od srede oktobra potekala prek Zoo-
ma. Učenci so bili kljub oddaljenosti 
polni idej in ustvarjalnega duha in 
tako smo lahko nemoteno nadaljevali 
delo. S pomočjo staršev in ob pod-
pori učiteljev so izdelke izdelovali 
doma. Primer dobrega sodelovanja je 
zagotovo tudi naš prototipni izdelek, 
držalo za masko, ki sta ga razvila 

učenec Alex in njegov očka. Učenci 
so zavzeto in trdno delali in izkazalo 
se je, da zmoremo veliko in še več, če 

smo dovolj predani skupnemu cilju.
Sredi decembra smo za vse učence, 

učitelje in starše pripravili otvorit-

veno prireditev v živo prek Zooma. 
Vodili sta jo učenki Tara in Lina Ela, 
prisotne pa je nagovorila tudi ravna-
teljica Darja Delač Felda. Javljanju v 
živo je sledilo uradno odprtje sple-
tne trgovine. Večino izdelkov smo 
prodali že v nekaj urah in se vsem, ki 
ste nas podprli z nakupom, iskreno 
zahvaljujemo. 

Izkupiček od prodaje izdelkov na 
bazarju vsako leto ostane posame-
znim razredom, letos pa smo stvari 
zastavili malo drugače. Izkupiček 
spletnega bazarja bomo namenili 
novemu ambicioznemu projektu, 
ki si ga želimo izpeljati na naši 
šoli, to je RINŽA TV. Za snemanje 
in montažo video prispevkov bo 
bodoča produkcijska ekipa šole pot-
rebovala opremo za preprost filmski 
studio. Prek filmske vzgoje se bodo 
v prihodnosti učenci seznanili z 
osnovami režije, snemanja, montaže 
in promocije. S tem jim bomo omo-
gočili odkrivanje novih zanimanj in 
razvijanje talentov.

Najpomembnejši del naših aktiv-
nosti je uspešno za nami, vendar so 
pred učenci podjetniškega krožka že 
nove naloge, saj že zbirajo ponudbe 
za opremo filmskega studia. Zago-
tovo boste tudi v letu 2021 slišali za 
naše podvige in upamo, da nas boste 
še naprej podpirali pri premagovanju 
ovir in doseganju naših ciljev.
Katja Ilc Virant

Na zadnji dan pouka v letu 2020 smo 
na OŠ Ljuba Šercerja učitelji in učenci 
pripravili kulturni dan, ki smo ga poi-
menovali kar Skok v praznike. Obele-
žili in proslavili smo dan samostojnosti 
in enotnosti Slovenije ter prihajajoče 
božično-novoletne praznike.

Po skupnem jutranjem srečanju na 
videokonferenci prek Zooma, ki se ga 
je udeležila večina učencev šole, njiho-
vih staršev ter učiteljev, smo program 
začeli z e-prireditvijo, na kateri nam 
je s skupnimi močni tudi na daljavo 
uspelo strniti čudovite prispevke. 
Prireditev, ki običajno poteka v šolski 
telovadnici, smo posneli s telefoni in 
kamerami doma. Prireditev smo začeli 
z Zdravljico in šolsko himno, nato 
pa predstavili točke po razredih. Za 
pripravo prireditve je bilo potrebne kar 
nekaj spretnosti in digitalne pismeno-
sti, ki jo sproti usvajamo, se učimo in 
uporabljamo. Učenci so se na pobudo 
razrednikov pripravljali na nastop 
doma, prek video konferenc, ki smo 
potekale prek Zooma in se s pomočjo 
staršev doma tudi posneli.

Zvrstilo se je kar nekaj točk: re-
citacije, pesmi, prispevki učencev 

s predstavitvijo svojega domačega 
kraja, fotografije prazničnih pekovskih 
in drugih ustvarjalnih utrinkov ter 
božično-novoletne želje. Učitelji pa 
smo prek Zooma posneli šopek voščil 
za učence in starše, tako da je vsak z 
eno besedo zaželel, kakšno naj bo leto 
2021. Veseli smo, da nam je uspelo 
strniti in podeliti toliko lepih utrinkov. 

Sledil je ogled lutkovne predstave, 
ki ga brezplačno na spletu ponuja 
Lutkovno gledališče Ljubljana, nato 
pa še ustvarjalna urica in druženje 
znotraj matičnega razreda. Dan je 
hitro minil, saj smo ga preživeli v 
prijetni družbi, čeprav na daljavo. 
Presenetil nas je tudi Božiček, ki je 
obdaril vse učence in zaposlene na 
šoli. Naključno so ga ujele vkloplje-
ne kamere, tako da smo si posnetek 
ogledali na spletni strani šole, darila 
pa so nas pričakala do 5. januarja, ko 
smo spet zakorakali v šolo.

Sproščeno druženje on koncu leta 
nam je še kako koristilo in nas po-
vezalo v luči prijateljstva in dobrih 

namenov ter misli za prihajajoče novo 
leto, za katero pravzaprav nihče ne ve, 
kakšno bo. Vsi upamo, da bo za korak 
manj stresno in omejujoče kot letošnje, 
da nas vendarle čaka še svetla priho-
dnost, pa čeprav moramo upoštevati 
nova pravila in smernice. Da bomo 
premagali covid? Morda je bolje reči, 
da ne bo covid premagal nas!

Učitelji OŠ Ljuba Šercerja vam 
želimo: "Naj bo novo leto atraktivno, 
barvito, cvetoče, čilo, enkratno, genial-
no, hvaležno, igrivo, mavrično, mirno, 
naravno, pravično, radodarno, svobod-
no, šarmantno, toplo, ustvarjalno, v 
dobri družbi, zadovoljno, živo!"
Alenka Bojc, Maša Luteršmit

Foto: Katja Ilc Virant 

Foto: Ana Jarni 
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#RAZVIJPOTENCIAL 2021

Nove razsežnosti svetovalne dejavnosti za odrasle

Spoznaj svoje spretnosti in prepoznaj svoje priložnosti!

V letu 2020 smo v okviru poziva 
#razvijpotencial2020 pomagali 27 
inovativnim poslovnim idejam. 
Omogočili smo jim več kot 800 ur 
notranjega in zunanjega svetovanja ali 
mentoriranja. Pridobili so strokovno 
pomoč na področju razvoja blagovne 
znamke, trženja, prodaje, video pro-
dukcije, fotografije, celostne grafične 
podobe in marketinga s poudarkom na 
socialnih omrežjih. Skupaj smo ustva-
rili nove inovativne izdelke in stori-
tve. S strokovno pomočjo so povečali 
prodajo, zasnovali lastne blagovne 
znamke in postavili spletne trgovine.

Z novo stavbo Podjetniškega 
inkubatorja Kočevje smo dobili nov 
zagon, ne samo ekipa Inkubatorja, 
ampak tudi podjetniki, ki odločni in 
motivirani pričakujejo leto 2021. Tako 
letos prihaja nov poziv #razvijpoten-
cial2021. Na poziv, ki bo objavljen na 
spletni strani Podjetniškega inkuba-
torja Kočevje (www.inkubator-kocev-
je.si), lahko prijavite inovativne 
poslovne ideje, in sicer najpozneje do 
28. 2. 2020. 

Vključite se v program in aktivnosti 
SIO, kjer vam bomo na inkubator-

ju pomagali, da bo poslovna ideja 
postala uresničena ali nadgrajena. 

Če ste seveda pripravljeni investirati 
svoj čas ter si želite prejeti pomoč in 
usmeritve.
Prednostni sklopi pri prijavi so:
• nove tehnologije s področja gozda 

in narave,
• edu-tech (uvajanje inovacij in teh-

nologij v izobraževanje),
• inovativni izdelki iz lesa (tudi v 

povezavi z drugimi materiali),
• implementacija kratkih oskrboval-

nih verig (lokalna samooskrba),
• robotika in avtomatizacija,
• krožno gospodarstvo.

V sklopu programa #razvijpotenci-
al2021 vam bomo zagotovili sveto-
vanja ekipe inkubatorja ter zunanjih 
strokovnjakov s področij, ki jih potre-
bujete. Povezovali vas bomo s pod-
jetji in drugimi 'inkubatorci' ter iskali 
na trgu priložnosti, ki bi vas lahko po-
slovno zanimale. Pomagali vam bomo 
tudi pri pridobivanju nepovratnih in 
povratnih finančnih sredstev.

Izkoristi priložnost in razvij svoj 
potencial.
Andrej Mladenović

Konec preteklega leta bo sloven-
skim ljudskim univerzam ostal v 
trajnem, prijetnem spominu, saj smo 
na področju izobraževanja odraslih 
dobili pravno podlago za izvajanje 
dejavnosti javne službe, ki je zažive-
la s 1. januarjem letos. To je veliko 
priznanje za naše delo in krepi naše 
poslanstvo. Izobraževanje odraslih 
prvič v zgodovini naše države posta-
ja priznano in prepoznano kot nujno 
potreben in enakovreden del sloven-
skega izobraževalnega sistema.

Za zaposlene na Ljudski univerzi 
Kočevje to pomeni večjo možnost 
za dolgoročno kariero in oseben 
strokovni razvoj, za naše udeležen-

ce pa trajno, brezplačno možnost 
vključitve v svetovanje pred in med 
izobraževanjem ter po njem in sve-
tovanje za razvoj kariere. Svetovalna 
dejavnost v izobraževanju odraslih, 
ki se izvaja kot javna služba, namreč 
zajema: svetovanje starejšim od 15 
let pri vključevanju v izobraževanje 
in nadaljevanju izobraževanja, pri 
ugotavljanju in dokumentiranju zna-
nja in spretnosti, ki jih že imamo, ter 
pri samostojnem učenju. 

Običajno veliko več znamo, kot se 
zavedamo, imamo določene spret-
nosti, ki jih sami ne prepoznamo 
kot posebne in uporabne za neko 
delo. Usposobljene svetovalke na 

Ljudski univerzi smo vsem občanom 
brezplačno na voljo za pogovor, da 
skupaj ugotovimo vaše želje in pot-
rebe, vezane na razvoj vaše kariere 
in osebni razvoj. Pomagamo vam do 
boljše zaposljivosti in konkurenč-
nosti na trgu dela ali pa zgolj pri 
kakovostnem preživljanju prostega 
časa. Prav tako smo vam v pomoč 
pri učenju, in sicer z nasveti, kako 
pripravimo učni načrt, kako se pra-
vilno in učinkovito (na)učimo, kako 
se lotimo pisanja seminarskih nalog, 
diplomskih del, življenjepisov, prijav 
oziroma ponudb za delo in podobno. 
Zlasti starejšim pomagamo tudi pri 
uporabi računalnika, mobitela, zlasti 

v tem času, ko so stiki na daljavo 
neprecenljivi. 

Veseli smo vsakega vašega obi-
ska, saj že to, da se odločite priti v 
svetovalno središče, prepoznamo 
kot prvi korak pri vašem razvoju in 
napredovanju, za katerega ni nikoli 
prepozno.

Zaradi razširitve svetovalne 
dejavnosti širimo ekipo. Iščemo 
novega organizatorja izobraževanja 
odraslih, z univerzitetno izobrazbo 
in opravljenim strokovnim izpitom 
za delavce v vzgoji in izobraževanju. 
Za več informacij lahko pišete na 
melita.orazem@lu-kocevje.si.
Melita Oražem

Hitro spreminjajoča se gospodarstvo 
in družba zahtevata različne kompe-
tence in temeljita na razvoju spretnos-
ti odraslih. Glede na prioritete družbe 
se kaže potreba po bolj celostni 
obravnavi posameznikovih potreb, 
povezanih z delom, izobraževanjem, 
razvojem kariere in zboljšanjem kako-
vosti življenja. 

Temu sledimo na Ljudski univerzi 
Kočevje, saj smo postali uradna lokal-
na točka za reševanje in interpretacijo 
Spletnega vprašalnika ocenjevanja 
spretnosti – SVOS. SVOS je standar-
diziran instrument, ki omogoča takoj-
šnje, veljavne in zanesljive rezultate 

posameznikovih spretnosti, potrebnih 
za življenje in delo. Je slovenska 
različica Education & Skills Online 
assessment, ki je pobuda OECD in 
Evropske komisije, na podlagi razi-
skave PIAAC po 2013. 

Komu je SVOS namenjen? 
Vsem odraslim, ki želijo oceniti 

svoje bralne, besedilne in matematič-
ne spretnosti ter spretnost reševanja 
problemov v tehnološko bogatem 
okolju. Vprašalnik ocenjuje tudi po-
klicne interese in namere ter subjek-
tivno oceno zdravja in osebne blagi-
nje. Namenjen je vsem odraslim, ki 
se želijo vključiti v izobraževanje ali 

usposabljanje ali želijo zgolj preveriti 
svoje spretnosti.

SVOS je instrument za načrtovanje 
razvoja in kariere. Je učinkovito orod-
je za številne ustanove in službe, ki se 
ukvarjajo z razvojem človeških virov. 
Omogoča rezultate na ravni posame-
znika, ki so primerljivi z nacionalnimi 
in mednarodnimi dosežki. Zakaj je 
SVOS primeren za gospodarstvo? Je 
instrument, ki omogoča ugotavljanje 
in merjenje vrzeli zaposlenih v temelj-
nih kompetencah, ki so težje merljive.

Na osnovi rezultatov je možno 
dolgoročnejše napovedovanje potreb 
po kadrih in natančnejše prilagajanje 

potrebam konkretnega posameznika. 
Pomembno vlogo pri interpretaciji 
rezultatov odigra poglobljeni sveto-
valni razgovor s svetovalko Svetoval-
nega središča Pokolpje. Ob pogovoru 
s posameznikom zagotovo najdeta 
ustrezne načine za nadgradnjo kompe-
tenc, ki jih posameznik potrebuje za 
karierni razvoj.

Spoznaj svoje spretnosti in prepoz-
naj svoje priložnosti! Reši SVOS! 
Brezplačno.

Piši nam: maja.rupnik@lu-kocev-
je.si, ursa.brinovec@lu-kocevje.si, 
sonja.hribar@lu-kocevje.si.
Maja Rupnik

Inkubiranec Naturalloghouse pri delu. • Foto: Žiga Lovšin 
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2020 – leto v barvah prostovoljstva 
Preden je svet začela pretresati pandemija novega koronavirusa, je Kočevje pogumno in z zaletom korakalo v letu 2020. Pred vsemi trenu-
tno veljavnimi protikoronskimi omejitvami je bilo v mestu čutiti močan kulturni utrip. Kulturna tematika je zaznamovala celotno leto, ki je 
nosilo ime 2020 Ramorjevo leto – razprimo krila, poimenovano po Hansu (Ivanu) Ramorju, prvem kočevskem pilotu in graditelju letal.

V letu 2020 je država beležila 30 
let od nekaterih ključnih dogodkov, 
ki so pripeljali do samostojnosti. 
Na izredni seji občinskega sveta 
je Občina Kočevje obeležila 30. 
obletnico prav tako izredne seje ta-
kratne skupščine, ki je bila sklicana 
zaradi ukaza o odvzemu orožja. 17. 
decembra lani pa je v spominskem 
parku Manevrske strukture narodne 
zaščite v Kočevski Reki poteka-
la tudi prireditev ob 30. obletnici 
postroja pripadnikov slovenskih 
oboroženih enot.

Še v klasični obliki je potekala 
prireditev Deklica s piščalko, kjer 
so podarili že deveto priznanje za 
strokovno odličnost na področju 
umetnosti, humanističnih znanosti 
in kulture. V duhu vilinske domi-
šljije v empirični podobi skozi poe-
zijo, glasbo, ples, modo in sodobno 
tehnologijo je priznanje romalo v 
roke baletnemu plesalcu, koreogra-
fu in pedagogu Gregorju Guštinu. 

S spoštovanjem veljavnih ukre-
pov je delno v živo potekala tudi 
proslava občinskega praznika – iz 
Šeškovega doma se je preselila v 
Športno dvorano Kočevje, občanke 
in občani pa so si jo lahko ogledali 
prek spleta. Župan je podelil naj-
višja občinska priznanja, nagrade 
in plakete za leto 2020. Grb Ob-
čine Kočevje je prejel Nogometni 
klub Kočevje, Kozlerjevo nagrado 
gospodarstvenik Stojan Petrič, 
Verderberjevo nagrado prostovoljci 
MTB trail centra Kočevje, Hum-
kovo nagrado pa kulturni ustvar-
jalec Roman Zupančič. Županovi 
plaketi pa sta bili podeljeni slikarju 
tetraplegiku Željku Vertlju in pode-
želski trgovini Livold. Prek spleta 
pa je potekala letošnja proslava ob 
dnevu samostojnosti.

Na Kočevskem je bila lani naj-
večja vojaška vaja Preskok, s kate-
ro je vojska preizkusila delovanje v 
pogojih epidemije. Trajala je do 19. 
junija, preverjali pa so tudi odziv-
nost sil za delovanje v podporo 
sistemu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. 
Na povabilo župana Vladimirja 

Prebiliča je konec januarja mesto 
obiskal varuh človekovih pravic 
Peter Svetina, s katerim sta sprego-
vorila o problematiki sožitja med 
romskim in večinskim prebival-
stvom. O izobraževanju romskih 
otrok pa je župan govoril tudi z 
ministrico za izobraževanje, zna-
nost in šport dr. Simono Kustec. 
Septembra, ko je obiskala Koče-
vsko, je beseda tekla še o investiciji 
v gradnjo novega vrtca in o novih 
šolskih programih. 

Kljub vsemu se je v takšni ali 
drugačni obliki realiziralo več 
 dogodkov
Na že šesti tradicionalni razsta-
vi Biseri Kočevske smo si lahko 
ogledali motive našega območja, 
fotografsko društvo Grča pa je 
pripravilo že 13. mednarodni salon 
fotografije Narava 2020.

Potekal je deveti evropski teden 
mobilnosti, lani pod sloganom 
Izberi čistejši način prevoza. Na-
menjen je bil spodbujanju čistejše 
mobilnosti – s hojo, kolesom ali 
javnim prevozom. V času trajanja 
so bili v mesto umeščeni novi peš 
kažipoti v obliki talnih označb 'peš 
ni daleč' in v obliki označevalnih 
tabel za pešce, ki sporočajo razdalje 
od ključnih bližnjih ustanov in točk 
interesa. S Pešbusom pa so spodbu-
jali učence, da se v šolo odpravijo 
peš v organiziranih skupinah. 

Za naj spominek Kočevske 2020 
je bila izbrana dišava za dom 
Gozdni ples, ki jo je izdelala Mia 
Novak. Dočakali smo tudi Festi-
val lesa, ki se je odvijal pretežno 
digitalno. Kljub temu so v celoti 
izvedli natečaj (Pra)stol in prvi 
nagradi dodali še denarno nagrado 
v višini tisoč evrov. Nagrajene stole 
so sprva predstavili v neposrednem 
prenosu, odločili pa so se, da jih 
tudi postavijo v izložbah nekdanje 
trgovine Manufaktura.

Kočevje je dobilo Smisel – na 

pročelje Športne dvorane ga je v 
sklopu umetniškega dela Dana 
beseda povrnila umetnica Lela B. 
Njatin. 

Nekoliko spremenila se je tudi 
 podoba mesta
Uspešno so bili vzpostavljeni pa-
metni semaforji pri Lidlu, dokonč-
no pa sta bili rekonstruirani Brači-
čeva in Roška cesta. Na Rudniškem 
jezeru je bil za kopalno sezono 
urejen del obale med pomoli in 
glavno plažo, pa tudi zelenice za 
posedanje. Omejeno je bilo parki-
ranje, na glavni plaži pa urejeno 
odvodnjavanje. V preteklem letu je 
bila posodobljena še infrastruktura 
Željnskih jam, kjer so zamenjali 
dotrajane lesene ograje in lesene 
stopnice na strmih predelih.

Utrip je dobilo Srce soseske v 
Kidričevi ulici, kjer je na voljo več 
igral in igralnih površin za otroke, 
del pa je prilagojen tudi starejšim 
generacijam. Mesto je dobilo tudi 
nove knjigobežnice, ki stojijo na 
glavni plaži ob jezeru, na mestni 
ploščadi, na igrišču Srce soseske in 
ob otroškem igrišču v Gaju. Na in-
dustrijski coni LIK pa od lanskega 
leta stoji nov Podjetniški inkubator 
Kočevje.

Turistična sezona celo bolj 
 uspešna kot leto pred tem
Med obema epidemijama je tu-
rizem kljub vsemu zaživel, po 
podatkih Finančne uprave pa je 
bilo na Kočevskem do 23. avgusta 
2020 unovčenih 2.535 turistič-
nih bonov. Najbolj priljubljen je 
bil Camp Jezero, drugo mesto pa 
zaseda Osilnica z več ponudniki 
kampiranja. Destinacija Kočevsko 
je lani prejela zlati certifikat krovne 
znamke Slovenia Green – GOLD 
destination, uvrstila pa se je tudi 
na seznam 100 najbolj trajnostnih 
destinacij na svetu. Čeprav je bila 
sezona krajša, je bila v primerjavi 
z letom poprej celo uspešnejša. 
Zabeležili so kar 2.920 prenočitev 

– leto pred tem pa 1.820 – izvedli 
pa so tudi dva počitniška tabora 
za otroke. Vse bolj se razvija tudi 
MTB trail center, ki je avgusta 
gostil festival Flat Out Days, gorski 
kolesarji pa so se pomerili na drugi 
tekmi pokala SloXcup. 

Koncertov v preteklem letu ni 
bilo veliko, a Kočevje še vedno 
špila. Kompilacija je izšla tudi lani, 
na njej pa je 14 avtorskih skladb 
lokalnih glasbenikov. 

Rdeča nit preteklega leta je bilo 
nedvomno prostovoljstvo
Zaradi situacije z novim korona-
virusom so lokalni prostovoljci 
ogroženim že skoraj od začetka leta 
dostavljali pakete hrane in zdra-
vila, podarjali pa so tudi računal-
nike– otrokom za šolo na daljavo, 
starostnikom doma starejših pa za 
ohranitev stika z domačimi. Na 
Kočevskem so se hitro odzvale 
službe civilne zaščite in njihovi 
prostovoljci, ki so nase prevzeli 
veliko težo izrednih razmer. Velja 
poudariti, da je občina tudi lani, že 
tretje leto zapored, prejela naziv 
prostovoljstvu prijazno mesto, ki 
ga je 26 občinam podelila Sloven-
ska filantropija. Ta je na začetku 
leta v Kočevju organizirala tudi 
dvodnevni regijski obisk in pos-
vet sodelavcev. V sklopu projekta 
Dan za spremembe je pod okriljem 
Slovenske filantropije potekala tudi 
čistilna akcija Očistimo Kočevsko, 
pri kateri je sodelovalo več kot 650 
prostovoljcev. 12. marca je bila 
razglašena epidemija, naše mesto 
pa je bilo že dodobra pripravljeno. 
40 prostovoljcev Rdečega križa je 
v letu 2020 opravilo več kot 3000 
ur prostovoljnega dela, med drugim 
so prostovoljci bolničarji pomagali 
tudi na triaži zdravstvenega doma. 
Tri prostovoljke Rdečega križa že 
od začetka novembra delajo v sivi 
in rdeči coni UKC Ljubljana, dve 
pa v domu starejših pomagata v 
pralnici in kuhinji. 
Neja Jerebičnik
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Kam? V nebo!
Prvo srečanje Kočevarjev z letalstvom sega v marec 1901, ko je z dvorišča mestnega gradu poletel neznan balonski akrobat. Dogodku je bil priča tudi 
osemletni Hans Ramor iz Podgorske ulice. Letenje ga je dobesedno zasvojilo. Leta 1916 je tako kot prvi kočevski letalec opravil pilotski izpit, se bojeval 
na soški fronti, pozneje pa bil eden od pionirjev slovenskega vojaškega letalstva, lastnik letalske šole v Gradcu in izdelovalec letal. Žal je družina Ramor 
Kočevju 'dala' tudi prvo letalsko žrtev. Hansov brat in učenec Poldi je poleti 1917 strmoglavil med testiranjem vojaškega zrakoplova.

Dobro poldrugo desetletje zatem, 
januarja 1935, je učitelj Rudof Pizzu-
lin s somišljeniki v Kočevju ustanovil 
podružnico jugoslovanskega aeroklu-
ba Naša krila. Člane je ob ustanovitvi 
nagovoril industrialec Rado Hribar, 
pozneje kruto umorjeni brat nekdanjih 
kočevskih gimnazijcev Petra in Sve-
tozarja Hribarja, ki sta tudi sama bila 
vidna letalca in letalska konstruktorja. 
Pizzulin se je v zgodovino po letu 
1945 vpisal kot eden od utemeljiteljev 
današnje Letalske zveze Slovenije.

Nasploh je gimnazija s svojim pod-
mladkom veliko prispevala k delova-
nju kluba, še posebej jadralne sekcije, 
ki jo je vodil zdravnik dr. Tone Hoče-
var. Med mladimi kočevskimi letalci 
sta tako zorela tudi Božidar Bižal in 
Karel Rankel, pozneje oba uspešna pi-
lota. Nič manj fascinantni pa niso bili 
niti dosežki Alojza Ostermana, ki je 
z rekordnimi rezultati na Blokah pre-
mikal meje v jadralnih poletih in kot 
poklicni učitelj brezmotornega letenja 
že pred vojno deloval v Skopju. 

Izbruh druge svetovne vojne ni 
pokopal le Ostermanove in začasno 
prekinil Bižalove kariere, temveč je 
za štiri leta povsem zaustavil razvoj 
letalstva na Kočevskem. Kočevje 
je med vojno prestalo 22 letalskih 
napadov, letala – tako okupatorska kot 
zavezniška – pa so bombardirala tudi 
več drugih naselij. Posebno zanimivo 
poglavje tega obdobja predstavljajo 
zgodbe ponesrečenih zavezniških le-
talcev, najmanj trije so na Kočevskem 
izgubili življenje, seveda pa so še 
vedno ohranjeni tudi spomini na parti-
zanska spuščališča in nemško vojaško 
letališče v mestu.

S koncem vojne je začelo oživljati 
tudi športno letalstvo – najprej leta 
1945 s Franjem Lundrom, ki je okrog 
sebe zbral skupino navdušencev in 
na noge postavil tako jadralno kot 
modelarsko sekcijo vnovič porojene-
ga aerokluba, po Lundrovem odhodu 
in krajšem zastoju pa je v Kočevje 
prišel Venceslav Ličer, ki je v okrilju 
Ljudske tehnike usmerjal aktivnosti 
tretjega letalskega kluba v kočevski 
zgodovini. Ob modelarjih in jadralnih 
letalcih so se v klubu šolali tudi pa-
dalci. Dragica Čatar je leta 1952 tako 
posegla celo po naslovu republiške 
prvakinje. 

Isto leto je Kočevje z Dušanom 
Figarjem dobilo prvega domačega 
padalskega inštruktorja, Kočevarja 
Ignaca Struno pa naj bi leta 1953 
namesto Metke Gabrijelčič gledali 
v padalskih prizorih filma Vesna. 

Kmalu zatem je član Letalskega kluba 
Ljubljana tragično izgubil življenje. 
Tudi renesansa kočevskega letalstva 
ni trajala dolgo in je s premestitvijo 
Ličerja (njegov sin Benjamin, ki je v 
Kočevju preživel del otroštva, je čez 
leta kot doslej edini letalec poletel pod 
solkanskim mostom) zamrla.

To pa ne pomeni, da Kočevje ni več 
imelo letalskih zgodb. Že takoj po 
vojni se je namreč v jugoslovanskih 
in sovjetskih letalskih šolah začela 

usposabljati vrsta pilotov, večinoma 
nekdanjih partizanov, kakršni so bili 
Jože Bartolme, Ludvik Knaus, Emerik 
Dulmin, Anton Mavrin, že omenjeni 
Karel Rankel, Srečko Gazvoda ter 
dvojčka Dušan in Mirko Bižal, mlajša 
brata Božidarja Bižala. Doživeli so 
različne usode: nekateri so pozneje 
leteli na medcelinskih poletih ter orali 
ledino jugoslovanskega potniškega 
letalstva, drugi so aviacijo zapustili, 
za tretje, kot recimo za Dušana Bižala 

in Gazvodo, pa je bila ljubezen do 
letenja tudi pogubna: Bižal se je leta 
1947 smrtno ponesrečil pri skoku s pa-
dalom, Gazvoda pa je spomladi 1972 
pilotiral Adrijino letalo DC-9, ki je 
treščilo v goro Šamzan pri Adnu. 

V letalski nesreči je izgubil življenje 
tudi edini kočevski letalski general 
Bojan Savnik. Savnik, v Beogradu 
ima 'svojo' ulico, je bil verjetno naš 
prvi vojaški pilot, ki ni več izhajal iz 
partizanskih vrst. Gotovo pa ne zadnji, 
saj so uniforme za njim oblekli tudi 
Ivan Bogataj, Boris Finc, Roman Hro-
vat, Milan Remih in pred razpadom 
Jugoslavije Aleš Štimec. Slednji je 
šolanje končal že v samostojni Slove-
niji, po karieri v Slovenski vojski, kjer 
sta bila aktivna tudi Hrovat in Remih, 
pa danes kot vodja letalskih operacij 
dela za zasebno podjetje v Italiji.

Seveda podoba kočevskega letalstva 
ne bi bila celovita brez Rajka Žagarja, 
Staneta Lužarja in Vilija Ostermana, ki 
so na začetku osemdesetih let z Mestne-
ga vrha začeli leteti z zmaji. Čeprav je 
tudi zmajarstvo terjalo žrtve – utrnilo je 
življenje Jožeta Finca – pa smo prav v 
Kočevju pozneje imeli enega od prvih 
slovenskih motornih zmajarjev – Petra 
Požarja. Ta s prijatelji ni le prvi obletel 
meja naše države, temveč je prvi pristal 
tudi na vseh slovenskih vzletiščih in 
letališčih. Prvo ultralahko letalo pa je v 
Kočevje nekaj zatem pripeljal Branko 
Latin, ki je s sinom Robertom postal 
tudi gonilna sila pri nastajanju sedanje-
ga letalskega kluba.

Bo kdo rekel, kaj pa družina Re-
mih in modelarji iz društva Rdeči 9? 
Pa Robi Gregoršanec, Miran Kač in 
Robert Latin ter njihova vloga pri 
oživljanju letalskega modelarstva? 
Ali pa dejstvo, da smo Kočevarji prvi 
na evropskih tleh doživeli bombardi-
ranje s kasetnimi bombami? Mnogo 
tega, tudi pripoved o prvi večji nesreči 
slovenskega vojaškega letalstva, o 
helikopterju brigade MORiS, o 'lete-
čem' Petru Klepcu, jadralnem padalcu 
Sandiju Marinčiču, dronih Slovenske 
vojske in še čem, bo zaradi omejenega 
prostora tokrat moralo ostati ob strani. 
Seveda pa zato ni nič manj del koče-
vske letalske zgodovine. 
Mihael Petrovič ml.

Avtor in muzej bosta hvaležna 
za vse informacije, ki bi dodatno 
osvetlile preteklost našega letal-
stva. Posredujete jih lahko na e-po-
što kocevsko.letalstvo@gmail.com 
ali Pokrajinskemu muzeju Kočevje. 

Alojz Osterman v svojem letalu leta 1939 • Foto: zasebna last 

Trije bratje Bižal - trije piloti • Foto: zasebna last 

Aleš Štimec kot poveljnik eksadrilje pilatusov v Cerkljah ob Krki. • Foto: zasebna last 
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Kotiček Komunale Kočevje

Ekološki otoki z oljnimi zbiralniki

Jedilno olje precedimo in 
prelijemo v stekleno ali plas�čno 
embalažo.

Olje zlijemo v oljni zbiralnik 
in embalažo ponovno 
uporabimo!

V OLJNI ZBIRALNIK SODI: 
ODPADNO RASTLINSKO   

JEDILNO OLJE!

V OLJNI ZBIRALNIK NE SODI:
- MOTORNO OLJE
- SINTETIČNO OLJE
- TRDE MAŠČOBE
- DROBTINE 
- OCVIRKI 
- OSTANKI MESA ALI ZELENJAVE

Skupaj z Občino Kočevje smo v sklopu projekta LAS iz Evropskega kme�jskega sklada pridobili 
sredstva za postavitev 37 oljnih zbiralnikov. Do sedaj so bili postavljeni na 20 lokacijah, 
postavitev ostalih je predvidena do pomladi. Vse oljne zbiralnike lahko najdete na zemljevidu 
ekoloških otokov na naši spletni strani h�ps://odpadki.komunala-kocevje.si/ekoloski-otoki

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE

Kočevske ulice
Predstavljenih je bilo že zelo veliko 
kočevskih stavb, tokrat pa bodo pred-
stavljene povezave med njimi – ulice. 
Mestno imenoslovje v širokem pome-
nu besede zajema vsa imena krajev in 
objektov znotraj mestnih meja, torej 
predmestij, četrti, parkov, trgov itd., 
še zlasti pa ulic. Sprejemala je starej-
ša terenska imena, ki so na območju 
že obstajala. Ulice, ki so oziroma še 
potekajo iz mesta, prehajajo v glavne 
ceste in vodijo do drugih krajev, naj-
večkrat nosijo imena, ki so označe-
vala njihov cilj, na primeru Kočevja 
današnji Roška in Reška cesta.

Vendar stopimo najprej korak nazaj. 
Trg Kočevje naj bi prvotno stal na 
levem bregu Rinže, ob nekdanjem 
pokopališču in cerkvi sv. Jerne-
ja. Sklepanje o poznejši preselitvi 
naselja temelji na lokaciji cerkve, ki 
je bila omenjena že leta 1339. Drug 
posreden dokaz je listina cesarja Fri-
derika III. iz leta 1471, s katero naj bi 
ukazal preselitev oziroma zgraditev 
nove meščanske naselbine na varnejši 
lokaciji. V tej listini omenjeni Stari 
trg ob cerkvi sv. Jerneja je dokaz, da 
je prvotno jedro sejemskega trga stalo 

na levem bregu 
Rinže. Pozneje 
je ime utonilo v 
pozabo. 

Kasnejši 
glavni trg v 
mestu, imeno-
van Hauptgasse, 
so obdajale 
zidane meščan-
ske hiše, le na 
obrobju mesta 
so stale lesene. 
V okljuku Rinže 
je bilo manj prostora, zato so bile 
ulice tu ozke. Zunaj njega je bilo 
več prostora in nastala je ulica z bolj 
razmaknjenimi hišami, imenovana 
Laibacherstrasse oziroma Ljubljan-
ska cesta. Naselja se spreminjajo, ob 
širjenju pa se meje s sosednjimi kraji 
zabrišejo. Tako je bilo tudi z zasel-
koma Gnadendorf in Hütterhauser 
severno od Kočevja, ki nista imela 
slovenskih imen. Z mestom sta se 
spojila leta 1896, kar je pospešil tudi 
prihod železnice leta 1893 in s tem 
povezan razvoj mesta.

Pred prvo svetovno vojno je bilo 

poimenovano manjše število ulic 
oziroma trgov v Kočevju, nekateri so 
bili nato po vojni preimenovani, kot 
na primer Hauptplatz, preimenovan 
v Alexanderplatz oziroma Trg kralja 
Aleksandra, pa Auerspergplatz, prei-
menovan v Trg kralja Petra I. Osvo-
boditelja. Širše območje obeh trgov 
z upoštevanjem praznega prostora 
zaradi odstranitve poškodovanih in 
porušenih stavb med drugo svetovno 
vojno in pozneje zgrajenimi stavbami 
danes tvori Trg zbora odposlancev. 
Nekatera imena ulic in ulice same so 
se ohranile, kot na primer že ome-

njena Ljubljanska cesta ter današnja 
Podgorska ulica, nekdanja Berggasse 
oziroma Bergstrasse. Nimamo pa 
več ulic, kot so Schulgasse (Šolska 
ulica), SchmaleGasse, kar bi prevedli 
v Ozko ulico, ali pa Fabrikstrasse ozi-
roma Tovarniška cesta, kakršen je bil 
naslov Tekstilane. Številni obrtniki so 
svoje lokacije označevali preprosto s 
hišno številko v Kočevju. Te so bile 
po mestu zelo neenakomerno razpo-
rejene, stavbe so namreč z izgradnjo 
dobivale zaporedne številke, npr. 
nekdanja Dornigova gostilna je imela 
hišno številko 181 (danes Šeškova 
ulica 18), sosednja Dornigova vila 
pa je imela hišno številko 132 (danes 
Cankarjeva ulica 12).

Druga svetovna vojna in razvoj po 
njej sta spremenila ustroj mesta tudi 
glede ulične razporeditve pa tudi 
poimenovanja novo nastalih ulic. 
Največji val sprememb v preimeno-
vanju ulic in naselij v Sloveniji je 
bil leta 1955, veliko kočevskih ulic 
pa je svoja današnja imena dobilo 
leta 1970 oziroma 1971, ko je mesto 
praznovalo 500-letnico. 
Vesna Jerbič Perko

Nekdanji Glavni trg (Hauptplatz) v Kočevju ter panorama s Stojne, 
pred 1920, R722 • Foto: Pokrajinski muzej Kočevje 
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MTB trail center Kočevje pred novo sezono

Kočevsko – Skrivnostni gozd Slovenije

Pred leti je nekaj nadobudnih ljubi-
teljev gorskega kolesarjenja in novih 
izzivov na lokaciji nekdanjega smu-
čišča v Dolgi vasi začelo ustvarjati 
MTB trail center Kočevje, ki je v 
zadnjih letih dosegel sloves enega 
najbolj priljubljenih gorsko kolesar-
skih centrov v Sloveniji.  

V MTB trail centru Kočevje je bilo 
do lani vzpostavljenih in vzdrževa-
nih 9 trailov (prog) različnih težav-
nostnih stopenj, primernih tako za 
začetnike kot tudi za bolj izkušene 
gorske kolesarje, ki na planoti Stojne 
zdaj prepletajo že več kot 14 kilome-
trov poti.

Lani je upravljanje MTB tra-
il centra Kočevje prevzel Zavod 
Kočevsko, ki je poskrbel za financi-
ranje vzdrževalnih del in investicije 
v postavitev in priklop prodajne 
prikolice s pijačo, prigrizki, vinjeta-
mi in vstopnicami za shuttle prevoze, 
ureditev terase za druženje in poči-

tek, postavitev informativne table s 
predstavitvijo in vrisanimi progami 
ter za postavitev mobilnega sanitar-
nega objekta s stranišči in prhami. 

Dolžina in uspešnost sezone 
gorskega kolesarjenja je vedno 
odvisna od ustreznih vremenskih 
razmer, v minulem letu pa je še bolj 

prepričljive rezultate in večje število 
obiskovalcev preprečila pandemija 
koronavirusa covid-19, saj je bil cen-
ter za obiskovalce in kolesarje pozno 
odprt (šele v drugi polovici maja) 
ter predčasno zaprt (oktobra). V tem 
času smo v MTB trail centru Kočev-
je skupaj zabeležili 2.032 kolesarjev, 

290 nakupov letnih vinjet, 1.743 
nakupov dnevnih vinjet in še 3.000 
preostalih obiskovalcev, ki so skupaj 
ustvarili prihodek, ki je presegel 
60.000 evrov.

Pestro dogajanje v kolesarskem 
centru je v minulem letu pospre-
milo tudi precej uspešno izpeljanih 

dogodkov: poletni MTB kamp za 
otroke, odmevni gorsko-kolesarski 
festival Flat Out Days, ki se je iz 
Ljubljane preselil v Kočevje in na 
katerega so bili povabljeni profesi-
onalni gorski kolesarji in gostje iz 
vse Evrope, mednarodna tekma XC 
Kočevje UCI1 ter državno prvenstvo 

v kolesarje-
nju Enduro 
Kočevje. 

Zavod 
Kočevsko za 
letošnje leto 
v MTB trail 
centru Ko-
čevje načrtuje 
dodatno pro-
storsko ureja-
nje, izgradnjo 
dodatnega 
parkirišča 
in razširitev 
terase z umi-
kom trenut-
nega objekta, 
ki je postav-
ljen ob terasi 
v vznožju 
centra, ter 
organizacijo 
številnih že 
znanih in ne-
katerih novih 
dogodkov 
(kolesarjenje 

Od zmaja do medveda, XC Kočevje, 
Flow Festby Galaxy, Flat Out Days 
in Enduro Kočevje), ki bodo v priha-
jajočih mesecih na Kočevsko priva-
bili številne obiskovalce, ki v objemu 
zelene in neokrnjene narave iščejo 
nova adrenalinska doživetja.
Nadija Kolmanič in David Marolt

Od ustanovitve destinacijske blagov-
ne znamke Kočevsko – Skrivnostni 
gozd Slovenije bo letos minilo že pet 
let, v tem času pa je Zavod Kočevsko 
v sodelovanju z lokalnimi akterji, 
ponudniki in drugimi deležniki na ob-
močju Občin Kočevje, Kostel in Osil-
nica poskrbel, da se je Kočevsko iz 
nedefinirane, dokaj neznane in slabo 
prepoznane turistične destinacije, s si-
ceršnjim velikim potencialom, prele-
vilo v zeleno in trajnostno naravnano 
turistično skrivnost Slovenije.

Naša destinacija v neposredni bliži-
ni neokrnjenih gozdov ponuja nara-
ven oddih od naglega življenja, v teh 
'novih' časih pa tudi umik v naravo, 
kjer lahko domačini in obiskovalci 
občudujejo tišino stoletnih dreves 
in pomirjajoče barve ter prisluhnejo 
zvokom narave. V skladu s Strategijo 

trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017-2021 imamo vse pogoje, da 
lahko tudi bolj zahtevnim gostom 
ponudimo odgovoren, zelen, zdrav in 
aktiven turizem ter trajnostno usmer-
jena butična doživetja.

Zahtevni gostje pri izbiri lokacij za 
obisk iščejo destinacije s ponudniki 
različnih in aktivnih doživetij, kjer 
pridobijo nova znanja in izkušnje ter 
doživijo mir in druge osebne koristi. 
Opazovanja in spoznavanja medve-
da v njegovem življenjskem okolju 
je doživetje, ki ga v sodelovanju z 
lokalnimi vodniki in lovci izvaja Zavod 
Kočevsko, je ga je Slovenska turistična 
organizacija lani prepoznala in uvrstila 
med petzvezdična doživetja in ima ve-
lik potencial za obisk gostov, ki imajo 
željo po spoznavanju neokrnjene nara-
ve in trajnostnem opazovanju živali.

Od ustanovitve je Zavod Kočevsko 
na področju zelenega in trajnostnega 
delovanja v turistični panogi prejel 
tudi številne druge pohvale in prizna-
nja domačih in tujih institucij. Samo 
lani je destinacija Kočevsko med 
drugimi prejela certifikat zlato oce-
njene zelene destinacije uveljavljene 
sheme Slovenia Green ter se uvrstila 
med 100 najbolj trajnostnih destinacij 
na svetu. S tem vedno znova dokazu-
jemo, da je Kočevsko idealna desti-
nacija za obisk individualnih gostov, 
parov, družin in manjših skupin z 
bližnjih ciljnih trgov, ki cenijo zdrav 
in zelen oddih ter uživajo v posamič-
no prilagojenih doživetjih.

Domačini včasih pozabimo, da 
nas na Kočevskem skoraj na pragu 
čakajo neizmerne lepote neokrnje-
nih gozdov in narave, ki jih pre-

ostali obiskovalci tako občudujejo 
in cenijo. Danes za pozornost pri 
gostih tekmujemo z velikim številom 
drugih destinacij, zato se moramo 
vsi deležniki kočevskega turizma, 
vključno s prebivalci, poistovetiti s 
skrivnostim gozdom in bogastvom 
doživetij, ki jih ta ponuja, saj moč 
in prepoznavnost blagovne znamke 
pri potencialnih gostih povečuje tudi 
verjetnost za njihov obisk. Znamko 
Kočevsko – Skrivnostni gozd Slo-
venije z vsemi njenimi značilnostmi 
in posebnostmi moramo ponotranjiti 
in z njo zaživeti kot eno, saj bomo 
le tako lahko prispevali k temu, da 
v očeh domačih in tujih gostov (p)
ostanemo zeleno srce Slovenije, ka-
terega utrip bodo ob obisku tudi oni 
zlahka občutili.
Nadija Kolmanič

V MTB trail centru Kočevje se prepleta že več kot 14 kilometrov poti. • Foto: Zavod Kočevsko 



PET LET DELOVANJA KULTURNEGA CENTRA KOČEVJE 
Decembra 2020 je minilo 5 let odkar je v zgradbi nekdanjega kina Kočevje zaživel prenovljen Kulturni center Kočevje - KCK. Od odprtja 
smo priredili že več kot 100 nepozabnih koncertov, skupaj pa gostili več kot 2.000 dogodkov.

Nestrpno pričakujemo priložnost za ponovno snidenje z vami, do takrat pa za obvestila in novice spremljajte naša spletna mesta.

www.kck.si   

@kckkocevje    

@kulturnicenterkocevje
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Vsi v mesto! Zakaj že?
Te dni mesta na svojih glavnih trgih 
in ulicah počasi pospravljajo novole-
tne lučke in prebivalci se najbolj od 
vsega veselimo zimskega naravnega 
okrasja, sonca in snežne odeje. Lani 
so se mesta zaradi epidemije bistveno 
bolj kot sicer ukvarjala s sabo in svo-
jimi prebivalci, njihovim zdravjem in 
dobrim počutjem. Do izraza so prišle 
solidarnost in prednosti mreže lokal-
nih storitev, dobra dostopnost trgovin 
s hrano in urejenost parkov. Vsi smo 
dobili enkratno priložnost, razumeti 
kakovost svojega bivalnega okolja, 
človeškega in grajenega. Izkušnja 
epidemije je lahko dobra popotnica za 
načrtovanje prihodnosti. 

Največja napaka, ki se lahko zgodi 
mestu, ki hiti iskati nove razvojne pri-
ložnosti, je, da pozabi na svoje prebi-
valce, na svojo dediščino in vsakdanje 
življenje. Razlika med mesti, ki se pri 
razvoju opirajo na svoje notranje vire, 
in tistimi, ki prisegajo na rešitve od 
zunaj, je velika. Prva se razvijajo poča-
sneje in nove rešitve gradijo na lokal-
nih virih, ljudeh, kulturnih in naravnih 
virih, druga se bolj zanašajo na hitre 
učinke novih investicij. Primer prvih so 
pogosto mesta v Toskani in Provansi, 
kjer se turizem razvija skupaj s kmetij-
stvom, kulturno ponudbo in lokalnim 
življenjem. Primer druge vrste mest je 
med drugim španski Bilbao, ki se je na 
turistične zemljevide zavihtel z izgra-
dnjo vpadljive stavbe novega muzeja 
in je dejavnosti v središču v celoti 
podredil potrebam turistov. Novi mu-
zeji in prenovljeni trgi morda v mesto 
res hitro pritegnejo nove obiskovalce, 
a so hkrati kot vsaka monokultura zelo 
občutljivi za spremembe. 

V Kočevju že nekaj časa ni več 
nobenega dvoma glede tega, da so 
nove ureditve za osvežitev mestnega 
jedra potrebne, a da je še bolj kot 
to treba poskrbeti za to, da mestno 
jedro postane zanimivo za življenje, 
srečevanje, igro in delo in da mora 
proces oživljanja poskrbeti za to, da 
bo dogajanje dobro vplivalo na vsak-
danje življenje in dogajanje v jedru. 
Lani je proces oživljanja mestnega 
jedra Kočevja v okviru projekta Vsi 
v mesto! potekal pod vplivom epide-
mije nekoliko počasneje in drugače, 
kot je bilo predvideno. Kljub temu je 
delovna skupina projekta svoja spoz-
nanja uspešno povezala v izhodišča za 
akcijski načrt in v januarju že izvedla 
prva posvetovanja s predstavniki ob-
čine in lokalne akcijske skupine.

Čeprav čas epidemije res ni idealen 
za proces oživljanja mestnega jedra, 
ki predvideva živahno izmenjavo 
mnenj in pogledov, smo sodelavci 
projekta Vsi v mesto!, predstavniki 
IPoP in občine leta 2020 poskušali po 
najboljših močeh nadaljevati predvi-

deno delo. Proces spoznavanja je bil 
gotovo mnogo manj oseben in akti-
ven, kot smo si želeli, pa vendar nam 
je uspelo opraviti kar 45 terenskih dni, 
približno 15 poglobljenih intervjujev, 
dva sprehoda, dve javni razpravi, dva 
pogovora z mladimi, številne analize, 
merjenje parkirnega utripa, opazo-
vanje zasedenosti parkirišč, štetje 
prometa v času Evropskega tedna 
mobilnosti in tako ali drugače doseči 
pozornost vsaj 500 posameznikov. 

Najpomembnejša ugotovitev ana-
litičnega procesa je verjetno ta, da je 
Kočevje zanimivo in precej živahno 
mesto, da pa tega v središču mesta 
za zdaj ni možno zares dobro zazna-
ti. Akterji in dogajanje na številnih 
področjih so precej razdrobljeni in 
razpršeni po prostoru mesta. Tudi 
kulturne in inovativne dejavnosti za 
zdaj niso zares prisotne v mestnem 
jedru. Hkrati pa je javni prostor v 
jedru kar razsežen in sestavljen iz 

večjih in manjših delov, veliko pa je 
tudi praznih pritličij in stavb, tako da 
so možnosti za to, da se v središču 
Kočevja pojavijo novi programi in 
zgosti število obiskovalcev, načeloma 
kar dobre.  
Izzive delovna skupina vidi v šestih 
smereh: 
• v mestno jedro zahaja malo ljudi, 
• večina prihaja z avtomobili, ne peš 

ali s kolesom, 
• v jedru je veliko praznih stavb in 

prostorov, 
• v jedru ni dovolj dogajanja,
• manjka prostor za mlade,
• potencial Rinže je slabo izkoriščen. 
• Za potrebe priprave akcijskega 

načrta, na osnovi katerega bodo 
v prihodnjih dveh letih potekale 
dejavnosti, namenjene oživljanju, 
je delovna skupina oblikovala cilje 
oživljanja na štirih področjih: 

• na področju prometa je cilj prilago-
diti infrastrukturo in prometne re-
žime delovanju javnega prostora, 

• na področju javnega prostora so cilji 
trije: povečati privlačnost javnega 
prostora, povečati število prizorišč 
in z oblikovanjem in novimi uredit-
vami razviti identiteto prostora,  

• na področju programov je cilj pove-
čati število in pestrost programov za 
vse skupine prebivalcev

• na področju uporabnikov je cilj po-
večati število in pestrost uporabni-
kov jedra ter povečati vključevanje 
prebivalcev v urejanje jedra.  

O dejavnostih in ukrepih za uresni-
čevanje teh ciljev bomo še pisali, pa 
tudi posvetovali se bomo o njih z 
vami, prebivalci Kočevja, ker boste 
tudi vi tako ali drugače sodelovali pri 
njihovem izvajanju. Ker je oživljanje 
središča proces, v katerem imajo pre-
bivalci ključno vlogo. Ste vedeli, da 
so v Ljubljani za to, da bi ob sobotah 
poživili dogajanje v mestu, začeli or-
ganizirati bolšje sejme? Boljši sejmi, 
otroške igralnice, živilski trgi in prilo-
žnostni sejmi, ponudba pijače in hra-
ne, glasbe, izobraževalnih in športnih 
prireditev, predvsem pa ljudje so tisto, 
kar v mesto pritegne ljudi in ga naredi 
zanimivo. Kočevje bo v prihodnjih 
letih v okviru programa Vsi v mesto! 
pospešeno preizkušalo in ustvarjalo 
svojo mešanico programov in dogod-
kov, ki bodo bogatili mestno življenje 
in ustvarjali enkraten utrip mestnega 
središča. Po prvem letu srečevanj z 
mestom se delovna skupina programa 
Vsi v mesto! januarja 2021 zelo veseli 
razvoja dogodkov, predvsem pa sode-
lovanja s prebivalci Kočevja in tega, 
da bomo skupaj razvijali program, 
vsebine in vzdušje javnega dogajanja 
v tem našem enkratnem mestu.
Maja Simoneti,  
Inštitut za politike prostora

Foto: Inštitut za politike prostora 



Kočevska januar 2021www.kocevje.si 25Urbanizem

Obiščite nas na spletni strani www.brbl.netNavedene cene so v evrih in imajo obračunan DDV.

17,49 €

- 30%

BRBL FIREWOOD

Naše ograje in škarpe
Ko je bil pisatelj F. S. Finžgar name-
ščen za župnika v Trnovem, je popro-
sil soseda Plečnika, naj naredi načrt 
za medsosedsko ograjo. Ta pa mu je 
odgovoril: "Moj načrt je v eni besedi: 
NIČ! Bodimo ljudje in se sosedje radi 
imejmo. To je najlepša ograja. Čemu 
bi si dva soseda zapirala ljubi veter, ki 
mirno pihlja od soseda do soseda."

Ograje in škarpe so v našem pro-
storu nadvse razširjen in svojevrsten 
gradbeni fenomen. Različne in števil-
ne, a le redke res potrebne in smisel-
ne. Z njimi le malokdaj prispevamo 
k bolj urejeni, harmonični in kulturni 
podobi prostora. Vse prepogosto s 
temi objekti vnašamo – čudno se sliši 
– nered, prostorski nemir in zmedo. 

Ograje okrog svojih domov pos-
tavljamo zato, ker želimo zasebnost, 
varnost, ker ne maramo sosedovega 
psa na svojem teritoriju, ker pozimi ne 
želimo, da nam plug odrine sneg, ker 
si tako predstavljamo podobo idealne-
ga doma, ker jo pač imajo vsi. S škar-
pami se razmejijo višinske razlike in 
izravnajo neravni tereni, potem pa se 
na geometrijsko ravnino postavi ume-
tna vzpetina ali skalnjak, da se popestri 

vrtiček. Pojavljajo se v neverjetni pe-
strosti oblik, materialov, dimenzij, kar 
pa pogosto ni poceni. Zgodi se, da je 
ambiciozno zamišljena aograja preve-
lik finančni zalogaj in postane 'nasedla' 
investicija. Ali pa zmanjka volje in 
denarja za vzdrževanje razpadajočega 
betona in zarjavele kovine.

Baje je v Švici prepovedano graditi 
škarpe, če pa že, jih mora lastnik takoj 
ozeleniti, da se nevsiljivo vključijo 

v prostor, sicer (zelo pomembno!) 
sledijo sankcije. Tudi v naših pro-
storskih aktih je določeno, da morajo 
biti škarpe in podporni zidovi, če so 
že neizbežni, arhitekturno usklajeni 
z okolico, iz naravnih materialov ter 
ozelenjeni, toda samovolja in kreativ-
nost je brezmejna, inšpekcijske službe 
pa neučinkovite. 

Opazujmo enkrat deželo z drugač-
nimi očmi. Odmislimo vse škarpe 

in ograje, ki nas obdajajo. Kdor ima 
malo domišljije, si bo lahko predsta-
vljal naravno valovit teren, ki teče in 
se mehko preliva, s poti na trato, z 
vrta na travnik, sadovnjak, zelenico, z 
višjega terena na nižje, z našega vrta 
na sosedov. Namesto ograj in zidov 
bi nam pogled v zasebnost zastirali 
ter dražili radovednost premišljeno 
zasajeni grmički ali pa največ kakšen 
lesen plot ali morda žična ograja, 
prepletena z bršljanom. Živa meja 
iz ligustra ali gabra (sadik je v naših 
gozdovih v izobilju) je zelo primerna. 
Kako preprosto in lepo. Višine bolj 
prijazno in mehkeje premostimo s 
klančinami. Brez betona in železa, 
mnogo ceneje in predvsem bolj odgo-
vorno do okolja, brez obremenjujočih 
podob nereda raznovrstnih škarp in 
ograj vseh mogočih materialov, oblik 
in velikosti. Prisluhnimo danosti 
naravnega terena, bodimo obzirni do 
okolice, oblikujmo skupen harmoni-
čen prostor!

Ali smo pomislili, da je napredek 
kdaj, tudi če česa NE naredimo?!
Mateja Dekleva, Civilna iniciativa 
Uredimo in polepšajmo naše Kočevje

Foto: Mateja Dekleva 
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O potresih
Potrese pogosto dojemamo kot nekaj, kar se sicer dogaja, vendar daleč stran od nas. Vsake toliko pa nas narava pretrese – dobesedno in 
metaforično – in potresi postanejo tako rekoč del našega vsakdana. Prvi, ki se je v zadnjem obdobju zgodil nekoliko bližje nam, je potres v 
Zagrebu. Njegov epicenter z magnitudo 5,1 je bil le devet kilometrov oddaljen od hrvaške prestolnice, treslo pa je 22. marca lani ob 6.24. 
Potresu so sledili številni popotresni sunki, najmočnejši z magnitudo 4,4 pa se je zgodil ob 7.01 zjutraj. Čutili smo ga tudi v Sloveniji. 29. 
decembra nekaj po 12. uri je območje Sisek-Moslavina na Hrvaškem stresel rušilni potres magnitude 6,2. Epicenter je bil tri kilometre jugo-
zahodno od Petrinje. Že pred tem so se pojavili trije predpotresni sunki, močnejši popotresni pa se še kar vrstijo. Tudi tega smo dodobra 
občutili Slovenci.

Kako nastane potres?
Zemlja je sestavljena iz več plasti: no-
tranjega in zunanjega jedra, plašča in 
skorje. Slednja je tako rekoč razkla-
na na tektonske oziroma litosferske 
plošče. S premikanjem teh se sprošča 
energija, ki jo čutimo kot valovanje 
oziroma potres. Točko nastanka ime-
nujemo žarišče ali hipocenter, epicen-
ter pa je točka na zemeljski površini, 
vertikalno nad hipocentrom. Tukaj je 
tresenje tal običajno najmočnejše. 

Močnejši potresi lahko povzro-
čijo rušenje zgradb in neposredno 
smrt ljudi, zato spadajo pod naravne 
katastrofe. Večinoma so tektonskega 
izvora in nastajajo kot posledica lo-
mov v zemeljski skorji, ki jih povzro-
ča premikanje litosferskih plošč. 
Pogostejši naravni vzroki potresov so 
tudi vulkanska dejavnost in plazovi, 
umetni pa nastanejo ob eksplozijah. 

Jakost potresov označujemo z 
njihovo magnitudo, kar pa ni enako 
kot njihova intenziteta. Magnituda 
namreč pove velikost potresa in je 
izračunana iz zapisa potresnih va-
lov v opazovalnicah, intenziteta pa 
nam pove, kakšno škodo so naredili 
potresni valovi na površju, in je lahko 
subjektivna. 

V Sloveniji se s potresi ukvarja 
Državna seizmološka služba, njihove 
naloge pa izvaja Agencija Republike 
Slovenije za okolje (ARSO). Seizmo-
logi morajo obvladati znanja fizike, 
matematike, geologije in gradbeni-
štva. Potresno dejavnost vseskozi 
spremljajo, evidentirajo in obdelu-
jejo. Na podlagi preteklih potresnih 
aktivnosti izrišejo in interpretirajo 
karte potresne nevarnosti, ogroženosti 
in tveganje. V Sloveniji je v državni 
mreži trenutno 26 potresnih opazo-
valnic, 11 pa je dopolnilnih. V naši 
bližini je ena glavna opazovalnica 
v Gornji Brigi in ena dopolnilna v 
Gotenici. 

Zgodovina potresov na naših tleh
V 20. stoletju je bilo na slovenskih 
tleh kar 15 potresov, ki so dosegli 
intenziteto VII EMS in povzročili 
zmerne poškodbe na zgradbah. Od 
začetka 16. stoletja pa je bilo takšnih 
potresov najmanj 50. 

Eden najpomembnejših v potresni 
zgodovini Evrope je veliki koroški 
potres na začetku leta 1348. Čeprav je 

bilo njegovo žarišče v Avstriji – neka-
tere sodobne raziskave sicer kažejo, 
da je bilo v Furlaniji – je močno 
prizadel tudi naše kraje. Njegova 
magnituda je bila 6,4, po lestvici 
EMS pa je dosegel stopnjo X. Po 
nekaterih podatkih je terjal kar 40.000 
žrtev. Naknadni potresi so se vrstili 
še mesec dni, šibkejši sunki pa so se 
v okolici Beljaka nehali po šele dveh 
letih.

Najmočnejša potresna sunka na 
Slovenskem sta imela magnitudo 6,8 
in 7 oziroma 7,2. 26. marca leta 1511 
je močno zrušil zahodni in osrednji 
del države. V potresu je takrat umrlo 
12.000 ljudi, porušilo pa je skoraj vse 
gradove na Gorenjskem, Notranjskem 
in Dolenjskem. Ljubljano pa je 14. 
aprila leta 1895 stresel velikonočni 
potres. Njegova magnituda je bila 
6,1, potres pa je poškodoval prib-
ližno deset odstotkov zgradb, ki so 
jih pozneje večinoma porušili. Pod 
ruševinami naj bi umrlo sedem ljudi, 
tri otroke pa je zasulo v Vodicah. 
Smrti so povzročili predvsem odpadni 
deli dimnikov in strešnikom, nekatere 
pa so zasuli podrti stropi. Glavnemu 
sunku je v naslednjih dneh sledilo še 
100 popotresnih. Gmotna škoda je 
bila ocenjena na približno 7 milijonov 
goldinarjev. Je pa bil ravno ta potres 
prelomnica za idejo o urbanistični in 
arhitekturni obnovi Ljubljane ter raz-
iskavo o gradbenotehničnih normati-
vih. Ta je pripeljala do prvih smernic 

pa potresnovarno gradnjo. 
Od tedaj se je zvrstilo več potre-

sov: 1917 v Brežicah, 1956 v okolici 
Ilirske Bistrice, 1963 na Litijskem, 
dobrih deset let pozneje pa na Kozjan-
skem. V Savinjski dolini je treslo leta 
1982, šest let pozneje pa v Zgornjem 
Posočju. Leta 2004 so ga najbolj ob-
čutili na Bovškem, na praznik mrtvih 
pa je leta 2015 streslo v Gorjancih. 

Velik korak k zagotavljanju varnos-
ti pri nas so omogočili predpisi, ki 
so začeli veljati leta 1981, še toliko 
bolj pa sodobni standardi Eurocode, 
ki so od leta 2008 obvezni za upo-
rabo. V objektih, zgrajenih po njih, 
ne bi smelo biti smrtnih žrtev. Poleg 
starejših stavb pa so ogrožene tudi no-
vejše stavbe, ki so bile zgrajene brez 
gradbenega dovoljenja ali neskladno 
s projektno dokumentacijo – slednjih 
naj bi bilo v Sloveniji skoraj pol 
milijona. 

Kako ravnati v primeru potresa
Za varnost moramo v veliki meri pos-
krbeti, še preden se potres dejansko 
zgodi. Podučiti moramo sebe in svoje 
bližnje in na ravni družine določiti 
mesta, kjer se bomo po potresu sesta-
li, če dostop do doma ne bo mogoč. 
Na karti potresne intenzitete lahko 
tudi preverimo, kakšne učinke naj 
pričakujemo na območju, kjer živimo.

Najboljšo zaščito med potresom 
omogoča stavba, zgrajena po načelih 
potresno odporne gradnje. Pomembno 

je, da znotraj stavb določimo varna 
mesta. Ta so lahko pod trdnimi miza-
mi, med podboji vrat v nosilni steni in 
ob notranjih nosilnih stenah. Izogibati 
pa se moramo zunanjim in predelnim 
stenam, večjim steklenim površinam, 
velikim omaram, dimnikom iz opeke 
in nasploh mestom, od koder lahko 
padejo stropna razsvetljava in težki 
predmeti. Na prostem pa se moramo 
izogibati zidovom, drevesom, tele-
fonski in električni napeljavi, ulični 
razsvetljavi, prometni signalizaciji, 
daljnovodu, mostovom, predorom in 
podrobnim stvarem, za katere obstaja 
verjetnost, da se lahko porušijo. 

Priporočljivo je, da med potre-
som ostanemo mirni. Ko presodimo 
razmere, moramo ustrezno ukrepati. 
Nikoli pa ne smemo teči iz stavbe, 
uporabljati dvigala ali stopnic in ska-
kati skozi okna. 

Potresi sicer nastajajo neprestano, 
vendar se močnejši zgodijo redkeje, 
pogostejši pa so potresi z magnitudo, 
nižjo od 5,0. Po podatkih Agencije 
Republike Slovenije za okolje je 
na Zemlji povprečno v enem letu 
samo en potres z magnitudo 8,0 in 
15 potresov z magnitudo med 7,0 in 
7,9. Nekoliko več, povprečno 134, jih 
nastane z magnitudo med 6,0 in 6,9, 
1319 pa z magnitudo med 5,0 in 5,9. 
Z magnitudo 4,0 in 4,9 jih je 13.000, 
desetkrat toliko pa jih je z magnitudo 
med 3,0 in 3,9.
Neja Jerebičnik

Čopova ulica v Ljubljani po potresu leta 1895.  • Foto: Digitalna knjižnica Slovenije 
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Januarsko štetje vodnih ptic
Tudi letos smo se člani društva DO-
PPS, sekcije Od Kolpe do Barja, ude-
ležili januarskega štetja vodnih ptic v 
okviru mednarodnega projekta (IWC). 
Gre za najobsežnejši sistematični in 
organiziran popis ptic v Sloveniji. 
Pri nas je popis potekal v soboto, 16. 
januarja, in v nedeljo, 17. januarja 
2021, na izredno velikem območju od 
Kolpe do Barja. Kljub izredno hladne-
mu vremenu smo se člani sekcije pri 
minus 12 stopinjah odpravili na dolo-
čene popisne točke ob vodnih povr-
šinah. Pri popisu je sodelovalo osem 
članov z našega območja. Popisovalci 
so se pred tem morali udeležiti obno-
vitvenega spletnega izobraževanja na 
temo prepoznavanja ptic in natančnih 
pravil samega popisa. Zaradi spošto-
vanja vladnih ukrepov in priporočil 
NIJZ smo bili razporejeni ločeno na 
posameznih popisnih točkah v občini 
svojega bivanja. To je sicer nekoliko 
vplivalo na vsakoletno obliko druže-
nja in izmenjavo strokovnega znanja 
ter izkušenj, ki smo jih prenašali še 
zlasti na mlajše člane in prostovoljce. 

Kljub temu so se aktivnosti oba dneva 
začele že v zgodnjih jutranjih urah 
in so potekale do večera. Tako kot 
preteklo leto smo popis opravili na 
večjih vodnih površinah, in sicer na 
Rudniškem jezeru, reki Rinži, jezeru 
v Kočevski Reki, reki Kolpi, reki 

Ribnici in Bistrici. 
Tudi letos smo zabeležili večje 

število opazovanih vrst vodnih ptic, 
njihovo skupno število je bilo 481, 
medtem ko je bilo opazovanih enajst 
posameznih vrst vodnih ptic. 

Najpogosteje so bile opazovane race 

mlakarice, sledijo kreheljci, ki so tudi 
najmanjše race, ki se pojavljajo pri 
nas, sivi galebi, labodi grbci, vodom-
ci, čopasti ponirki, mali ponirki, črne 
liske, velike sive čaplje, dolgorepe 
race in zelenonoge tukalice. V primer-
javi s popisom iz preteklega leta se 
določene vrste pojavljajo v manjšem 
številu, nekatere pa v tem času niso 
bile prisotne. Še posebej zanimiva 
nova vrsta vodne ptice pri nas je dol-
gorepa raca. 

Zagotovo bodo v teh dneh pri nas 
gostovale še druge vrste ptic, ki jih 
ob tokratnem popisu nismo imeli 
priložnosti videti, zato bomo aktiv-
nosti nadaljevali in bomo vse občane 
z veseljem izobraževali o pticah, s 
katerim si delimo skupno okolje. 
Osnovni namen štetja vodnih ptic je 
zbiranje informacij, ki pripomorejo 
k ohranjanju njihovih populacij in 
mokrišč. Zato naj ne bo odveč poziv, 
da ohranimo svoje naravno okolje 
čisto in varno, tako za nas kot tudi za 
celoten živalski svet.  
Muhamed Delić

Velika uharica • Foto: Tomaž Mihelič 

Čebelji pridelki 
Med, cvetni prah, matični mleček in 
propolis vsebujejo veliko biokemijskih 
snovi, ki jih človeški organizem potre-
buje za normalno delovanje, in sestavi-
ne, ki krepijo njegovo zdravje.

Med prvimi so najpomembnej-
še aminokisline, maščobne kisline, 

bioaktivni peptidi, številni elementi, 
vitamini in organske kisline. Med 
drugimi pa fenolne spojine, flavonoidi 
in karotenoidi, ki delujejo kot antioksi-
danti, krepijo imunski sistem in tako 
manjšajo grožnjo številnih vnetnih, 
degenerativnih in drugih bolezni (npr. 
artritisa, ateroskleroze, drugih bolezni 
srca in ožilja, Alzheimerjeve in Parkin-
sonove bolezni, tudi raka), spodbujajo 

tudi regeneracijo celic. V čebeljih 
pridelkih so tudi snovi (npr. vlaknine), 
ki pomagajo pri prebavi, pridelki pa so 
uporabni tudi za izdelavo prehranskih 
dopolnil – probiotikov in prebiotikov.

Nekateri čebelji pridelki so bogat 
vir antioksidantov. Največ jih vsebuje 

propolis, sledijo cvetni prah in temne 
vrste medu. Svetlejše vrste medu jih 
vsebujejo približno enako kot matični 
mleček. Antioksidativna učinkovitost 
je navadno povezana tudi s protibakte-
rijsko. Med zavira rast bakterij (bakte-
riostatični učinek), nekatere tudi uni-
čuje (baktericidni učinek). Deluje tudi 
proti nekaterim virusom in škodljivim 
glivam in krepi imunski sistem. 

Tudi cvetni prah vsebuje veliko 
protimikrobnih spojin, kar dokazuje 
več raziskav. Za zdravje je najboljši 
lokalno pridelan, čim bolj svež cvetni 
prah, saj sušenje in dolgotrajno skladi-
ščenje slabita njegovo antioksidativno 
učinkovitost. Cvetni prah je primerno 

dopolnilo vsakdanji prehrani. Ker ima 
le majhno energijsko vrednost, ga lah-
ko uživajo tudi sladkorni bolniki.

Propolis se uporablja sam ali skupaj 
z drugimi čebeljimi pridelki za lajšanje 
tegob in izboljšanje stanja pri nekate-
rih boleznih kože. V zdravilne namene 
so ga široko uporabljali že v antičnem 
času, v zadnjih 30 letih pa je postal 
predmet številnih farmacevtskih in ke-

mijskih raziskav. Doslej so dokazale, 
da zavira vnetja, deluje protimikrobno 
in spodbuja celice k normalni presno-
vi.

Tudi matični mleček vsebuje anti-
oksidante in deluje protibakterijsko. 
Varuje srce in ožilje, osrednje živčev-

je, zmanjša utrujenost in pomaga pri 
premagovanju stresa.

Informacije o zdravilnih lastnostih, 
učinkih in koristih čebeljega pridelka 
so verodostojne le, če so potrjene z 
izsledki raziskav snovi objavljenih v 
znanstvenih in strokovnih publikacijah 
in ne konkretnega tržnega artikla.
dr. Andreja Kandolf Borovšak,  
 dr. Nataša Lilek, Tomaž Samec

Foto: Arhiv Čebelarske zveze 
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Znanost v letu 2020
Osrednja znanstvena tema minulega leta je bila nedvomno razvoj cepiva proti covidu-19, ki ga je svet nestrpno pričakoval. Že januarja je 
raziskovalcem uspelo izredno hitro razvozlati genom koronavirusa, obsežno financiranje raziskav pa zna pospešiti razvoj cepiv na osnovi 
mRNA. Doslej so že testirali cepiva proti steklini in virusu zika, znanstveniki pa upajo, da bo sodobna genska tehnologija odprla možnosti za 
razvoj cepiv proti številnim vrstam raka.

Nobelove nagrade
Lansko Nobelovo nagrado za fiziko so 
si razdelili trije znanstveniki za svoja 
odkritja o enem največjih misterijev 
vesolja, skrivnostnih črnih luknjah. 
Roger Penrose z Oxforda je matema-
tično dokazal, da obstoj črnih lukenj 
sledi iz splošne relativnostne teorije. 
Einstein sam ni verjel, da obstajajo 
takšna skrivnostna telesa, ki so tako 
masivna, da jim ne uide niti svetloba. 
Penrose je leta 1965 opisal črne luknje 
in dokazal, da v njihovih središčih 
nehajo veljati zakoni fizike, njegov 
članek pa je najpomembnejši doprinos 
relativnostni teoriji po Einsteinu.

Reinhard Genzel in Andrea Ghez pa 
sta z največjim teleskopom na svetu 
preučevala središče naše galaksije, 
kjer sta odkrila, da supermasivna črna 
luknja s svojo ogromno gravitacijsko 
silo privlači množico zvezd, ki se z 
ogromno hitrostjo vrtijo okrog nje. V 
regiji, ki ni večja od našega osončja, 
je 4 milijone sonc.

Emmanuelle Charpentier in Jenni-
fer A. Doudna sta prejeli Nobelovo 
nagrado za kemijo za odkritje najbolj 
precizne genske tehnologije doslej – 
genetskih škarij CRISPR/Cas9. Teh-
nologija se zgleduje po imunskem sis-
temu bakterije, ki viruse napade tako, 
da razreže njihovo gensko strukturo. 
Z njimi lahko z veliko natančnostjo 
spreminjajo DNK živali, rastlin in mi-
kroorganizmov, tehnologija pa odpira 
nove možnosti za zdravljenje raka in 
tudi prirojenih bolezni.

Nobelovo nagrado za medicino 
so si razdelili Harvey J. Alter, Mi-
chael Houghton in Charles M. Rice 
za odkritje virusnega hepatitisa C 
(HCV). Ta se prenaša predvsem ob 
izpostavljenosti okuženi krvi in je bil 
zato včasih povzročitelj večine hepa-
titisov ali vnetij jeter po transfuziji. V 
40. letih 20. stoletja je postalo jasno, 
da obstajata dve vrsti hepatitisa. Prvi, 
poimenovan A, se širi z onesnaženo 
hrano ali vodo, bolezen pa povečini 
sama izzveni brez posledic. Kljub 
odkritju hepatitis B v 60. letih, ki se 
prenaša s krvjo, so pacienti po trans-
fuziji še vedno zbolevali. Medicina se 
je posvetila iskanju skritega virusa, 
odkritje HCV leta 1988 pa je bila pre-
lomnica v boju z virusi, razvoj krvnih 
testov pa je izkoreninil post-transfu-
zijski hepatitis v številnih delih sveta.

Skrivnostno nebo
V upanju, da bi bolje razumeli na-
stanek našega osončja, sta NASA 

in japonska vesoljska agencija leta 
2014 in 2016 v vesolje poslali sondi, 
ki sta nabrali vzorce vesoljskih skal. 
Ameriška sonda OSIRIS-REx je letos 
uspešno pristala na asteroidu Bennu, 
Hayabusa2 pa je decembra na zemljo 
uspešno odvrgla svoj tovor z asteroida 
Ryugu. Vzorci pomagajo razumeti, 
kako je nastalo naše osončje ali celo 
življenje na Zemlji.

Vesoljske kamnine pa včasih prispe-
jo tudi na naš planet. Sodobne analize 
meteorita Murchison, ki je padel na 
Avstralijo leta 1969, so pokazale, da 
ta vsebuje zvezdni prah, ki je celo 
starejši od našega planeta.

Naš skrajno nepomemben mod-
ro-zeleni planetič, kakor ga je poi-

menoval pisatelj Douglas Adams, v 
razmerju do čudes vesolja nikakor ne 
izstopa, in če imamo srečo, je najhuj-
ša stvar, zaradi katere se lahko prito-
žujemo, slabo vreme. A zelo drugače 
je na plinastem planetu WASP-76b, ki 
se okoli svoje zvezde vrti tako blizu, 
da temperatura na njegovem površju 
presega 2400 °C – dovolj vroče, da 
dežuje železo.

Nasina sonda Curiosity (Radove-
dnost) se že več kot osem let potika po 
sosednjem planetu in vsake toliko časa 
opozori, da rdeči planet skriva še mar-
sikatero skrivnost. Na površju Marsa 
je odkrila organske spojine, imenovane 
tiofeni, ki jih na Zemlji najdemo v 
premogu in nafti, njihov obstoj pa na-

kazuje možnost, da so na Marsu pred 
milijoni let živeli mikroorganizmi.

Lani pa je na mednarodni vesoljski 
postaji ISS pristalo vesoljsko plovilo 
Dragon podjetja SpaceX, ki je tako 
postalo prvo zasebno podjetje, ki je 
z lastnim plovilom v vesolje poslalo 
človeka.

Ogromen napredek v raziskovanju 
najmanjšega pa je bil dosežen na 
Inštitutu Maxa Plancka v Göttingenu. 
S krioelektronskim mikroskopom, ki 
delujejo na temperaturah pod -180 °C, 
jim je uspelo posneti najbolj podrob-
no fotografijo do zdaj, na kateri je 
mogoče razpoznati samostojne atome.

Fosilizirani dinozavrski obroki
Do zanimivih odkritih pa so prišli 
paleontologi. V Kanadi so odkrili 
ostanke tiranozavrskih jajc, fosili, 
stari nekaj čez 70 milijonov let, pa 
kažejo, da so strašljivi tiranozavri na 
plano pokukali ne večji od čivave, a z 
izredno dolgim repom. Pred 110 mili-
joni let pa je po bujni podrasti topotal 
nodozaver, več kot pet metrov dolg in 
tri tone težak dinozaver z oklepljenim 
hrbtom in rogovi. Primerek, po na-
ključju z bagrom izkopan leta 2017 v 
ameriški zvezni državi Alberti, je tako 
dobro ohranjen, da so lahko pokukali 
v njegov želodec. Fosilizirani ostanki 
rastlin kažejo, da je nodozaver pred 
smrtjo žvečil velikansko praprot.
Žarko Nanjara

Molekula aferitina pod krioelektronskim mikroskopom.
Foto: Paul Emsley, MRC Laboratory of Molecular Biology 

Vesoljsko plovilo Dragon podjetja SpaceX je maja lani prvič preneslo potnika na mednarodno vesoljsko postajo. • Foto: NASA 
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Pečena enolončnica
Sestavine:
• 300 g krompirja
• 400 g kuhanega fižola
• 300 g bučk
• 200 g pora
• 200 g korenčka
• lovorov list
• pol srednje čebule
• strok česna
• pol žličke suhega rožmarina
• 0,5 dl dobrega belega vina
• 2 žlici moke
• jušna kocka
• sol 
• poper
• olje
• paradižnikova mezga
• (ostanki pečenega ali kuhanega mesa)

Priprava
Fižol skuhajte z lovorovim listom. Tekoči-
ne naj bo ravno toliko, da prekriva fižol. 
Lahko uporabite že kuhan fižol iz ploče-
vinke. Čebulo sesekljajte, bučke, por in 
korenček narežite na kocke. Jušno kocko 
raztopite v 300 ml tople vode, dodajte 
pol žličke suhega rožmarina in žlico pa-
radižnikove mezge. V večji ponvi na olju 
prepražite čebulo, strok česna, bučke, 
koren in por. Krompir olupite, narežite 
na tanjše rezine in do polovice skuhajte 
v slani vodi. Prepraženo zelenjavo in 
fižol s tekočino prelijte v posodo, v kateri 
boste jed pekli. Dodajte pripravljeno 
raztopino jušne kocke z rožmarinom in 
paradižnikovo mezgo, moko, zmešano z 
žlico vode in belim vinom, ter sol in po-
per. Po vrhu naložite rezine napol kuha-
nega krompirja. Jed postavite v segreto 
pečico na 180 stopinj. Pecite približno 45 
minut. Za pripravo te jedi lahko uporabi-
te ostanke pečenega ali kuhanega mesa 
od prejšnjega dne.

RECEPT

Recept je pripravila Bojana Klepac

Z odmetavanjem snega na cesto in pločnik ogrožate udeležence v prometu
Zima nam spet prinaša nevšečnosti glede odstranjevanja snega s površin. Večkrat smo opozarjali na pravilno ravnanje glede odmetavanja snega na cesto in pločnik. Pri tem ni 
odveč še enkrat spomniti na pravilno ravnanje in hkrati na sankcije za eventualne kršitelje. Sami ste zagotovo opazili kakšnega soseda oziroma občana, ki je hitel metati odvečen 
sneg na javno cesto, ker je bil prepričan, da se bo sneg hitrejše stopil, ko bo prišel v stik z asfaltom in pnevmatiko vozila. Glede na navedeno inšpektorat in redarstvo občane opo-
zarjata, do ob prihajajočih snežnih padavinah ne odmetavajo snega na vozišče javnih cest in pločnike, tudi če so ceste že očiščene, saj s tem povzročajo neposredno nevarnost za 
vse udeležence v prometu.

V 5. členu Zakona o cestah je določeno, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala 
cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjševala varnost prometa na njej. V drugem odstavku tega člena je določeno, da je prepovedano na cestišču javne ceste razsipati sipek material 
(tudi metati sneg nanjo), razen posipnih materialov med izvajanjem zimske službe, prenašati blato na cesto ali kako drugače onesnažiti ter puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne 
na cesto. Za tovrstno dejanje, ki pomeni ogrožanje varne uporabe javne ceste, je zagrožena globa v znesku 1.000 evrov. V 97. členu Zakona o cestah je določeno, da je ob občinski 
cesti varovalni pas, ki je namenjen varovanju ceste, varnosti udeležencev v prometu ter nemotenemu izvajanju rednih in izrednih vzdrževalnih in drugih del. Uporaba prostora v 
varovalnem pasu ceste je omejena, ne glede na lastništvo zemljišča, na katerem je varovalni pas ceste, in posegi so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste. 98. člen 
Zakona o cestah določa, da v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ni dovoljeno storiti ničesar, kar bi lahko oviralo preglednost iz priključka na javno cesto. Z globo 500 
evrov se kaznuje posameznik, ki sneg na mestu priključka odloži tako, da ovira preglednost ter s tem povzroči nevarno vključevanje v promet iz priključka na javno cesto.

Glede na vremenske napovedi želimo opozoriti, da so upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb dolžni zagotavljati varnost in neovirano uporabo javnih prometnih površin 
ter morajo na svojem objektu odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov, pločnik za pešce pa je treba ustrezno zavarovati.
Nadzor nad navedenimi ravnanji opravljajo policija ter občinski inšpektor in redarstvo.

Janko Kalinić

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN  KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA
JEZIKOVNINASVET

Mina Lystad
Luzerka
Miš, 2020

Čedalje več je mladinskih romanov na temo socialnih medijev, ki so v zadnjih letih 
postali del odraščanja. Prisotni so na vseh področjih in korenito spreminjajo vzorce 
vedenja mladostnikov. Glavna junakinja romana norveške pisateljice Mine Lystad je 
najstnica Marie. Marie je prijetno dekle, ki nikakor ne želi izstopati ali biti kaj poseb-
nega. Njeno življenje se spremeni, ko dobijo v šoli nalogo, da pripravijo prispevek 
na socialnih omrežjih tako, da bo opažen. Nad tem ni ravno navdušena. Na pomoč 
ji priskoči njen najboljši prijatelj Espen, v katerega je, kot je to v teh letih naravno, 
tudi malce zaljubljena. Uspeh je neverjeten, postane nova zvezda socialnih omrežij, 
všečkov in sledilcev je vse več. Njena mama, ki je tudi sam znana vlogerka, je nav-
dušena, tudi v šoli ima vse več novih prijateljic. A uspeh ima tudi svoje temne plati, 
kar bo Marie hitro spoznala. Resnično prijeten in berljiv sodoben roman za mlajše 
najstnike.

Marine Glaser  
Ne dam se vam  
Miš, 2020 

Nizozemska pisateljica Martine Glaser na izviren način spregovori o najbolj raz-
širjenem mamilu in škodljivi razvadi sodobnega sveta, tobaku in kajenju. Glavni 
junak Thomas je sin enega od direktorjev velike tobačne korporacije. Ko začne 
skupina mladih prek socialnih omrežij in svetovnega spleta opozarjati na različne 
dejavnosti, s katerimi tobačna industrija vpliva na mlade in spodbuja kajenje, 
se jim pridruži tudi Thomas. Opozarjajo na to, da v cigaretah ni le tobak. V ciga-
retnem dimu je množica kemičnih snovi, zaradi katerih je praktično nemogoče 
prenehati kaditi in vsaj 40 jih dokazano povzroča raka. Številni vlogerji postanejo 
s svojo kampanjo zelo uspešni, toda naivno bi bilo pričakovati, da se tobačna 
industrija ne bo odzvala in udarila nazaj. Ali bo mladim uspelo in bodo ubežali 
njihovi dolgi roki?  

Laura Imai Messina 
Telefon v vetru  
Vida, 2020      

Laura Imai Messina je rojena v Rimu in je doktorirala iz primerjalne književnosti. 
Ko je bila stara 23 let, se je preselila na Japonsko, da bi izpopolnila jezik, a je tam 
tudi ostala. Navdušena nad japonsko kulturo v prostem času piše romane. Ro-
man Telefon v vetru je izšel leta 2020 in postal uspešnica. Avtorica nas v romanu 
popelje na popotovanje, za katero na začetku morda mislimo, da bo žalostno, a 
ga prežemajo optimizem, upanje in predvsem ljubezen.
Roman je nepozabna zgodba o globini žalosti ob izgubi ljubljenih in želji, da bi 
ostali v stikih tudi po smrti.
V cunamiju Ko Yui izgubi mamo in hčer in njen svet se podre. Nekega dne pa 
sliši za poseben kraj na vetrovnem griču Ocuči, kjer stoji zapuščena telefonska 
govorilnica, kamor že leta prihajajo ljudje, da bi spregovorili v črno slušalko in 
prenesli svoja sporočila ljubljenim. Odloči se, da bo tudi sama odšla tja. Tam 
spozna nesrečnega vdovca Takeshija … Njuna srečanja postajajo vse pogostejša, 
srečujeta se z na novo odkritimi občutki sreče, a obenem tudi z občutkom krivde, 
da izdajata pokojne.
Žalovanja so si vsa podobna, a so si hkrati tudi povsem različna.
Sporočilo knjige nas napolni z upanjem, da vsako težko epizodo v življenju lahko 
premagamo in znova najdemo radost življenja. 

Kyung Sook Shin 
Prosim, pazi na mamo  
Modrijan, 2013        

Znana korejska pisateljica Kyung Sook Shin je z romanom Prosim, pazi na mamo 
dosegla svoj mednarodni uspeh. Čeprav se zgodba romana dogaja v vzhodnjaški 
družini, je tema univerzalna. To je ganljiva zgodba o družini, ki šele ob spoznanju, 
da je mama izginila neznano kam, odkriva njene želje, upanja in skrivnosti. Vsak 
član družine s svojega zornega kota pripoveduje zgodbo o So-nyo, njen mož, 
najstarejši sin in hčerka, ne nazadnje pa spregovori tudi sama So-nyo. Tako spoz-
namo preprosto, močno, delovno in predvsem srčno žensko, ki je zelo mlada 
ostala brez očeta in se poročila s človekom po izbiri drugih, on pa je vse njene 
žrtve, prizadevanja za družino in njeno dobroto jemal kot nekaj samoumevnega. 
Tragičen dogodek skrha medsebojne družinske odnose, vsakega člana pestijo ža-
lost in krivda, na plan pa privrejo obžalovanja zaradi prelomljenih obljub, nepre-
mišljenih dejanj in besed in obžalovanje zaradi lastne sebičnosti.
Roman je ganljiv poklon materi in materinski ljubezni.

Kočevska je časopis Občine Kočevje, vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kultu-
ro RS, pod zaporedno številko 1955 • Kočevska, št. 62, januar 2021 • Naklada 6500 izvodov • 
 Gospodinjstva na  območju občine Kočevje jo prejmejo brezplačno • Izdajatelj: Občina Kočevje, 
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje / zanj župan dr. Vladimir Prebilič • Odgovorni urednik: Žarko 
Nanjara • Oblikovna zasnova, prelom in priprava za tisk: WooCHE, oblikovanje, Marko Vovk, s. p. 
• Lektorica: Saša Erjavec Kobe • Kontakt: info@kocevska.si • Časopis Kočevska, Ljub ljanska 
cesta 26, 1330 Kočevje • Trženje: Matej Kosten, 040-652-837, marketing@kocevska.si • Tisk: 
DELO časopisno in založniško podjetje, d. d., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana • Ponatis celote 
ali posameznih delov in njihova uporaba v drugih medijih je dovoljena le s predhodnim pisnim 
dovoljenjem izdajatelja. Uredništvo si pridržuje pravico sprejeti v objavo ali zavrniti poslano 
gradivo v skladu s svojo uredniško politiko. Pridržujemo si tudi pravico spreminjanja naslova ter 
krajšanja člankov. Kadar gre pri naštetem za večje spremembe, se bomo skušali posvetovati z 
avtorjem, vendar je končna odločitev naša. ISSN številka tiskane izdaje: 2591-0744; ISSN številka 
spletne izdaje: 2591-0752

Beseda leta
Beseda leta je tista beseda, ki nekako zaznamuje tekoče leto. Inštitut za slo-
venski jezik Frana Ramovša ob izteku vsakega leta pozove ljudi, da pošljejo 
predloge za besedo ali besedno zvezo, ki je najbolj zaznamovala leto – tako v 
pozitivnem kot v negativnem smislu. Med prejetimi predlogi žirija ZRC SAZU 
izbere deset besed, ki se uvrstijo v finale, končno zmagovalko pa določi glas 
ljudstva. Na pobudo omenjenega inštituta izbor za besedo leta v Sloveniji pote-
ka od leta 2016. 

Letošnji izbor besede leta
Letošnji predlogi za izbor besed in besednih zvez so se seveda vrteli okoli nove-
ga koronavirusa in z njim povezanih ukrepov, leto je zaznamovala tudi trenutna 
politična situacija, ljudje pa niso pozabili tudi na nekaj lepih športnih uvrstitev 
naših športnikov. Najpogostejši predlogi so tako bili: koronavirus, zajezitev, 
levuhad, zakuska, veseli izletnik, rumena majica, kolo, maska, intimna izbira, 
rahljanje ukrepov, incidenca, kvas, prelet za zmago, karantena, obup, razkužilo, 
žvižgač, ventilator, zoompredavanje … Med finalistke so se sicer uvrstile nas-
lednje: cepivo, mehurček, neleto, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje, 
zoom.

Leto 2016
Leto je najbolj zaznamovala begunska kriza, ki je 2016 prizadela tudi Slovenijo. 
Med finalisti za besedo leta tako najdemo: deležnik, družina, približnjakarstvo, 
trumpizem, uberizacija, zareciklirati se, zdravje. Beseda leta postane begunec, 
sledita pa ji žica in prekarec.

Leto 2017
Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu osvo-
jila zlato medaljo. Besedna zveza leta tako postane evropski prvaki, na drugem 
mestu je beseda kriptovaluta, sledi pa ji arbitraža. Še nekatere finalistke: antice-
pilec, drugi tir, lažna novica, nadlegovanje, sprava …

Leto 2018
20. maj so Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili za svetovni dan če-
bel, beseda čebela pa je postala slovenska beseda leta. Sledita ji še mikroplasti-
ka in besedna zveza skodelica kave. 

Leto 2019
Medijsko najbolj izpostavljene so bile teme, povezane s podnebjem in podneb-
nimi spremembami, zato beseda leta postane podnebje. Sledita ji šarcizem in 
brezogljični, drugi predlogi pa so bili še: milenijec, nebralec, prisilka, skiro …

Nova beseda 
Leta 2018 pa je komisija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša prvič izbra-
la tudi najbolj izvirno novo besedo (neologizem), leta 2019 pa v sodelovanju z 
Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije še kretnjo leta v slovenskem zna-
kovnem jeziku.

Neologizem leta 2018 je bila drečka – vrečka za pobiranje pasjih iztrebkov, lani 
je bila to beseda likotisk (poimenovanje za tisk v 3D), letos pa je neologizem 
leta beseda wuhobran. 
Poimenuje izdelek, s katerimi se zadaj na glavi spnejo trakci zaščitne maske in 
tako zaščitijo ušesa pri dolgotrajni nošnji maske. Zapis z w nakazuje povezavo 
s kitajskim mestom Wuhan, od koder naj bi novi virus izviral. Še nekateri pre-
dlogi za novo besedo, ki so se pojavili na izboru: neleto (leto, ki ga pravzaprav 
ni bilo), pa tudi izpeljanke iz priimkov, kot so na primer hojsati, počivavčer, 
okaciniti.

Beseda leta 2020 je karantena.
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Utrinek 

"Tisti, ki sanjajo podnevi, se zavedajo številnih stvari, ki se 
izognejo tistim, ki sanjajo samo ponoči."

(Edgar Allan Poe)

Anekdota

Nikoli Tesla je bila elektrika skoraj položena v zibelko, saj se je rodil okoli polnoči med 
9. in 10. julijem 1856, ko je na nebu divjala silovita nevihta, nebo pa so razsvetljevale 
strele. Izumitelj je slovel kot ekscentrik in samotar, ki se je na stara leta raje ukvarjal z 
golobi, a vseeno ljubljenec družbe s svojim razvitim smislom za humor.

O svojem otroštvu je Tesla nekoč zapisal: "Imel sem dve teti z gubastim obrazom, 
eni od njih pa so redki zobje štrleli kot slonji okli, ki so se zapičili v moje lice, vsakič, ko 
me je poljubila. Nič me ni bolj strašilo kot pozornost teh ljubečih, a strašansko nepri-
vlačnih sorodnic. Tako se je zgodilo, da sta me nekoč vprašali, katera od njiju je lepša, 
a sem si ju varno v materinem naročju pozorno ogledal in čez čas dejal: 'Tale ni tako 
grda kot druga.'

Skok čez plot

Wuhan, ki je pred letom dni zaradi virusa nesrečno zaslovel po svetu, je največje mes-
to v centralni Kitajski in eno najpomembnejših kitajskih prometnih križišč. Skozenj 
teče mogočna reka Jangce, obkroža ga pa približno 200 jezer. Ime je dobilo z združi-
tvijo treh mest leta 1927, Wuchang na južnem bregu reke Jangce ter mest Hankou in 
Hanyang na severnem.

Območje Wuhana je naseljeno že več kot 3500 let. V obdobju dinastije Han je pos-
talo pomembno pristaniško mesto in s časom postalo eno od štirih najpomembnejših 
trgovskih središč na Kitajskem. Danes je eno od devetih osrednjih državnih mest, ki 
predstavljajo razvojne, kulturne in gospodarske centre kitajskega načrta urbanizacije 
in razvoja notranjosti države. V njem živi 11 milijonov ljudi, od konca 19. stoletja pa je 
temelj wuhanskega gospodarstva jeklarska industrija.

Wuhan je tudi kraj, kjer se je leta 1911 začela vstaja v Wuchangu (ki je zdaj ena od 
mestnih četrti) proti dinastiji Qing, s tem pa se je končala pet tisoč let trajajoča mo-
narhija in se vzpostavila Kitajska republika.

Zanimivosti

1. januar so kot začetek leta z julijansko reformo koledarja 
uvedli Rimljani. Takrat so državni uradniki prevzeli svoje 
funkcije, prvič v letu pa se je sestal rimski senat. 

Kitajci novo leto praznujejo ob prvem mlaju prvega 
lunarnega meseca, kar se zgodi med 21. januarjem in 21. 
februarjem. Kitajski koledar je lunisolarni, saj upošteva ta-
ko gibanje lune kot sonca, in je s spremembami v uporabi 
že tisočletja. Gregorijanski koledar so sprejeli leta 1912, a 
se je ljudstvo spremembi upiralo, zato se še danes prazniki 
obeležujejo po tradicionalnem koledarju, ki mu pravijo 
tudi kmetijski. Meseci se v kitajskem koledarju ravnajo po 
Luni, v enem letu jih je dvanajst, vsakih nekaj let pa vnese-
jo dodatnega, da ga uskladijo s sončevim koledarjem. Pra-
znike po svojem tradicionalnem koledarju, ki je izpeljan iz 
kitajskega, praznujejo tudi Korejci in Vietnamci.

Perzijci so se pri zasnovi svojih koledarjev zanašali na 
sonce in skozi tisočletja koledar prilagajali administrativ-
nim, vremenskim in religioznim namenom. Zgledovali so 
se tudi po egipčanskem koledarju, prevzeli babilonskega, 
velik vpliv pa je imela kozmologija zaratustrstva, ene naj-
starejših religij. S prevzemom islama so uvedli tudi njihov 
koledar, a ga čez nekaj stoletij zamenjali z novim, džalali 
koledarjem, ki je rešil problem prestopnih let, s katerim 
so se petsto let pozneje ukvarjali evropski astronomi pod 
vodstvom papeža Gregorija XIII. Danes Iranci uporabljajo 
solarni hidžri koledar, ki so ga uvedli leta 1925, po njem pa 
se novo leto začne na spomladansko enakonočje.

S pomladjo se novo leto začne tudi v hindujskem luni-
solarnem koledarju, takrat ga obeležujejo tudi na Baliju, 
pomlad začetek v novo leto predstavljala tudi Babilon-
cem. Asirci novo leto praznujejo s pomladnim festivalom 
1. aprila, trenutno pa štejejo 6770. leto svojega sončnega 
koledarja.

Judovska verska zakonodaja našteva več različnih 
začetkov novega leta, vsak ima poseben namen, najpo-
membnejši pa je praznik rošhašana, ki obeležuje stvar-
jenje človeka, praznujejo pa ga prva dva dni sedmega 
meseca judovskega koledarja, po našem koledarju sep-
tembra ali oktobra.

Inuiti, Aleuti in ljudstvo Jupik na skrajnem severu pa 
novo leto praznujejo decembra, na dan, ki sovpada z bo-
žičem.

Detajl iz judovskega srednjeveškega koledarja.
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