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Razprava o slovenskih pokrajinah je stara toliko kot naša država. Ustanovitev pokrajin je zapisana že v Za-
konu o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet leta 1993, a je niso nikoli realizirali. Z ustavnimi spremembami 
leta 2006 je bilo določeno, da bi pokrajine morala ustanoviti država, k čemur se je najbolj približala leta 
2008, ko je izvedla tudi posvetovalni referendum.
Ob novem predlogu, ki ga je lani podal državni svet, se spet krešejo mnenja. Največ negodovanja je 
povzročila določitev Osrednjeslovenske pokrajine, ki je med vsemi največja in ima največ prebivalcev, 
razteza pa se od Kolpe in skoraj do avstrijske meje. Z določitvijo se ne strinjajo ne severne ne južne obči-
ne, zato so predlagali delitev. Župani se strinjajo, da je potrebno regionalno združevanje, skeptični pa so 
predvsem do zakonske podlage. Vzpostavitev pokrajin ne bi smela prevzemati pristojnosti občinam ali 
povečati birokracije, nekateri pa opozarjajo, da bi pokrajinski nivo lahko postal druga politična arena, kjer 
bi se koalicije sklepale na strankarski povezavi.

Sestra Romana Kocjančič je klic k redovniškemu življenju 
začutila v srednji šoli. Čeprav je najprej imela drugačne 
načrte, se je priključila redu Frančiškank Marijinih misijo-
nark. "Naša posebnost je, da smo lahko poslane kamor-
koli po vsem svetu ali v svojo domovino, nikoli niti ne 
vemo, za koliko časa," o misijonarkah pove Romana, ki pa 
jo je pot odpeljana na Radiotelevizijo Slovenija, kjer vodi 
oddajo Obzorja duha.
Spregovorili smo o njeni poti v redovništvo, odnosih ljudi 
do redovnic in vlogi, ki jo ima ženska v Cerkvi. Seveda pa 
se je pogovor vrtel tudi okoli Kočevja, na katero jo vežejo 
lepi spomini odraščanja, domačega kraja, na katerega je 
ponosna in kamor se zadnje čase vse pogosteje vrača: 
"Tudi iz Kočevja pride veliko dobrega!"

"Enaka sem vsem drugim ljudem"

Razmejena Slovenija

Foto: Osebni arhiv Romane Kocjančič 

Foto: Vasja Marinč 
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Pragozdna pot Krokar

Rešimo kriz(ž)e in težave

Kočevje spet prostovoljstvu prijazna občina

Pragozd Krokar je od leta 2017 uvr-
ščen na seznam svetovne naravne 
dediščine. Najbolj ohranjeni deli 
kočevskih pragozdov so bili doslej 
obiskovalcem skriti, zdaj pa imajo 
možnost pokukati v najbolj ohra-
njene dele kočevskih pragozdov. 
20. maja so namreč uradno odprli 
Pragozdno pot Krokar, ki bo rado-
vedne popeljala do roba prvinskega 
ohranjenega bukovega gozda.

Krožno speljana pot je dolga 
približno dva kilometra s 150 vi-
šinskimi metri razmeroma strmega 
vzpona. Ob vstopu so postavljene 
informacijske table, pot pa obisko-
valce vodi skozi gozdni rezervat 
Borovec do roba pragozda Krokar. 
Na najvišji točki, vrhu Cerk, pa 
se jim  odkrije razgled na obsežne 

gozdove Kočevske. "Pragozdna pot 
omogoča pogled v pragozd, nikakor 
pa ne vstopa," pove vodja območne 
enote ZGS Kočevje Katja Koneč-
nik. "Upamo, da bodo obiskovalci 
to znali ceniti in da se bodo zaveda-
li, da je to njihova zaveza za priho-
dnost in ohranjanje teh območij."

Pragozd Krokar je s površino 74,5 
ha največji od štirih kočevskih pra-
gozdov. Pri vzpostavitvi pragozdne 
poti sta sodelovala Zavod za gozdo-
ve Slovenije in Slovenski državni 
gozdovi. "Veseli smo, da smo lahko 
pripomogli k pripravi nove učne 
poti. Verjamemo, da bo pomembno 
vplivala na prenos znanja, zlasti na 
mlajše generacije, ki bodo kma-
lu postale odgovorne za nadaljnji 
razvoj celotne družbe," je povedal 

direktor SiDG Robert Tomazin, 
ki dodaja, da bodo tudi v bodoče 
podpirali podobne projekte, tudi v 
smislu sodelovanja med sorodnimi 
gozdarskimi inštitucijami.

Odprtje pragozdne poti je sočasno 
tudi uvod v letošnji teden goz-
dov, katerega slogan je Načrtno z 
gozdom! Potekal bo od 24. do 30. 
maja, posvečal pa se bo načrtovanju 
razvoja gozda, poudarili pa bodo 
tudi raznolike gozdne poti ter živ-
ljenje divjih zveri. Na Kočevskem 
ohranjajo glavne aktivnosti, name-
njene javnosti, te pa so kolesarjenje 
od studenca do studenca, ki bo v 
soboto, 29. maja, ter tradicionalni 
pohod po Borovški naravoslovni 
poti.
Ž. N.

Med 8. in 15. majem obeležujemo 
teden Rdečega križa, ki tokrat pote-
ka pod aktualnim sloganom Reši-
mo kriz(ž)e in težave. Ob tem RK 
Slovenije, ki pomaga že vsakemu 
desetemu prebivalcu naše države, 
opozarja, da so bremena neenakosti 
in stiske čedalje težje. "Zaradi spre-
menjenih družbenih vrednot socialna 
država vse bolj slabi. Vse več ljudi 
je na robu preživetja. Njihove stiske 
in bremena humanitarnih organiza-
cij postajajo vse težja," je ob tednu 
RK v svoji poslanici izpostavila 
mag. Vesna Mikuž, predsednica 
Rdečega križa Slovenije. "Z dobrim 
poznavanjem potreb skupnosti, s 
širokim strokovnim znanjem ter s 
svojo neodvisnostjo in nevtralnostjo 
zmanjšujemo ranljivost ogrože-
nih skupin ter krepimo odpornost 
družbe. Skupaj zmoremo veliko. S 
svojim delovanjem v družbi pušča-
mo vidno sled sprememb na bolje." 

RKS s svojim delovanjem družbo 
ohranja humano, rešuje življenja in 
je prvi, ki pomaga ljudem v stiski. 
Lani je pomoči potrebnim razdelil 
več kot 3000 ton hrane, higienskih 
izdelkov in oblačil, kar predstavlja 
več kot osem ton razdeljene materi-

alne pomoči vsak dan v letu. 
Stiske so velike tudi na Kočevskem, 

kjer smo lani pomagali več kot 800 
občanom. Razdelili smo približno 40 
ton prehrambnih izdelkov, na dnevni 
ravni pa s hrano donatorjev poma-
gamo 60 osebam. Dejavni so tudi 

prostovoljci kočevskega območnega 
združenja; 39 jih sodeluje v naših 
dejavnostih, pomagali pa so tudi v 
Zdravstvenem domu Kočevje, Domu 
starejših občanov Kočevje in Univer-
zitetnem kliničnem centru Ljubljana. 
Samo v letu 2020 so opravili več kot 
3.500 prostovoljnih ur.

Sicer pa največja humanitarna 
organizacija pri nas, ki letos praznuje 
155 let delovanja, združuje 12.000 
prostovoljcev, ki delujejo v 56 obmo-
čnih združenjih, ter 100.000 pod-
pornikov. S svojo mrežo zagotavlja 
pripravljenost in hitro odzivnost za 
nesebično in solidarno delovanje, kar 
se je znova pokazalo v času epidemi-
je nalezljive bolezni covida-19. Z 8. 
majem se spomnimo tudi obletnice 
rojstva ustanovitelja gibanja Jeana 
Henrija Dunanta, švicarskega mirov-
nika in humanista ter prvega dobitni-
ka Nobelove nagrade za mir. 
bgm

Slovenska filantropija je letos spet 
podelila naziv prostovoljstvu prijaz-
na občina, ki ga je tudi letos prejela 
Občina Kočevje. Priznanje za siste-
matično spodbujanje prostovoljstva 
in zagotavljanje podpore delovanju 
prostovoljskih organizacij so podelili 
36 občinam, 11 jih je naziv prejelo 
prvič.

Občini Kočevje so naziv ponovno 
podelili za zavedanje pomembne 
vloge prostovoljstva, ki ga spodbuja 
prek javnih razpisov, za omogočanje 
brezplačnih prevozov starejših in 
sredstev za mentorje prostovoljcev 
ter spodbudo lokalnim gostincem, da 

prostovoljcem zagotovijo brezplačni 
obrok. "Čas epidemije je pokazal, da 
so močno vezivo naše lokalne skup-
nosti prostovoljci," so zapisali na 
Slovenski filantropiji. Izpostavili so 
odziv občine Kočevje med epidemijo, 
osveščanje, povezanost in organizira-
nost prostovoljcev z občani, zgledno 
vpetost občinske uprave v prosto-
voljstvo na vseh ravneh in nagraje-
vanje prostovoljcev, gradijo pa tudi 
vizijo razvoja prostovoljstva v občini.

Na dan prostovoljstva, 18. maja, so 
razglasili tudi prejemnike nazivov: 
junaki našega časa (šolam in dijaškim 
domovom z najbolje organiziranim 

prostovoljstvom), naj prostovoljec in 
naj mentor prostovoljstva, najboljša 
prostovoljska zgradba ter naj projekt 
medgeneracijskega prostovoljstva.

Med 17. in 23. majem 2021 pa je 

potekal 22. teden prostovoljstva, ki 
je bil letos namenjen vlogi prosto-
voljstva v dolgoživi družbi. "Ob tednu 
prostovoljstva izpostavljamo izjemne 
posameznike in skupine, ki nesebično 
in srčno podarjajo svoj čas, znanje ter 
energijo za drugega in za skupnost," 
je zapisala Tereza Novak, izvršna 
direktorica Slovenske filantropije. "To 
je gotovo eden pravih receptov za dol-
goživost. Dobri občutki koristnosti, 
aktivnosti, vpetosti v družbo in vera 
v pozitivne spremembe imajo dober 
vpliv na zdravje, tudi v letih, ko nam 
to ne služi več tako, kot bi si želeli."
Ž. N.

Foto: arhiv Zavoda za gozdove Slovenije 

Foto: bgm 

Foto: Arhiv Občine Kočevje 



Kočevska maj 2021www.kocevje.si 3Mozaik

Eden od literarnih junakov iz 
serije knjig Ploščati svet angle-
škega pisatelja Terryja Pratchetta 
je imel nadvse zanimivo teorijo, 
zakaj so bogati tako bogati. 
»Zato, ker lahko zapravijo manj,« 
pove. Razmišljal je tako: za pri-
mer vzemimo čevlje. Sam je za-
služil 38 dolarjev na mesec in še 
nekaj drobiža, za par kvalitetnih 
čevljev pa si moral odšteti 50 do-
larjev. Spodoben par, ki je zdržal 
kakšno sezono ali dve, je stal 10 
dolarjev, a je hitro začel puščati, 
sam jih je nosil tako dolgo, dok-
ler jim ni odpadel podplat. 

A trik je v tem, da so dobri če-
vlji zdržali leta in leta. Tisti, ki si 
je lahko privoščil 50 dolarjev, bo 
imel po desetih letih še vedno 
udobne čevlje in suhe podplate, 
medtem ko bo revež zapravil v 
istem času sto dolarjev, a bo še 
vedno premražen. To je bila nje-
gova čeveljska socioekonomska 
teorija o nepravičnosti.

Influencerji več ne skrivajo, 
da so – če rečemo po starem 
– prodali dušo za denar. Vešče 
izdelana samopodoba, ki je 
namenjena trženju, brez neneh-
nega reklamiranja izgubi smisel. 
Podobnega trika so se lotili tudi 
tisti nesramno bogati ekscen-
triki, ki v nebo pošiljajo rakete 
sumljivih oblik. Strani finančnih 
časnikov so polne njihovih ha-
giografij, življenjskih nasvetov, 
skrivnih ključev do uspeha in tis-
tih treh skrivnosti, ki bi jih moral 
poznati vsak poslovnež. Njihova 
javna podoba je zgrajena za to, 
da upraviči ogromne kupe de-
narja, ki se z leti večajo in večajo. 

Revnim dostikrat očitajo, da ne 
znajo upravljati s premoženjem 
in trošijo denar na luksuzne 
dobrine. Zakaj kupiti vstopnico 
za koncert, če moramo konec 
meseca varčevati pri računu za 
elektriko, zakaj bi si privoščili 
izlet med zimskimi počitnicami, 
saj so tiste poleti čisto zadosti. 
Saj veste, zakaj kupovati poceni, 
če si lahko privoščiš res dober 
par čevljev.

 

Žarko Nanjara
odgovorni urednik

Uvodnik

OBVESTILO
Uredništvo časopisa Kočevska obvešča, da je rok za oddajo prispevkov za junijsko številko  
10. 6. 2021. Gradivo pošljite na naslov info@kocevska.si.

3. Zelemenjava na kočevski tržnici

Učni čebelnjak OŠ Ob Rinži

Novi dimnik družbe Melamin

Zelemenjava je neodvisno gibanje za 
pospeševanje samooskrbe in delitve 
presežkov. Spodbuja solidarnost, me-
njavo blago za blago ter spoštovanje 
dela naših rok. Zelemenjava spodbuja 
menjavo semen, sadik, pridelkov, 
receptov in izkušenj z domačega 
vrta. Organizatorji poudarjajo, da je 
namenjena vsem, tako izkušenim kot 
začetnikom. "Namenjena je spodbu-
janju vrtičkarstva, menjavi sadik in 
semen, s čimer obdržimo avtohtone 
in domače vrste semen," pravi vodja 
kočevske tržnice Tatjana Rauh, "s pri-
delavo domače hrane pa ohranjujemo 
stik z okoljem."

Prvo Zelemenjavo je leta 2013 orga-

nizirala Darja Fišer, sicer profesorica 
prevajalstva na filozofski fakulteti, ki 
se je vrtičkanja lotila kar na svojem 
mestnem balkonu, odvečne sadike 

pa je sčasoma začela podarjati prija-
teljem. Prvo kočevsko Zelemenjavo 
je pred tremi leti na kočevski tržnici 
pripravila skupina Urbani brlog, ki se 
ji je pridružila tudi zadruga Zakladi 
Kočevske, lani pa so pripravili tudi 
Sememenjavo, menjalnico semen. 

Čeprav je ideja o menjavi pred leti 
padla na plodna tla in se je interes 
z leti povečeval, je bil letos obisk 
slabši. "Odziv bi lahko bil bistveno 
boljši," pravi Tatjana Rauh. "Z akcijo 
ciljamo na vse vrtičkarje, ki jih veseli, 
da sami pridelajo svojo zelenjavo in 
so jo pripravljeni zamenjati za kaj 
drugega."
Ž. N.

Čebelarska zveza Slovenije in Prva 
osebna zavarovalnica sta letos izpe-
ljali drugi družbeno odgovorni skupni 
projekt #PRVAčebela, s katerim sta 
štirim šolam v Sloveniji podarili tipi-
zirane učne čebelnjake s panji in tremi 
čebeljimi družinami. Enega od njih je 
prejela tudi Osnovna šola Ob Rinži, ki 
se je na razpis prijavila s Čebelarskim 
društvom Kočevje, svetovni dan če-
bel, 20. maj, pa so posvetili številnim 
dejavnostim na temo čebel.

Razpis #PRVAčebela je nagrajence 
izbiral po različnih kriterijih, prijavi-
telji so morali zagotoviti lokacijo za 
postavitev čebelnjaka, več let izvajati 
čebelarski krožek in zagotoviti men-

torja krožka ter gospodarja učnega 
čebelnjaka.

Na Osnovni šoli Ob Rinži že vrsto 
let spodbujajo pridelavo in uporabo 
lokalno pridelane ekološke hrane ter 
so tudi ponosni na naziv EKO šola. 
"Več let smo že razvijali učenje na 
prostem, imamo svoj sadovnjak, svoje 

njive, vse, kar se pridelamo, upora-
bimo v šolski kuhinji," je o delu na 
šoli povedala ravnateljica Darja Delač 
Felda. "Vzpostavitev učnega čebelnja-
ka je bila naravna pot našega načina 
poučevanja. Bližina čebelnjaka ob 
šoli pa nam omogoča, da bomo lahko 
izpeljali še več aktivnosti." 

"Učencem želimo približati in jih 
že v mladih letih navdušiti za čebe-
larstvo," o projektu pravi predsednik 
kočevskega čebelarskega društva Jure 
Majerle. "V mladih letih se redko 
kdo odloči za čebelarjenje, a želimo, 
da jih ljubezen do čebel spremlja vse 
življenje."
Ž. N.

Opečnati dimnik, ki stoji poleg podje-
tja Melamin, je bil nekaj časa najvišja 
zgradba v Kočevju. Zrasel je poleg 
Tekstilne tvornice Kočevje lastnika 
Bohumila Horaka, ki je začela obra-
tovati leta 1928, in je pred vojno z 
58 metri višine za tri metre prekašal 
zvonika cerkve, dimnik pa so z leti 
znižali. 

Uporabo dotrajanega dimnika je 
podjetje moralo opustiti, saj so se 
na njem v zadnjem obdobju začele 
pojavljati razpoke, zato dimnik več ne 
ustreza varnostnim statičnim zahte-
vam. "Zaradi protipotresne varnosti 
moramo tako zamenjati star opečnati 
dimnik, kar žalosti tudi nas zaposlene, 
saj je dimnik v vseh teh letih postal 

simbol naše tovarne," je za družbo 
Melamin zapisal Simon Kersnič.

Melaminov dimnik se uporablja za 
odvajanje dimnih plinov iz kotla na 
lesno biomaso, kjer soproizvajajo še 
električno energijo. Kotel je opre-
mljen tudi z odpraševalno napravo, ki 

iz odpadnega zraka odstrani večino 
prašnatih delcev, v podjetju izvajajo 
monitoring  ogljikovega monoksida 
in prahu ter periodično spremljajo 
onesnaževanje. 

Novi dimnik je  visok 40 metrov in 
je tako nekoliko nižji od starega, ki 
je visok 46 metrov. Rušenje starega 
dimnika je predvideno poleti, ko bodo 
izvedene cevne povezave med ko-
tlom in novim dimnikom. "V družbi 
nameravamo nekaj zidakov starega 
dimnika ohraniti kot del industrijske 
dediščine našega podjetja in mes-
ta Kočevje," je še zapisal Kersnič. 
"Morda bodo v prihodnosti našli svoje 
simbolno mesto v novih investicijah."
Ž. N.

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 
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Kam spada Kočevje?
Po desetih letih, ko je tedanja vlada s svojim zakonom poskušala ustanoviti pokrajine, je državni svet lani oktobra v javno razpravo predal 
novo pokrajinsko zakonodajo. Strokovna skupina državnega sveta pod vodstvom Boštjana Brezovnika je predlagala vzpostavitev 10 pokrajin 
s podelitvijo posebnega statusa Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor, ki sta največji urbani središči v Sloveniji z več kot 100.000 
prebivalci. Rok za pripombe občin so podaljšali na 1. julij.

Pokrajine so zasnovane kot nova 
upravna struktura, ki bo zapolnila 
vrzel med občinami in državo. Vse 
pokrajine bodo imele isti pravni sta-
tus ter iste naloge v vsej državi, vse 
bodo ustanovljene hkrati. Opravljale 
bodo z zadevami širšega lokalnega in 
regionalnega pomena, poleg tega pa 
ustava omogoča prenašanje izvajanja 
državnih nalog.

Občine po Sloveniji podpirajo 
ustanovitev pokrajin, a se njihove 
želje marsikje izrazito razlikujejo 
od predlogov strokovne skupine. Na 
Koroškem, v Zgornji Savinjski in 
Šaleški dolini, v Posavju ter Spo-
dnjem Podravju si želijo ustanovitve 
samostojnih pokrajin, mestna obči-
na Koper pa je izrazila željo po 
dvojnem statusu po zgledu 
mestnih občin Ljubljana 
in Maribor.

Največ negodovanja 
je povzročil načrt Osre-
dnjeslovenske pokrajine, 
ki bi obsegala občine z juga 
Slovenije – npr. Kočevje, 
Kostel in Osilnico – in bi se 
razprostirala skoraj do avstrij-
ske meje. Župani izpostavljajo, 
da je Osrednjeslovenska regija 
zaradi velikosti in prevelike 
raznolikosti slabo zasnovana. Nobena 
od naših sosednjih občin se s takšno 
opredelitvijo ne strinja, odlo-
čitvi pa je nasprotoval pred-
vsem Kamnik. "Dejstvo je, da 
je predvideno območje zaradi 
zgodovinskih, geografskih in krajin-
skih, upravnih, prometnih in drugih 
regijskih razvojnih razlogov preveč 
raznoliko, zaradi česar bi bila takšna 
pokrajina nefunkcionalna," so sporo-
čili z občine Kamnik ter predlagali, 
da bi Osrednjeslovensko pokrajino 
razdelili na dva dela, njihovo občino 
pa umestili v severno, pričakujejo pa 
tudi, da bi občini Kamnik pripadel 
tudi eden izmed pokrajinskih sedežev.

Župani pozdravljajo ustanovitve 
pokrajin, skeptični pa so predvsem 
do zakonske podlage, a se strinjajo, 
da je regionalno združevanje potreb-
no. "V Sloveniji, čeprav ljudje tega 
ne opazijo toliko, zagotovo manjka 
ta vmesna, regionalna raven. To se 
pozna na razvojnem področju, zlasti 
pri pridobivanju razvojnih sredstev, 
pa tudi pri napredku decentralizacije 
države," pravi Petra Marn iz Sod-
ražice. Župan občine Loški Potok 
dodaja, da bi bilo treba bistveno več 
pozornosti nameniti pokrajinski za-
konodaji kot pa geografski določitvi 

meja pokrajin. Župani se strinjajo, 
da na novo vzpostavljene pokrajine 
ne bi smele prevzemati pristojnosti 
občin ali dodatne birokracije, neka-
teri pa opozarjajo, da bi pokrajinski 
nivo lahko postal druga politična 
arena, kjer bi se koalicije sklepale na 
strankarski povezavi. 

Kočevski župan Vladimir Prebilič 
je na 17. seji kočevskemu občin-
skemu svetu predstavil dva osnut-
ka mnenj sprememb pokrajinske 
zakonodaje. Po prvi rešitvi bi se 
Osrednjeslovenska pokrajina ločila 
na dva dela in bi obsegala občine 
južno od Ljubljane, od Cerknice 
do Ivančne Gorice ter do Kočev-

ja. Kot drugo mož-

nost so predlagali Notranjsko-koče-
vsko pokrajino. V obeh bi bil sedež 
pokrajine v Kočevju. Mnenju o Južni 
osrednjeslovenski pokrajini se prid-
ružujejo tudi župani naših sosednjih 
občin. "Zavzemamo se, da bi obmo-
čje pokrajine obsegalo občine južno 
od Ljubljane – notranjske, delno kra-
ške in občine kočevsko-ribniškega 
območja," je povedal župan Občine 
Loški Potok Ivan Benčina. 

Prebilič poudarja, da so pokraji-
ne smiselne le pod pogojem, če se 
del pristojnosti z države prenese na 
pokrajinsko raven: "Župani smo si 
bili enotni glede stališča, da se usta-

novitev pokrajin ne sme zajedati v 
vire financiranja občin." Pristojnosti, 
ki jih zdaj izvajajo ministrstva, bi se 
preselile na raven pokrajin, občine pa 
bi ohranile pristojnosti, ki jih imajo 
zdaj z zakonom o lokalni samo-
upravi. Prebilič podpira ustanovitev 
pokrajin, če bi ta predstavljala prenos 
pooblastil z države na pokrajine, kot 
primer pa je izpostavil področje šol-
stva. "To bi pomenilo, da o ustanovi-
tvi novega učnega programa v 
srednji šoli ne bi odločal minis-
ter, ampak bi se odločitve 
sprejemale na 

po-
krajin-
skem 
nivoju." 
S tem bi 
bili po 
njegovem 
prepriča-

nju bistveno 
bolj učinkoviti in 
bi se lahko bolj us-

pešno prilagajali trgu 
dela in gospodarske-
mu razvoju pokrajin.
"Strinjam se že z 

dolgo obljubljeno ustanovitvijo po-
krajin, vendar ne podpiram ravnanj 
pripravljavcev in strokovnih skupin, 
ki hočejo občine s pomočjo umetnih 
kriterijev združiti v pokrajine, ne pa 
na podlagi že obstoječih povezav, 
zgodovinskih dejstev in geografije," 
nam je povedal župan občine Cerkni-
ca Marko Rupar. "Tako ne preseneča, 
da sta nestrinjanje in strah pred no-
vimi povezavami tolikšna." Svetniki 
občinskega sveta Cerknice se ne 
strinjajo s predlaganimi umestitvami 
v pokrajine, zato so dali pobudo za 
ustanovitev Notranjske pokrajine, 
županom sosednjih notranjskih občin 
pa je Rupar že poslal vabila k pri-
ključitvi.

Geografi so pri zasnovi pokrajin 
opozarjali, da je več pokrajin, katerih 
prebivalstvo ne bi dosegalo 100.000 
prebivalcev, razvojno manj primerno, 
celo tvegano, saj manjše pokrajine ne 
bi imele dovolj razvojnega potenci-
ala in bi težje sprejele zahtevnejše 
naloge z državne ravni. Prevelika 

decentralizacija pa ima tudi svoje 
pasti, saj se z njo lahko poveča regu-
lacija, spremlja jo lahko pomanjkanje 
ustreznih virov in nalog nižjih ravni 
oblasti ter zmanjšanje internega trga, 
pojavi pa se lahko tudi nevarnost 
večje netransparentnosti in korupcije.

Predlog zakona določa štiri različ-
ne organe, ki bi imeli sedež v raz-
ličnih krajih pokrajine. Predsednik 
pokrajine, izvršilni organ pokrajine, 

ki bi bil izvoljen prek volitev z 
večinskim pristopom; nad-

zorni odbor, ki nadzoruje 
izvajanje zakonodaje na 
lokalni ravni, zakon pa 

predvideva tudi vzpo-
stavitev dvodomnega 

zakonodajnega tele-
sa, kot ga poznamo 

na državni ravni; pokrajinski 
svet, ki bi bil najvišji organ od-

ločanja o vseh zadevah iz pristojnosti 
pokrajine; in svet občin, sestavljen iz 
županov, ki bi imeli pravico veta na 
določene odločitve, ki se sprejemajo 
v pokrajinskem svetu.

Prebilič opozarja, da je zakono-
daja problematična iz vsebinskega 
pogleda, saj striktno določa nezdru-
žljivost funkcij občinske in pokra-
jinske ravni, meni pa tudi, da je šel 
zakon predaleč in naredil prevelike 
razlike med ravnjo pokrajine in 
ravno lokalne skupnosti. "Prihaja do 
disfunkcije z lokalno in pokrajinsko 
ravnjo. Župani so zbrani v svetu, ki 
ima možnost veta, a nima možnosti 
sooblikovanja politike," opozarja 
Prebilič. Župani in podžupani, občin-
ski svetniki ali zaposleni v občinskih 
upravah tako ne morejo kandidirati 
za mesta v pokrajinskih organih. "V 
pokrajinskih svetih bi tako sedeli 
ljudje, ki niso vključeni v lokalno 
samoupravo. Zato se nam postavlja 
vprašanje kredibilnosti zastopanja 
interesov občine."

Ustanovitev pokrajin je zapisana že 
v Zakonu o lokalni samoupravi, ki je 
bil sprejet leta 1993, ta je na podlagi 
134. člena ustave določal združeva-
nje občin v pokrajine, a do izvedbe 
nikoli ni prišlo. Slovenija se je k 
ustanovitvi pokrajin najbolj pribli-
žala leta 2008, ko je tedanja vlada 
predlagala ustanovitev 13 pokrajin 
in izvedla tudi referendum. A je bila 
udeležba le 11-odstotna, volivci pa 
so v desetih pokrajinah podprli pred-
log, v treh pa so bili proti. Po dveh 
letih razprave je državni zbor zakon 
umaknil.
Žarko Nanjara

Trenutno sta na mizi dva predloga k po-
krajinski zakonodaji. Ustanovitev »Južne 
osrednjeslovenske pokrajine« s sedežem 
pokrajinskega sveta v Grosuplju in sedežem 
sveta občin v Ivančni Gorici (rdeča obroba) 
ter ustanovitev »Notranjsko-kočevske pok-
rajine« s sedežem pokrajinskega sveta v 
Postojni in sedežem sveta občin v Cerknici 
ali Vrhniki (zelena obroba). V obeh predlogih 
bi mesto sedeža pokrajine pripadlo Kočevju. 
(Predlog državnega zbora o Osrednjeslo-
venski pokrajini je na zemljevidu označen s 
svetlo modro barvo.) 
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Pametne naprave: o nevarnostih in koristih
Digitalni mediji so del našega vsakdana, zato morajo starši poznati odgovore na vprašanja o času in načinu uporabe digitalnih naprav, po-
zorni pa morajo biti tudi na vsebino. V prvi polovici tega meseca je tako izšla izčrpna publikacija Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih 
in mladostnikih. Kot opozarjajo, so digitalne naprave koristen pripomoček, a hkrati so z njimi povezane določene pasti in nevarnosti. Ravno 
zato morajo starši razmisliti, kdaj otroka vpeljati v 'digitalni svet'. 

Mediji so že pred časom poročali, 
da so otroci iz 11 evropskih držav v 
obdobju prvega, pomladnega zapr-
tja pred zasloni presedeli od šest do 
sedem ur in pol na povprečen šolski 
dan, kar je dvakrat več kot običajno. 
Slovenski otroci so bili pred zasloni v 
povprečju nekaj manj kot sedem ur na 
dan, je pokazala raziskava. Od tega je 
bilo šolskega dela za nekoliko manj 
kot štiri ure. Ti izsledki so skrb vzbu-
jajoči. Raziskave kažejo tudi, da je 
uporaba zaslonov povezana s krajšim 
trajanjem in slabšo kakovostjo spanja, 
manjšo telesno aktivnostjo ter debe-
lostjo. Kar 74 odstotkov uporabnikov 
zaslonov med mladoletnimi je imelo 
motnje spanja, 18 odstotkov od teh pa 
jih je uporabljalo uspavala.

Avtorji so se za izdajo smernic od-
ločili tudi zato, ker so v zadnjih letih 
opazili, da je vse več otrok, ki so v 
komunikaciji begavi, nimajo obstanka 
in ne vzdržujejo očesnega stika, ob 
tem pa zaostaja tudi njihov govorni 
razvoj, je pojasnil pediater Denis 
Baš. Tako kot na drugih področjih pa 
morajo tudi na področju tehnologije 
starši z zgledom pomagati otroku 
zgraditi zdrav odnos do ravnanja 
z zasloni, je poudarila pediatrinja 
Anja Radšel. Nemogoče je namreč 
pričakovati od najstnika, da ne bo 
v prisotnosti staršev ves čas brskal 
po telefonu, če sami počnejo enako 
oziroma so to počeli, ko je bil on še 
otrok. Pomembno je tudi, da starši ne 
uporabljajo zaslonov za preganjanje 
dolgčasa, vzpostavljanje rutine ali kot 
sistem nagrajevanja.

Eden izmed predlogov zloženke, 
na kateri so strnjeno predstavljene 
omenjene smernice, je, naj si druži-
na sestavi načrt uporabe zaslonov, ki 
bo veljal za vse družinske člane. Ti 
predvidevajo, naj bodo obroki čas brez 
zaslonov, čez dan pa naj bo določen 
čas, ko vsi družinski člani izklopijo za-
slone. Predlagajo tudi, naj dve uri pred 
spanjem zaslonov ne uporabljamo. 
Prav tako naj ne bosta televizija ali 
računalnik vklopljena za ozadje, otroci 
pa naj zaslone uporabljajo v skupnem 
prostoru. Noč je namenjena spanju, 
zato naj otrok ali mladostnik zaslonov 
nima v svoji sobi, izredno pomemben 
pa je tudi dan brez zaslonov. 

Manj je bolje
Pri uporabi zaslonov pri otrocih in 
mladostnikih velja načelo uporabe 
manj je bolje, dobro pa je še slediti 
pravilu 20-20-2, ki zapoveduje, da 
po 20 minutah gledanja v zaslon 20 

sekund gledamo v daljavo, k temu pa 
dodamo še dve uri gibanja na prostem 
na dnevni svetlobi, je še opozorila 
Radšlova. Sicer pa avtorji smernic 
priporočajo, da otroci do drugega leta 
niso izpostavljeni zaslonom, v starosti 
od dveh do pet let pa naj bo uporaba v 
navzočnosti staršev omejena na manj 
kot eno uro. Otroci med šestim in de-
vetim letom naj pred zasloni preživijo 
največ eno uro, otroci, stari med 10 
in 12 let, do največ uro in pol, mlado-

stniki, stari med 13 in 18 let, pa naj-
več dve uri na dan. Starši morajo pri 
tem vedno imeti nadzor nad vsebino 
in načinom uporabe digitalnih naprav, 
z otroki pa se je nujno pogovarjati 
tudi o možnih pasteh in nevarnostih 
na spletu. 

Smernice podajajo tudi priporočila 
za šole in vrtce. V teh izrecno odsve-
tujejo uporabo digitalne tehnologije 
z namenom učenja oziroma, če že, 
mora biti pri uporabi tehnologije jasen 
didaktičen namen. Uporabo zaslonov 
prav tako odsvetujejo v osnovnih in 
srednjih šolah med odmori in med 
podaljšanim bivanjem. Kot navajajo 
avtorji, naj bo ob vsakršni uporabi 
prisoten učitelj. V izobraževanje pa 
je nujno vključiti tudi opismenjeva-
nje za pravilno uporabo tehnologije, 
je izpostavila specialistka klinične 
psihologije Mateja Hudoklin.

Specialistka otroške in mladostniške 
psihiatrije Marija Anderluh je opo-
zorila na tveganja pretirane uporabe 
zaslonov. Tem so najbolj izpostavljeni 
otroci z razvojno-nevrološkimi mot-
njami, kot so hiperaktivni in avtistični 

otroci. Posebej ranljivi pa so tudi 
otroci s čustvenimi motnjami, s šibko 
samopodobo in otroci, ki so manj 
vpeti v realne vrstniške odnose. Vse 
več indicev kaže, da uporaba spleta 
še dodatno razsloji otroke oziroma 
mlade. Zdravi otroci uporabljajo splet 
drugače: za pridobivanje novih znanj, 
za krepitev povezanosti z vrstniki, 
za odpiranje okna v svet. Otroci, ki 
so ranljivi, pa velikokrat splet upora-
bljajo na način, ki povečujejo njihove 

čustvene stiske, jih izpostavlja nega-
tivnemu samovrednotenju, dodatnemu 
primerjanju z drugimi in jih iz-
postavlja različnim oblikam spletnega 
nasilja, je še pojasnila Anderluhova.

Ljudje imajo do pametnih naprav 
podoben odnos kot do svojega 
doma
Skupina antropologov iz UCL je več 
kot leto dni dokumentirala uporabo 
pametnih telefonov v devetih državah 
po vsem svetu, od Irske do Kameruna. 
Ugotovili so, da ljudje te naprave ne 
dojemajo zgolj kot trivialne igrače, 
temveč imajo do njih podobno čustve-
no navezanost kot do svojih domov. 
Profesor Daniel Miller, ki je vodil 
študijo, je dejal, da je pametni tele-
fon postal kraj, kjer živimo. Še več, 
s pomočjo pametne naprave lahko 
oseba v katerem koli trenutku, bodisi 
ob obroku, sestanku ali kakšni drugi 
skupinski dejavnosti, preprosto izgine 
in se 'odpravi domov' na svoj pame-
tni telefon. Na ta način se izgublja 
bližina. Raziskovalci so zato takšno 
vedenje in frustracijo, razočaranje ali 

celo žalitev, ki jo občutimo ob tem, 
poimenovali smrt bližine. Kot poja-
snjuje Miller, se na ta način učimo 
živeti s tveganjem, da smo, tudi ko 
smo fizično skupaj, lahko socialno, 
čustveno ali strokovno sami. 

V okviru študije so se posebej osre-
dotočili na skupino starejših odraslih. 
Raziskovalci so opazili tudi, da pame-
tni telefon zmanjša prejšnjo izkušnjo 
doma kot zatočišča; od zaposlenih 
je namreč pričakovano, da bodo v 
stiku s svojim delom tudi po odho-
du z delovnega mesta. Kljub vsemu 
poudarjajo, da lahko pametni telefon 
pomaga ustvariti in poustvariti širok 
nabor koristnih vedenj, od ponovne 
vzpostavitve stikov s širšo družino pa 
do političnih razprav. V tem konte-
kstu so predvsem uporabne aplikacije 
za klepet, prek katerih se običajno 
združujejo družinski člani, si pošiljajo 
fotografije in so zato bolj povezani 
med seboj. 

Tudi stari starši igrajo video igre
Uporabniki pametnih naprav pa niso 
vedno samo otroci, mladostniki ozi-
roma starejši odrasli. Med pandemijo 
covida-19 je recimo še bolj narasla 
priljubljenost video iger. Po nekaterih 
podatkih je video igre v Veliki Bri-
taniji leta 2020 igralo kar 62 odstot-
kov odraslih. Nekatere raziskave so 
pokazale tudi, da je starostna skupina 
od 55 do 64 let najhitreje rastoči trg 
v tej panogi. Video igre so privlačne 
predvsem zato, ker nas umestijo v vir-
tualni svet, tudi če v igrici izvajamo 
podobne ali enake dejavnosti in rutine 
kot v resničnem življenju (denimo 
vrtičkanje, prerazporejanje pohištva 
ali obiranje sadja). 

Poleg zagotavljanja zabave, stimu-
lacije ter bega pred osamitvijo oziro-
ma monotonostjo preteklega leta pa 
so video igre pomagale povezati pri-
jatelje, družine in nasploh ljudi vseh 
starosti. Prek igranja video iger se 
je začela ustvarjati medgeneracijska 
interakcija – precej pogosto je bilo,  
da so starše in stare starše igranja učili 
vnuki. Video igre imajo lahko za sta-
rejše številne koristi, eden izmed njih 
je denimo povečevanje kognitivnih 
sposobnosti in spretnosti za reševanje 
problemov. Starejši z igranjem video 
iger lahko dobijo občutek dosežka, 
prav tako pa jim daje vedeti, da se 
še vedno lahko naučijo novih stvari. 
Na ta način ostajajo tudi mentalno 
bolj v formi, s tem, ko se povežejo s 
skupnostjo, pa so tudi manj osamljeni. 
Neja Jerebičnik

Foto: Pexels.com  
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Kdaj ste začeli razmišljati o tem, 
da bi vstopili med redovnice? 
Strica z Gorenjskega, ki ne hodi v cer-
kev, sem v tretjem letniku srednje šole 
prosila, ali bi me pospremil na roma-
nje v Brezje. Takrat sem se spomnila 
na svojo staro mamo, ki je vedno rek-
la, da se moraš na božji poti zahvaliti 
ali prositi za nekaj. Nimam razloga, 
da bi za kaj prosila, sem si rekla, naj 
mi gre vse v redu še naprej. A sem 
takrat začutila v sebi klic – to deluje 
zelo magično – vse, kar si zaželiš, se 
ti bo izpolnilo, ki me je nagovoril, naj 
postanem redovnica.

To začutiš v sebi. Jaz sem se vedno 
spraševala, kaj je tisto, kar me bo os-
rečilo in mi prineslo mir v življenju. 
Sicer sem poznala sestre in duhov-
nike, tudi prek druženj v Kočevju, 
kolesarskih izletov do Nove Štifte, 
ob mladinskem verouku ali pevskih 
vajah, a se v tem poklicu nisem vi-
dela, saj sem kot večina želela imeti 
družino. Nisem si mogla predstavlja-
ti, kako bom zmogla vse življenje 
preživeti v redovni skupnosti, a sem s 
časom vse bolj dojemala, da bom tam 
našla ta mir, ki si ga želim, in da je to 
pot, za katero se moram odločiti.

Kako ste izbrali red Frančiškank 
Marijinih misijonark?

To sem se tudi sama spraševala. V 
sebi sem čutila, da pripadam tako 
frančiškanskemu kot misijonskemu 
redu. Takrat še nisem veliko vedela 
o sv. Frančišku, čeprav sem poznala 
frančiškane iz Nove Štifte, tudi fran-
čiškanske sestre, ki so učile verouk. 
Ravno v tistem času je izšla knjiga 
Življenje in delo redovnic med nami, 
ki jo je kupila mama, saj takrat ni bilo 
toliko verske literature. Z zanimanjem 
sem jo prebrala in prek nje spoznala 
Frančiškanke Marijine misijonarke. 
Danes se temu smejim, a takrat sem 
si rekla, prav to je zame in stopila v 
stik s sestrami, ki so takrat bivale v 
Lescah.

Življenje velikih figur krščanstva 
priča, da je del vere tudi prev-
praševanje. O svoji veri je dvomil 
sveti Avguštin, o Bogu je dvomil 
tudi Tomaž Akvinski in poskušal 
zapisati teološke dokaze za nje-
gov obstoj, tudi sveti Frančišek 
se je spraševal o svojem verskem 
poslanstvu.
Del vere je vedno dvom, nikoli ne 
moreš z gotovostjo reči, da stood-
stotno veruješ, tudi v Boga. Svojo 
vero potrjuješ s svojim življenjem in 
preizkušnjami. Takrat, ko se je v meni 
prebujal klic, si nisem predstavljala 

takšnega življenja. Želeja je sicer 
tlela, a sem kljub temu mislila, da 
tega ne zmorem. Zdaj sem že 30 let 
v samostanu in vedno, ko se pojavijo 
preizkušnje, mi je jasno – to je tvoja 
pot, tukaj je tvoje mesto.

Nikomur od nas v duhovniškem ali 
redovnem življenju ni predpisano: to 
je moja odločitev in jaz to zmorem. 
Figo zmoreš. Tako je tudi v zakon-
skem življenju, živeti z določeno ose-
bo toliko let ob tolikih preizkušnjah. 
Mi temu pravimo milost od Boga, to 
je en dar, ki ti je dan.

Kdaj ste začeli delati na Radiote-
leviziji Slovenija?
Na RTV sem začela po vrnitvi s 
študija v Franciji. Delo mi je določila 
odgovorna sestra, sama ne bi nikoli 
šla na televizijo.

Potem je vaše delo na RTV 
 nekakšen misijon?
Da, zato ker Cerkev ni tako navzoča 
na RTV, to se je začelo dogajati ravno 
pred 30 leti. Z verskim programom 
je začel duhovnik dr. Drago Klemen-
čič, ki je bil urednik tednika Družina, 
pozneje pa smo dobili tudi samostoj-
no uredništvo. Na RTV sem že 24 let, 
vmes sem bila še na izobraževanju 
v Nemčiji. Na televiziji se ogromno 

učim od drugih, kaj pomeni biti člo-
vek, kaj pomeni delati za druge, tako 
da lahko rečem, da zaradi njih posta-
jam boljša redovnica. 

Kakšen odnos imajo ljudje do 
 redovnic? Občutite večje spošto-
vanje, tudi predsodke?
Sama sem bila vedno deležna večjega 
spoštovanja. Do mene se lepše obna-
šajo ljudje na ulici, trgovci in uradni-
ki, tudi moji sodelavci na televiziji, a 
se sprašujem, zakaj. Do mene gojijo 
nekakšno večje spoštovanje, a kot 
oseba ne vidim, da si ga zaslužim, saj 
sem enaka vsem drugim.

Vsaka uniforma, tako policijska kot 
vojaška, opominja na nekaj. Moja 
opominja na Boga. Tudi sodelavci, ki 
niso verni, me učijo spoštovanja do 
Boga. Od njih se učim, kaj pomeni 
spoštovanje do drugega, tudi do naših 
gledalcev, za katere ustvarjamo.

Redovnice ste zavezane k 
uboštvu in nimate svojega pre-
moženja. Kaj storite s prihodki?
Svojo plačo prinesem domov. V skup-
nosti je določena sestra, ki upravlja 
finance. Proti koncu leta moramo 
narediti predračun, ki ga pošljemo na 
provincialno vodstvo – koliko bomo 
porabili za zdravila, higieno, transport 

"Bog ni določil uniform"
"Nisem si mislila, da je to poklic zame," pove 
sestra Romana Kocjančič, ko se spominja klica 
k redovništvu, ki ga je doživela na romanju v 
Brezjih, a je kmalu ugotovila, da je to pot, ki ji 
bo prinesla mir in zadovoljstvo. Je pripadnica 
reda Frančiškanke Marijine misijonarke, ki 
deluje na petih celinah in v katerem je 6.000 
sester 76 narodnosti. Čeprav bi jo življenjska 
pot lahko zanesla drugam, je njen misijon no-
vinarsko delo. 

Sestra Romana Kocjančič že 24 let ustvarja 
oddajo Obzorja duha na Radioteleviziji Slove-
nija. Kot voditeljico jo poznamo v civilu, saj jo 
kot vse druge oblači hišna stilistka, a Romana 
dodaja, da se odnosi hitro spremenijo, ko si 
nadene pajčolan, ki opominja na njeno vlogo 
v Cerkvi. Od nakita nosi le ogrlico s križem ter 
prstan, stroge uniforme pa je Romanin red že 
opustil. "Kamorkoli pridemo, se prilagodimo 
lokalnim običajem," pove Romana in pokaže 
fotografijo predstojnice reda in sester z raz-
ličnih kontinentov – redovnico iz Indije, ki 
je odeta v preprost sari, ter preprosto odete 
sestre iz Afrike in Evrope.

Foto: Osebni arhiv Romane Kocjančič 
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oblačila, ali res potrebujemo nove če-
vlje ali očala, ter za vse večje izdatke, 
kot so prenove. Vsaka redovna skup-
nost mora gledati na to, da poskuša 
preživeti. Nimamo privilegijev, ne 
moremo varčevati, zato tudi sprejme-
mo delo, da imamo reden zaslužek, 
saj župnija z darovi ne more preživeti.

V našem samostanu nas biva šest, 
poleg mene še tri Slovenke, bosanska 
Hrvatica ter Poljakinja. Večinoma se 
ukvarjajo s pastoralno dejavnostjo, 
jaz sem edina, ki sem zaposlena v 
nekatoliški ustanovi.

Kako po vsem tem času gledate 
na življenje v samostanu?
Po eni strani je to velika prednost, 
zlasti se je to izkazalo v tem času 
pandemije. V tem času so ljudje ostali 
brez vsega, tudi moji honorarni sode-
lavci, in šli v karanteno brez evra na 
dan. Ko sem sama zbolela za covi-
dom, sem imela zagotovljeno toplo 
stanovanje, sobo in hrano. Za nas je 
poskrbljeno, saj nas ne skrbi, kako 
bomo plačali račune.

Po drugi strani pa ne gre samo za 
materialno plat, ampak tudi za medo-
sebne odnose. Sestre smo si različne, 
ne le po narodnosti, ampak tudi po 
značaju. Resnično se trudimo za lepe 
odnose, kar je mogoče tudi nekaj 
posebnega. To je svet, ki te zavaruje. 
Ne skrbi me, ali bom danes jedla ali 
ne, zame je poskrbljeno in mislim, da 
je to velika gotovost. 

Kočevje je kraj, od koder so se 
skozi zgodovino številni izselili, 
z vstopom v redovništvo ste ga 
zapustili tudi vi. Kako gledate na 
domači kraj?
Ravno to, da sem živela v drugih 
državah, mi je pomagalo dojeti, kdo 
sem, Slovenka in Kočevka. Kočevje je 
vedno v mojem srcu in navdušujeta me 
zelenje in narava, ki ju imamo. Zdaj se 
zelo pogosto vračam, skoraj vsak teden 
prihajam v Kočevje zaradi staršev.

A se tudi Kočevje spreminja, kar 
me opominja, da po eni strani tudi 
jaz postajam tujka. Slišim, da se je 
oblikoval nov dialekt, spremenila se 
je melodija govorice.

Na redovnice številni gledajo s 
predsodkom, češ da ste se z vsto-
pom v red podredile.
Meni je pomembnejše, da s tem opo-
zarjam na Boga, ki je zame Odreše-
nik. Ali sem s tem podrejena Cerkvi? 
Ne. Me pa moti, če se kdo obregne 
vame, zakaj sem pa v civilu ali zakaj 
nosim ruto. Bog ni določil uniform, 
pred njim smo vsi enaki, moški in 
ženske. S to uniformo človek določi, 
da bo opominjal na Boga. Mi verja-
memo, da smo vsi podoba Boga, zanj 
ni moškega ali ženske, temveč oseba. 

Katoliška cerkev se redno soo-
ča z očitki o neenakopravnem 

obravnavanju moških in žensk, še 
posebej v svoji lastni organizaciji. 
Ženske ne morete biti duhovnice, 
tudi redovi so drugačni. Kako vi 
gledate na vlogo ženska v Cerkvi 
in njenem odnosu do Boga?
Krščanska skupnost je najprej prev-
zela takratno judovsko tradicijo in 
Cerkev uredila hierarhično, pape-
ža kot naslednik Jezusa s škofi in 
duhovniki. Naša cerkev ni urejena 
prav po Jezusovih zamislih, on je res 
izbral apostole, ampak vemo, da ga 
je spremljalo veliko žensk, ki so bile 
pozneje tudi diakonise in so imele 
svoje poslanstvo. Nič nimam proti, če 
bi bile tudi ženske duhovnice, ampak 
osebno ne čutim tega poklica. Marsik-
do pa še danes razmišlja drugače – po 
Aristotelovi filozofski miselnosti, da 
je ženska manjvredna – in ta pogled 
še vedno velja v naši družbi. 

Vidim pa, da bi morali biti v Cerkvi 

korak pred družbo, ki je zelo patriar-
halna. Ženske bi se morale zavedati, 
da imamo posebno poslanstvo.

Jezus je za tisti čas do žensk go-
jil precej poseben odnos, tudi 
zgodnje krščanstvo ima mnogo 
svetnic in žensk, ki so širile vero.
Jezus je v judovski kulturi privilegiral 
žensko, tako je Samarijanko, ki so 
se jih Judje izogibali, ob vodnjaku 
prosil za vodo, prav tako mu je noge 
umivala prostitutka, kar je bilo takrat 
nesprejemljivo. On je šel prek kultur-
nih običajev tistega časa in mi smo 
poklicani k njegovemu izročilu.

Papež Frančišek je lani v ekonom-
ski svet Vatikana, ki ga sestavlja 
osem kardinalov in sedem laikov, 
imenoval kar šest žensk. Zelo si 
namreč prizadeva, da se razmerje 
uravnoteži, kot pravi, je Cerkev kot 

družina. Ta enakopravnost sicer v 
Cerkvi še ni dosežena, a smo na poti. 
Jezus je res izbral 12 učencev, ki 
so bili z vseh vetrov, tudi lažnivi in 
pokvarjeni, takšni, kot smo ljudje, in 
tudi znotraj Cerkve smo si ljudje zelo 
različni.

Kaj po vašem mnenju največji 
predsodek do redovnic?
Do redovnic imajo ljudje včasih pred-
sodek, kot da nismo s tega sveta, kar 
je mogoče tudi malo upravičeno. Prve 
krščanske skupnosti so bile poznane 
po tem, da so pomagale drugim. A je 
pomembno, tudi v tem pandemičnem 
času, da smo jim blizu. Tisti, ki nas 
srečujejo, nimajo predsodkov, a če ži-
vimo zaprte v svojih ustanovah, ljudje 
dobijo občutek, da smo odtujene od 
okolice. Moraš biti to, kar si, in potem 
te drugi sprejmejo brez predsod-
kov. Mislim, da ima tudi zato papež 

Frančišek ogromno zagovornikov z 
različnih bregov, saj je zanj pomem-
ben človek.

Slovenska družba je vse bolj pola-
rizirana, ne delimo se le glede na 
politično prepričanje, ampak tudi 
glede vere ali odnosa do katoliške 
Cerkve. Kako vi občutite to deli-
tev v družbi?
Kakršna koli delitev med vernimi in 
nevernimi me zelo moti. Tega iz svoje 
družine ne poznam. Po očetovi stra-
ni so bili ljudje z vseh strani, bili so 
tako v komunistični partiji kot zaprti v 
Gotenici. Razliko delam le med tem, 
ali ima človek srce ali ne. Etiketiranje 
ljudi je izraz strahu, ne pred drugim, 
ampak izraža globok eksistencialni 
strah v človeku. Ko sem odraščala, ni-
sem občutila, da bi bila ožigosana zara-
di tega, ker smo hodili v cerkev. Nikoli 

nisem videla teh razlik, tudi v Kočevju, 
kjer so delitve še vedno prisotne.

Ko sem delala oddajo Deklica 
s piščalko, sem se zavedala, da v 
Kočevju nosimo to težo zgodovine. A 
imamo Kočevarji tudi prednost. Tako 
kot moj oče, ki je zaradi železnice 
prispel v Kočevje, so se tukaj naselili 
ljudje z vseh vetrov, kar nam daje ne-
kakšno širino. Se pa še vedno čuti, da 
smo mesto tujcev in tudi obremenjeni 
s povojno zgodovino.

Tudi Kočevje se je v zadnjih letih 
začelo spreminjati, kar me je prese-
netilo, predvsem z vidika vzajemne 
pomoči, izpostavila bi zavod So-
potniki, ki jih ne morem prehvaliti. 
Zanimivo, da se ta sprememba opazi 
veliko močneje v civilni sferi kakor v 
krščanski. 

Redovništvo je življenjski poklic, 
ki ste mu zavezani že 30 let. Kako 

po vsem tem času gledate na svoj 
poklic in na pot, ki vas še čaka?
Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. 
Že pri vstopu v red imamo na voljo 
približno 10 let, da spoznamo in začu-
timo, ali je ta poklic res za nas, se pa 
tudi zgodi, da te zavrnejo. 

Če bi res videla, da bi me to nekega 
dne psihično uničilo, potem to zago-
tovo ni več moja življenjska pot. In 
ne morem reči, kaj bo naprej, z božjo 
pomočjo živim, ne iz svoje moči, in 
se trudim. Včasih mi na RTV rečejo, 
da ne znam ubogati, a jim povem, 
da sem prav zato v samostanu, da se 
naučim pokorščine. Življenje, kjer 
nimam svoje lastnine in mi nič ne 
pripada, ko dam vse drugemu, da 
sem v odnosu z Bogom in zato odpr-
ta za odnose z drugimi ljudmi, je pot 
večnega učenja.
Žarko Nanjara

Foto: Osebni arhiv Romane Kocjančič 
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Občinski svetniki potrdili rebalans proračuna

V stavbo na Ljubljanski 7 po prenovi 
pisarna Geodetske uprave

Kočevje med prvimi na poti k digitalni preobrazbi

Občinski svetniki so na 18. redni 
seji, ki je potekala 6. maja, sprejeli 
prvi rebalans proračuna Občine Ko-
čevje za leto 2021. Ta znaša nekaj 
več kot 28,4 milijona evrov in pred-
stavlja tudi najvišji proračun občine 
doslej. Z rebalansom so se uskladili 
načrtovani odhodki in prihodki ter v 
proračun vključili tudi nekateri novi 
projekti in investicije. Med ključnimi 
oziroma večjimi investicijami lahko 
izpostavimo investicijsko vzdrže-
vanje mestnih in primestnih cest, 
izgradnja ceste v industrijski coni 

LIK, urejanje poti ob Rinži v mestu, 
rekonstrukcija mrliške vežice na 
mestnem pokopališču, posodobitev 
inštalacij v Šeškovem domu, uredi-
tev potapljaško-jadralnega centra na 
Kočevskem jezeru in obnova stavbe 
na Ljubljanski 7. Dodatna sredstva 
so bila pridobljena na podlagi dob-
ro pripravljenih projektov, dodaja 
župan, zato se obseg investicij še 
stopnjuje in dosega 862 evrov na 
prebivalca, kar je najvišje povprečje 
med primerljivimi občinami. 
K. G. 

Kočevje je 12. maja obiskal minister 
za javno upravo Boštjan Koritnik. 
Na obisku pri županu dr. Vladimirju 
Prebiliču so se dotaknili različnih 
tem, od belih lis in digitalizacije 
delovanja občine, ključni temi pa 
sta bili dve večji investiciji Občine 
Kočevje. Letos in v naslednjem letu 
je namreč načrtovana celovita sana-
cija stavbe Občine Kočevje, v kateri 
ima prostore tudi Upravna enota 
Kočevje, in rekonstrukcija stavbe na 
Ljubljanski cesti 7. Za to stavbo, ki 
jo številni poznajo tudi pod imenom 
Rdeča hiša, sta minister in župan v 
sklopu obiska tudi podpisala pred-
pogodbo za najem prostorov, ki so 
v pritličju in 1. nadstropju. Stavba 
bo do konca junija 2022 v celoti 
prenovljena. Predvidoma avgusta 

2022 pa se bo v nove prostore na 
podlagi že podpisane predpogodbe 
z ministrstvom preselila kočevska 
pisarna Geodetske uprave RS. Del 
prostorov v mansardi bo predvidoma 
namenjen še za potrebe Ministrstva 
za delo, družino in enake možnosti 
RS. Projekt znaša dobrih 1,1 mili-
jona evrov, del sredstev ima Občina 
Kočevje zagotovljenih v proračunu, 
del sredstev pa se pričakuje, da bo 
zagotovljenih na podlagi razpisa 
Ministrstva za infrastrukturo za 
energetske sanacije stavb. Dotrajan 
objekt bo tako kmalu dobil novo po-
dobo z vsebino javnega interesa naše 
lokalne skupnosti kot tudi sosednjih 
občin, ki uporabljajo storitve Geo-
detske uprave Kočevje.
M. B., K. G.

Občina Kočevje je skupaj s podje-
tjem IPM Digital, specializiranim za 
digitalno preobrazbo organizacij, kot 
ena prvih slovenskih občin pripra-
vila celovito strategijo digitalizacije 
za vzpostavitev pametne občine in s 
tem izboljšanja kakovosti življenja. 
Digitalne rešitve lahko namreč v mar-
sikaterem pogledu olajšajo življenje 
in pospešijo razvoj kraja. Dokument 
so na zadnji seji potrdili tudi občinski 
svetniki. 

Strategija pametne občine Kočevje 
je zasnovana za obdobje 2021 do 
2027 in sloni na treh jedrnih ukrepih, 
ki so med seboj neločljivo poveza-
ni in se prepletajo skozi delovanje 
celotne lokalne skupnosti. To so 1) 
vzpostavitev digitalne identitete za 
občane občine Kočevje, 2) vzposta-
vitev enotne aplikacije in rezervacij-
ske platforme ter 3) izobraževanje, 
usposabljanja in vključitev aktivnih 
deležnikov, pri čemer je nujna še 

vzpostavitev pozicije vodje digitalne 
transformacije. Skozi 15 tematskih 
sklopov je opredeljenih več kot 50 
konkretnih ukrepov s področja digi-
talnih rešitev v lokalni skupnosti. 

Digitalizacija družbe in uvedba 

pametnih rešitev je tudi eden po-
membnih ciljev na ravni Slovenije 
in Evropske unije, za kar bo slednja 
namenjala čedalje več finančnih 
sredstev. Na prvi javni razpis Mini-
strstva za javno upravo za demon-

stracijske projekte vzpostavljanja 
pametnih mest in skupnosti se je 
prijavila tudi občina Kočevje kot 
vodilni partner konzorcija devetih 
občin. Skupaj z občinami Črnomelj, 
Kostel, Loški Potok, Metlika, Ribni-
ca, Semič, Sodražica in Velike Lašče 
je bil oblikovan projekt Green LAB: 
Zeleno, varno in digitalizirano okolje. 
Projekt v vrednosti 1 milijona evrov 
se osredotoča na inovativne rešitve in 
digitalizacijo ravnanja z odpadki ter 
skrb za okolje. Odločitev ministrstva 
o sofinanciranju projektov bo znana 
avgusta. Kot je ob srečanju konzorci-
ja izpostavil župan dr. Prebilič, pa je 
prepričan, da bodo občine s projek-
tom na razpisu uspešne in da bomo 
sodelovanje pri digitalni transforma-
ciji nadgrajevali tudi v bodoče, in 
sicer s skupnim oblikovanjem projek-
tov na podlagi aktualnih izzivov in 
evropskih razpisov. 
K. G.

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Načrtovane sanacije občinskih cest

Urejanje pločnika  
in ceste na Trati

Sveža oprema javnih 
 površin v Kočevski Reki

S sprejetim rebalansom proračuna je 
Občina Kočevje v proračunu zago-
tovila dodatna sredstva za sanacijo 
nekaterih najbolj dotrajanih in poško-
dovanih cestišč, asfaltiranih bo tudi 
nekaj makadamskih odsekov. Skupna 
vrednost načrtovanih del je ocenjena 
na 290.000 evrov. 

Letošnje poletje se tako načrtu-
jejo naslednje investicije v cestno 
infrastrukturo. Uredila se bo cesta v 
Gornjih Ložinah do stanovanjskega 
objekta št. 19a, kjer bo zamenjan 
zgornji ustroj ceste ter urejena prep-
lastitev, v Gornjih Ložinah med 
objektoma št. 5 in 13 pa se bo poleg 
zamenjave ustroja ceste in preplas-
titve rekonstruiral tudi vodovod. V 
Koprivniku med objektom št. 37 v 
smeri hlevov se bo izvedla sanaci-
ja cestišča s preplastitvijo v dolžini 

105 metrov. V Podgorski ulici med 
objektoma št. 45 in 47 se bo asfalti-
ralo makadamsko vozišče, asfaltiral 
se bo tudi del občinske ceste med 
Malo Goro in Vrbovcem, in sicer od 
priključka na državno cesto v smeri 
Vrbovca v skupni dolžini 200 metrov. 
Za asfaltiranje je predvidena tudi ces-
ta skozi naselje Borovec - Inlauf, prav 
tako v skupni dolžini približno 200 
metrov. V Rozmanovi ulici bo poteka-
la rekonstrukcija dela cestišča, kjer je 
treba poleg ustroja ceste in zamenjave 
asfalta urediti tudi odvodnjavanje 
meteornih voda (v dolžini 200 me-
trov cestišča), na Smuki pa se bo po 
pridobitvi soglasij lastnikov zemljišč 
urejalo meteorno odvodnjavanje ces-
te. Zaključek del je načrtovan še pred 
koncem poletja. 
G. Š., T. R., I. M. 

Lani so se na Trati za povečanje varnosti vseh udeležencev prometa in pred-
vsem pešcev začeli urejati pločniki. Izveden je bil prvi odsek od vhoda v 
Podjetniški inkubator Kočevje do Trate XIV, letos spomladi pa so se dela na-
daljevala za izgradnjo pločnika še na drugem delu do priključka na Cesto na 
Trato. Skupno je zgrajenih dobrih 230 metrov novega pločnika, širine 1,5 me-
tra, dodatno pa se je za večjo varnost pešcev uredila še javna razsvetljava. Na 
drugem odseku se je zaradi dotrajanosti vozišča ob pločniku obnovila voziščna 
konstrukcija. Na drugem odseku se bo zaradi dotrajanosti vozišča obnovil tudi 
odsek ceste, zato bodo dela potekala nekoliko dlje kot je bilo načrtovano. Za-
ključena bodo v začetku junija, pričakovati je krajšo popolno zaporo ceste v 
času priprave podlage in asfaltiranja. T. R. V Kočevski Reki se je spomladi na pobudo vaščanov zamenjalo kar nekaj 

dotrajane opreme javnih površin. Tako smo dopolnili ponudbo za prebivalce 
kot tudi za obiskovalce. Dotrajano otroško igrišče pri Pošti se je po predlogu 
prebivalcev nadomestilo z razgibanim kompleksom za ulično vadbo. Hkrati se 
je površina za igro in vadbo v primerjavi s prejšnjo povečala za kar dvakrat. 

Površine smo urejali tudi v okolici Reškega jezera, in sicer je bil zamenjan 
leseni ponton, ki ima dodano dostopno pot. Zamenjan je tudi set klopi z mizo 
pod drevesom na glavni plaži jezera. Dostopna brežina je zaprta za motorni 
promet, avtomobili pa se puščajo na za ta namen urejenem parkirišču nad 
jezerom. Celotna okolica bo tudi pogosteje vzdrževana in košena, zato lepo 
vabljeni na izlet na Reško jezero, na raziskovanje in počitek v naši lepo ohra-
njeni naravi. 
T. Š. U.

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Štipendije za mlade nadarjene in deficitarne poklice
Na 18. redni seji sta bila na podlagi lokalnega programa za mladino 
Občine Kočevje 2020–2024 sprejeta dva pravilnika za štipendiranje 
mladih. S štipendiranjem nadarjenih mladih, dijakov in študentov bo 
Občina Kočevje spodbujala izobraževanja, doseganja višje izobrazbe 
upravičencev in izboljšanje zaposljivosti ter aktivnega vključevanja 
v lokalnem okolju. Višina štipendije bo določena v javnem razpisu, 
predvidoma pa znaša za dijake 60 evrov na mesec in 80 evrov na 
mesec za študente. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev za 
dijake je pomembno orodje za spodbujanje vpisa na vrste in področja 
izobraževanja v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje. Višina mesečne 
štipendije bo prav tako določena v razpisu, predvidoma pa znaša 80 
evrov na mesec. Oba razpisa za šolsko leto 2021/2022 bosta objavlje-
na julija. 
N. S. Foto: Unsplash 
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Ukrepi občine za spodbujanje turizma in gostinstva 

Odkrivanje zgodovine s pomočjo obogatene resničnosti

Občina Kočevje spodbujanju turiz-
ma, ki je pomembna razvijajoča se 
gospodarska panoga, namenja veliko 
pozornosti, kakor tudi proračunskih 
sredstev. Poleg financiranja delo-
vanja Zavoda Kočevsko, ki razvija 
programe, skrbi za turistično po-
nudbo in promocijo ter povezuje in 
izobražuje ponudnike turističnih sto-
ritev, občina tudi sama izvaja vrsto 
ukrepov, ki posredno ali neposredno 
pomagajo razvoju turizma in gostin-
stva. Trenutno so aktualni trije javni 
pozivi, in sicer: 
• javni razpis za krepitev pre-

poznavnosti turistične destinacije 
Kočevsko, ki spodbuja gostinske 
ponudnike in ponudnike turističnih 
storitev, da svoje terase in zunanje 
prostore opremijo z enotno urbano 
opremo (npr. senčniki, ležalniki, 
stoli, table …), ki imajo znamko 
Kočevsko. Razpis je odprt do 31. 
maja 2021;

• javni poziv Inovativni turistični 

produkt destinacije Kočevsko v 
letu 2021, s katerim želimo lokal-
ne ponudnike turističnih storitev 
spodbuditi, da na trgu ponudijo 
nove inovativne turistične produk-

te, s ciljem privabljanja čim več-
jega števila turistov. Javni poziv je 
odprt do 15. junija 2021;

• javni natečaj Naj spominek Koče-
vske v letu 2021 na temo Kočevje 

mesto 550, s ciljem spodbujanja 
izdelave novih, inovativnih spo-
minkov, ki bi bili zanimivi za 
domače in tuje goste. Natečaj je 
odprt do 31. maja 2021. 

Z javnim pozivom bomo za 
letošnjo sezono na glavni plaži ob 
Rudniškem jezeru zagotovili ponu-
dnika gostinskih storitev. Rezultati 
poziva, ki je bil odprt do 20. 5., 
trenutno še niso znani. Letos tudi 
nadaljujemo nov koncept poletnih 
večerov, ki smo jih prvič uvedli lani. 
Ideja, da se poletni večeri z mestne 
ploščadi preselijo na terase in letne 
vrtove gostincev, je bila med gostin-
ci in večino občanov dobro spreje-
ta, vendar zaradi omejitev večine 
načrtovanih dogodkov nismo mogli 
realizirati. Letos smo organizacijo in 
izvedbo predali Zavodu Kočevsko, 
ki je javni poziv objavil na svoji 
spletni strani.
S. M.

V sklopu 550-letnice mesta Kočevje 
je bil na mestni ploščadi postavljen 
AR-pano, ki prek aplikacije Trave-
lAR Slovenia in uporabe obogatene 
resničnosti (Augmented Reality – AR) 
predstavlja zgodovino porušenega 
kočevskega gradu in mesta ter tudi 
znamenite gozdne prebivalce.

TravelAR Slovenija je aplikacija 
obogatene resničnosti, ki jo že od leta 
2017 v sodelovanju s partnerji razvija 
Podjetniški inkubator Kočevje. Name-
njena je prebivalcem in obiskovalcem, 
ki želijo na inovativen način izvedeti 
več o poudarkih, zgodovini in kulturni 
dediščini Kočevskega. Na telefonu ali 
tablici zaženete aplikacijo, jo umerite 
v AR-pano in že ste vstopili v pre-
teklost. Odkrivanje zgodovine pa je 
seveda najbolj zanimivo z AR-očali. 
Ta bodo v prihodnje na voljo v TIC-u.

Aplikacija in AR-pano s pomoč-
jo sodobne tehnologije v modelu 
3D obudita kočevski grad, ki je bil 
v drugi svetovni vojni popolnoma 
porušen. Zanimiva pripoved oživlja 
pestro zgodovino mesta, vse do danes. 
V aplikaciji so predstavljene še štiri 
druge točke v mestu, cerkev sv. Jerne-
ja, Pokrajinski muzej Kočevje in stolp 
ter tipična kočevarska jed pobolica. 
Uporabnike skozi zgodovino pope-
lje kočevski krošnjar kot 3D-lik v 
prostoru. Aplikacija predstavi še pet 
značilnih gozdnih prebivalcev - med-
veda, volka, risa, orla belorepca in 
polha. Vabljeni, da obiščete AR-pano 
v mestu, več o obogateni resničnosti 
in 3D-modeliranju pa vam bodo z 
veseljem povedali na Podjetniškem 
inkubatorju Kočevje. 
K. G.

Foto: Vasja Marinč 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Visoki travniki za čebele v mestu
Tudi letos območja večjih zelenic ne bomo ko-
sili in jih urejali kot ekstenzivne travnike. S tem 
nadaljujemo lani vzpostavljeno prakso, h kateri 
skupaj s čebelarji spodbujamo tudi vas. S pozno 
košnjo krepimo odpornost zelenic in biotsko pe-
strost, takšni travniki pa so bistvenega pomena 
predvsem za čebele in druge žuželke ter ptice, ki 
tako posledično v mestu najdejo več življenjske-
ga prostora in hrane. Prva košnja je bila v celoti 
izvedena na vseh zelenicah, tako da sta se poe-
notila višina in spodbudila rast. Zdaj bodo visoke 
ekstenzivne in tudi cvetlične travnike puščali rasti 
vse do poznega konca poletja. 
T. Š. U.

Foto: arhiv Občine Kočevje  

OBVESTILO – RAZPIS ZA 
MLADE
Obveščamo vas, da je na 
spletni strani Občine Kočevje 
objavljen ponovni javni razpis 
za subvencioniranje prvega 
reševanja stanovanjskega 
vprašanja mladim in mladim 
družinam.

V okviru razpisa je za subven-
cije zagotovljenih dodatnih 
33.000 evrov. Rok za oddajo 
vlog je 20. 6. 2021 do 10.00. 
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Sprejeti predlogi

Mestno središče je srce mesta

V minulem letu smo se v OO 
SDS Kočevje zavzemali za 
obnovitev šolske kuhinje v 
Stari Cerkvi in s sprejemom 
rebalansa proračuna nam je 
uspelo zagotoviti sredstva za 
obnovo in nakup nove opreme 
zanjo. Verjamemo, da bodo s 
tem ukrepom zadovoljni tako 
zaposleni kot tudi učenci, ki si 
zaslužijo imeti v šoli novo in 
obnovljeno kuhinjo. Z rebalan-
som proračuna so namenjena 
dodatna sredstva za sofinancira-
nje pravilnika o subvencijah za 

mlade in mlade družine pri re-
ševanju stanovanjskega vpraša-
nja v Občini Kočevje. Naj samo 
spomnim, da smo pri pripravi 
pravilnika aktivno sodelovali in 
naši predlogi so bili upoštevani. 
V bodoče si želimo podobnih 
pravilnikov, ki bodo omogočali 
mladim in mladim družinam 
več sredstev za ugodnejše biva-
nje v naši občini. Z vlaganjem 
v mlade in mlade družina bomo 
poskrbeli, da bo upadanje prebi-
valstva v naši občini manjše.

Iz državnega proračuna je 

bilo zagotovljenih 120.0000 
evrov denarja za izgradnjo vrtca 
v Kočevju. V preteklosti, ko so 
bili na vladi drugi, niso nikoli 
našli dovolj sredstev za vrtec v 
Kočevju. Ta vlada ima veliko 
posluha za predloge občin in 
za to tudi najde sredstva, ki so 
na voljo. Vlada se zaveda po-
membnosti občin. Iz proračuna 
države, ki ga je namenila ta 
vlada, bo zagotovljenih več kot 
2,5 milijona evrov za izgradnjo 
kolesarskih povezav v naši ob-
čini. Če k temu dodamo se višje 

povprečnine za občine, vidimo, 
kako je ta vlada uspešna in da 
podpira dobre projekte.

Na seji občinskega sveta sem 
bil ponovno imenovan za člana 
sveta podjetniškega inkubatorja, 
saj smo člani v preteklih letih 
dokazali, da se s sodelovanjem 
in s svojimi idejami da naredi-
ti veliko za prepoznavnost in 
funkcijo podjetniškega inkuba-
torja. Letos je bilo tudi uradno 
odprtje novih prostorov podje-
tniškega inkubatorja, za katere-
ga sem se kot član sveta zavoda 

zavzemal.
Maja bomo v OO SDS Ko-

čevje imeli predkongresno 
konferenco in volilno konfe-
renco, na kateri bomo izvolili 
vodstvo organov SDS Kočevje. 
Še naprej si želimo delati dobro 
in kakovostno, saj se zavedamo 
svoje odgovornosti do družbe 
in okolja, v katerem delujemo. 
S svojim preteklim delom smo 
dokazali, da znamo sodelovati 
in pripraviti tudi kakovostne in 
dobre predloge.
Luka Bubnjić

Prenovo mestnega središča 
Kočevja je leta 2009 zasnoval 
arhitekt Boris Podrecca, ki spa-
da med najbolj znane evropske 
arhitekte. Mladost je preživel v 
Trstu in v Ljubljani, kot študent 
kiparstva pa je prišel na Dunaj, 
kjer se mu je odprl svet arhitek-
ture. Poznavanje slovanskega, 
romanskega in germanskega kul-
turnega okolja se kaže v njego-
vih delih po vsej Evropi. Meni, 
da mora biti človekovo domova-
nje lepo in praktično. 

Tako je zasnoval tudi mestno 
središče Kočevja. Zasnova izhaja 
iz štirih trgov. Prvi je med Namo 
in Hotelom Valentin z okroglimi 
otočki za druženje pod krošnjami 
dreves. Drugi trg obsega obmo-
čje od spomenika osvoboditve, 
kjer je dodana fontana, sega pa 
vse do Kavarne. Tlakovan je s 
svetlejšim kamnom, ob gostin-
skih lokalih pa je tlakovano s 
temnejšim, manj občutljivim 
kamnom. Pri lipi samostojno-
sti je v tleh litoželezna plošča 

s predstavitvijo samostojnosti 
Slovenije, spomenik komandanta 
XIV. divizije Mirka Bračiča se 
nadomesti z bronasto skulpturo 
narodnega heroja. Trg se zaključi 
z zastavami pred Kavarno. Tretji 
trg je pri mestnem vodnjaku 
Deklica s piščalko, kjer so tudi 
zasajene rastline, ki cvetijo v 
različnih barvah v različnih ob-
dobjih. Vedno ponuja nekaj no-
vega. Četrti trg je pred vhodom v 
cerkev, ki je tlakovan s kamnom 
v rjavi barvi in ponazarja sen-

co cerkve. Pločniki in cesta do 
poročne dvorane so tlakovani s 
kamnom različnih barv. 

Ob praznovanju 550. oble-
tnice podelitve mestnih pravic 
Kočevju bi se lahko po ureje-
nosti mestnega središča kosali z 
najeminentnejšimi evropskimi 
trgi. Projekt ni realiziran, in 
kot je izjavil sam arhitekt Boris 
Podrecca, za takšne projekte 
mora preteči nekaj časa. Škoda, 
ker smo leta 2010 že imeli zago-
tovljeno sofinanciranje države. 

Danes se srečujemo z zapira-
njem mestnega središča, kar ni 
praktično, zlasti če pogledamo 
zgradbe, v katerih samevajo 
številne izložbe brez vsebine. 
Pred takšnim posegom je treba 
predhodno zgraditi obvoznico, ki 
bo razbremenila promet v mestu, 
šele potem pa se lahko ugotavlja, 
ali je promet resnično tako mo-
teč. Središče mora biti dostopno 
in urejeno tako, da ga občutimo 
kot dom.
Janko Veber

Trajnostna mobilnost je prihodnost Kočevske
Ko smo se pred leti odločili za 
izgradnjo prve obsežnejše ko-
lesarske povezave med mestom 
Kočevje in Jasnico, sem bi tudi 
sam skeptičen do tovrstnega 
projekta, saj nisem bil prepri-
čan, da bo sam projekt zaživel 
v takšni obliki. Kako sem se 
motil! Kolesarska povezava 
je postala prava promenada 
kolesarjev in sprehajalcev. Lo-
čena od cestišča ponuja varno 
zavetje in zagotavlja športno 
aktivnost vsem uporabnikom. 
Vse to so bili razlogi, da smo že 
pred leti pristopili k podobnemu 

projektu, ki bo uredil kolesarske 
povezave po mestu Kočevje. 
Spodbuda so bila razpoložljiva 
evropska sredstva, a nič manj 
pomembno ni bilo dejstvo, da 
morajo moderna mesta, če to 
želijo biti, imeti tovrstno infra-
strukturo. Dve leti skrbnega na-
črtovanja pa tudi neizprosnega 
spopadanja z birokracijo je ob-
rodilo sadove. Maja se začnejo 
vzpostavljati gradbišča, ki nas 
bodo spremljala tja do jeseni 
prihodnje leto. Celoten projekt 
bo zagotovil 5,3 km kolesarskih 
povezav v mestu. Del projekta 

je tudi izgradnja brvi čez reko 
Rinžo in promenade. Glavnina 
kolesarskih povezav bo grajena 
ločeno od ceste, kjer obstoječe 
stanje ne dopušča gradbenih 
posegov, pa se bo označila kole-
sarska pot v cesti (t. i. sharrow 
sistem mešanega prometa). 
Novo urejene varne kolesarske 
povezave bodo omogočale 
povečanje dnevnih migracij 
kolesarjev na območju občine 
Kočevje in dolgoročno zago-
tavljale trajnostno mobilnost. 
Namen je izboljšati prometno 
varnost, zmanjšati stroške ter 

povečati ekonomsko učinkovi-
tost, izboljšati dnevno mobil-
nost ljudi ter zmanjšati emisije 
hrupa in škodljivih vplivov 
na okolje. V višini 80 % smo 
sredstva pridobili od Evropske 
unije, kar pomeni, da bomo 
ponovno lastna proračunska 
sredstva oplemenitili s sredstvi, 
pridobljenimi s pomočjo kako-
vostnih projektov. 

Mesto Kočevje tudi tako 
postaja moderno mesto, ki omo-
goča varno, predvsem pa čim 
širše vključevanje kolesarjev in 
pešcev v promet, jim zagotavlja 

večjo mobilnost in predvsem 
ponuja alternativo, s katero si 
želimo manj avtomobilov v 
mestu. Kočevje ima za cilj pos-
tati okolju prijazno mesto, kjer 
prostor najdejo obiskovalci in 
kjer mestno jedro živi prav zara-
di manj pločevine. Dodati je tre-
ba, da se prav kolesarski turizem 
izjemno vzpenja in del tovrstne 
turistične pogače si želimo odre-
zati tudi na Kočevskem. Seveda 
pa je prvi pogoj za kaj takšnega 
zagotavljanje podporne infra-
strukture … 
Dr. Vladimir Prebilič

Barva: 
Pantone 655 cp

Madžarska vstopa v projekt drugi tir!
Zakon o izgradnji, upravljanju 
in gospodarjenju z drugim tirom 
železniške proge Divača–Koper 
je v veljavo stopil 21. julija 2018. 
Pripravljal in usklajeval se je v 
času vlade Mira Cerarja in se na-
daljeval pod vladno ekipo Mar-
jana Šarca. Socialni demokrati 
smo skozi celoten proces uskla-
jevanja in sprejemanja zakona 
imeli pomisleke ter zadržke pri 
tem, kakšne bodo vloge zalednih 
držav pri izgradnji, upravljanju 
ter gospodarjenju z drugim tirom. 
Takrat smo jasno povedali, da je 
boljša rešitev v obliki partnerstva 
države, Luke Koper ter Sloven-
skih železnic, saj bi bila tovrstna 

oblika partnerstva časovno učin-
kovitejša, cenejša, predvsem pa 
bolj stabilna. 

Prejšnja vlada je v koalicijski 
sporazum zapisala, da bo nada-
ljevala pogajanja z zalednimi 
državami in preučila možnosti, 
da se drugi tir financira brez 
sodelovanja drugih oz. zalednih 
držav, o morebitni odločitvi o 
sodelovanju pa, da bo upoštevala 
samo možnost, ki bo ugodna za 
Slovenijo. Žal pa tega ne upo-
števa sedanja vlada. S sprejetim 
sporazumom med Republiko 
Slovenijo in Madžarsko o sode-
lovanju pri izgradnji in gospodar-
jenju z drugim tirom železniške 

proge Divača–Koper se je pro-
jekt po besedah bivše ministrice 
za infrastrukturo preplačal za sto 
milijonov. Podražitev pa ni edini 
argument, ki vzbuja pomisleke 
pri sodelovanju tujih držav, tem-
več tudi:
• drugi tir bi kot edini del strate-

ške infrastrukture v Sloveniji 
za vsaj 45 let prešel v solas-
tništvo druge države;

• Slovenija bi s proračunskimi 
sredstvi ter iz prihodkov držav-
nih podjetij zagotavljala visok 
kapitalski donos tuji državi, kar 
bi bilo bistveno dražje, kot če bi 
dodatni kapital zagotovila sama;

• tuje države poleg visokega do-

nosa na vloženi kapital zahte-
vajo tudi vezane posle, ki jih je 
treba prišteti k že tako visokim 
stroškom financiranja;

• Slovenija bi morala tuji državi 
za kapital plačati bistveno več, 
kot če bi ga zagotovila sama, 
in ji zagotoviti vezane posle, 
pri čemer pa tuja država ne bi 
jamčila za povračilo kreditov 
2TDK.

V sredo smo v DZ obravnavali 
predlog zakona, ki bi odpravil 
možnosti vstopa tujih držav v 
lastniško strukturo 2TDK in 
posledično v lastniško strukturo 
drugega tira železniške proge Di-
vača–Koper. S tem bi zagotovili, 

da Republika Slovenija ohrani 
celoten donos na kapital 2TDK, 
vse upravljavske pravice v pod-
jetju 2TDK in lastništvo drugega 
tira. Znižali bi se stroški finan-
ciranja gradnje in obratovanja 
drugega tira. Hkrati bi odpadla 
potreba po vezanih poslih, ki jih 
zahteva Republika Madžarska in 
so v nasprotju z interesi drugih 
državnih podjetij, zlasti Luke 
Koper in Slovenskih železnic. Ta 
predlog zakona smo poslanci SD 
podprli, kakor tudi vsa opozicija, 
a kljub temu zakon ni bil sprejet. 
Zmanjkal je en glas (za je glaso-
valo 43, proti pa 44 poslancev). 
Predrag Baković
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Le kako bi lahko bolje zajeli bistvo burnih kočevskih 

stoletij, če ne z besedami naših književnikov: 

preplavali smo vsa morja (Ljubica Šorli), previharili 

Mihael Petrovič ml.

viharje (Matej Bor), šli čez prepade (Edvard Kocbek), 

pa vendar stali inu obstali (Primož Trubar).

O še enem virusu: Mišja mrzlica
Virusi ne morejo samostojno živeti. Lahko dolgo časa mirujejo v notranjosti celice in se pozneje spet reaktivirajo. Svojo genetsko kodo 
 prenesejo v kodo celice gostitelja tako, da se pri vsaki delitvi celice v novo celico vanjo prenese tudi genetska koda virusa (1). Zanimivo je, 
da kar osem odstotkov človeškega genoma predstavljajo virusi, ki so sestavni del človeškega genoma že na milijone let (2).

Leta 1993 se je v Združenih državah 
Amerike pojavila epidemija, ki je 
nastala zaradi ekoloških sprememb, 
ki so prisilile miši, da so se zaradi 
potrebe po hrani zatekle v okolico 
ljudi. Posledica je bil izbruh bolezni z 
značilnimi znaki hemoragične mrzlice 
(3). Povzročitelj mišje mrzlice kroži 
predvsem med glodavci, kot so miši, 
voluharji, podgane – ti so namreč 
kronični nosilci.

Slovenija spada med ene najvišjih 
endemskih območij za HMRS, saj 
imamo tri različne viruse, ki povzro-
čajo to bolezen. Prvi primer bolezni je 
v Sloveniji zabeležen leta 1954 (3).

Ljudje smo torej naključni gostitelji, 
bolezen pa se z glodavca na človeka 
prenese prek vdihavanja virusov, ki so 
v izločkih, torej v seču, iztrebkih ali 
slini. Bolezen pa se ne prenaša s člo-
veka na človeka. Pojav mišje mrzlice 
je zato pogostejši v spomladanskem 
oziroma jesenskem času, ko se ljudje 
več zadržujejo na vrtovih, posprav-
ljajo kleti ali drvarnice, kjer so vidni 
sledovi in ali iztrebki glodavcev, 
navajajo na NIJZ. 

Največ primerov mišje mrzlice 
je po podatkih NIJZ v jugovzhodni 
Sloveniji. Bolezen poteka z vročino, 
slabim počutjem in številnimi drugimi 
znaki, ob katerih bi lahko posumili 
na okužbo s covidom-19. V zadnjih 
tednih smo v Zdravstvenem domu 
Kočevje bolj pozorni tudi na možnost 
mišje mrzlice.

Mišja mrzlica je pogosto povezana 
z opravili na vrtu, polju ali v gozdu 
ter dejavnostmi v naravi - tabor-
jenjem, kopanjem, zlasti na divjih 
kopališčih, rekreacijo in čiščenjem 
mest, kjer so vidni sledovi in/ali 
iztrebki glodavcev (pospravljanje 
podstrešij, kleti). Pogosteje se poja-
vlja na podeželju, možna pa je tudi 
v mestih, kjer glodavci z iztrebki 
onesnažijo predmete in hrano v kleteh 
ter skladiščih. Čas od okužbe do poja-

va znakov bolezni je običajno 2 do 4 
tedne, lahko pa vse od nekaj dni do 
dveh mesecev (4).

Porast bolezni se ciklično poja-
vlja na tri do pet let in je odvisna od 
zunanjih dejavnikov, kot je na primer 
blaga zima in porast števila glodavcev 
in s tem število potencialnih virov 
okužb (5). 

Cepiva proti tej bolezni za zdaj še 
ni na voljo. Bolniki so v povprečju 
hospitalizirani deset dni, okrevanje pa 

se lahko tudi zavleče, opozarjajo na 
NIJZ. 

“Čas od okužbe do pojava znakov 
bolezni je običajno dva do štiri tedne, 
lahko pa vse od nekaj dni do dveh 
mesecev. Bolezen poteka v več fazah, 
znaki so deloma odvisni tudi od vrste 
virusa, ki je okužbo povzročil. V prvi 
fazi, ki traja nekaj dni, so prisotni 
predvsem visoka vročina, mrzlica, 
močan glavobol, močne bolečine v 
ledvenem predelu in trebuhu. Pojavijo 
se bolečine pri gibanju očesnih zrkel, 
očesne veznice so močno pordele, 
bolnik je v obraz rdeč, kot bi bil 
opečen po sončenju. Pri lažji obliki se 
v tej fazi obolenje tudi konča in pride 
do ozdravljenja brez posledic.

Pojav povečanega izločanja seča oz-
nanja obdobje okrevanja, ki lahko tra-
ja več tednov ali mesecev. Zdravlje-
nje je simptomatsko in podporno. 
Bolnikom znižujejo visoko telesno 
temperaturo, skrbijo, da ne dehidrira-
jo, oziroma jih po potrebi priključijo 
na dializo,” so zapis dr. med. spec. 
javnega zdravja Marte Košir objavili 
na spletišču NIJZ.

Ker smo v času epidemije z dru-
gim virusom,  je pomembno je, da 
ob morebitnem pojavu bolezenskih 
znakov zdravnika seznanimo, ali smo 
opravljali kakršno koli aktivnost, pri 
kateri bi se lahko okužili z virusom 
mišje mrzlice.
Marije Andrejević, dr. med., spec. 
druž. med.
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Upokojenci se učijo bavbav tehnologije

Kočevsko-ribniške trajnostne tradicije povezujemo 
v regijsko gozdno lesno verigo

Društvo upokojencev Kočevje se je moralo zaradi epidemioloških ukrepov prilagoditi razmeram. Svoje potrebe po druženju so bili prisiljeni 
preseliti na splet. Podjetniški inkubator se je odzval na njihovo pobudo in jih seznanil z novimi tehnologijami.

Na petih enournih delavnicah so upo-
kojenci s pomočjo Andreja Mlade-
noviča spoznali orodje Google meet. 
Ustvarili so spletni dogodek, povabili 
ljudi in izvedli predstavitev. Z nekaj 
treme in strahu so prebili led in po 
prvih dveh delavnicah v živo preselili 
svoje druženje na splet. Na tretji de-
lavnici je vodja društva samostojno 
organizirala svojo prvo delavnico. 
Pri predstavitvah sta bila pomembni 
kakovost ali dodelanost prezentacije, 
ampak predvsem spoznavanje tehno-
logije. Deljenje in ugašanje zaslona, 
vodenje delavnice, utišanje motečih 
udeležencev, tekoča komunikaci-
ja in tako naprej. Z organizacijo in 
izvedbo delavnice se je srečal vsak 
udeleženec. Na zadnji delavnici pa so 
se naučili deliti YouTube posnetke in 
predvajati film udeležencem spletne 
delavnice.

Barbka Bižal Kolar, predsednica 
Društva upokojencev, je o delavnicah 
povedala: "Koronski čas je spremenil 
način dela v Društvu upokojencev 

Kočevje. Zaradi omejitev širjenja 
virusa so bile prekinjene vse dejav-
nosti. Računalniki in telefoni so kar 
naenkrat postali naše edino sredstvo 
komuniciranja, ki pa ga žal starejši 
nismo bili vešči. Tako smo z veseljem 
sprejeli ponujeno roko pomoči Podje-
tniškega inkubatorja Kočevje, da nas 
izobrazi o uporabi novih tehnologij. 
O delu in izobraževanju na daljavo 

smo sicer nekaj vedeli iz besed naših 
otrok in vnukov, pa vendar smo sami 
k temu pristopili malce s strahom. 
A ta je bil povsem odveč. Gospod 
Andrej Mladenovič nas je s svojo 
mirnostjo, prijaznostjo, dostopnostjo 
in strokovnostjo na povsem preprost 
način seznanil z bavbav tehnologijo. 
Delavnic smo se z veseljem ude-
leževali. Usvojena znanja že upo-

rabljamo, v nadaljevanju jih bomo 
prenesli še na druge člane društva, 
tako da bomo lahko ostali poveza-
ni in se družili tudi v prihodnje. Pa 
naj bo to samo za zabavo ali resno 
delo. Za nove izzive in učenje nismo 
nikoli prestari, samo volja je tista, ki 
jo moramo imeti. In mi v društvu jo 
imamo."

Po zaključenih delavnicah smo 
skupaj ugotovili, da je želja po učenju 
novih tehnologij velika in da upoko-
jenci z osvajanjem teh pravzaprav 
nimajo večjih težav. Člani društva so 
še izrazili željo po poznavanju Face-
book skupin, Google drivea, spletnih 
družabnih iger, kanala Youtube ter 
preprostih spletnih urejevalnikov slik 
in videov. V Podjetniškem inkuba-
torju smo spoznali, da lahko upoko-
jence z učenjem novih tehnologij v 
teh časih bistveno razveselimo in jih 
rešimo osamljenosti. Zato si želimo, 
da bi se takšni projekti v prihodnosti 
še izvajali. 
Sara Krivdić Oražem

Vse očitnejše klimatske spremembe 
terjajo tudi od kočevsko-ribniškega 
območja čimprejšnjo usmeritev v traj-
nostni razvoj. Glede na naše skupne 
naravne danosti in proizvodne tradicije 
ga bomo najhitreje dosegli s pametno 
strategijo povezovanja gozdarskega 
in lesnopredelovalnega področja z 
industrijami kreativnosti, znanosti in 
trženja. Ob tem zavedanju so Kočevski 
Les, d. o. o., Rokodelska zadruga Sod-
ražica v nastajanju in Festival lesa, z. 
o. o., so. p., oblikovali pobudo za usta-
novitev regijske gozdno lesne verige. 
Ta bo povezala kakovostno domačo 
surovino z bogato tradicijo predelave 
lesa, novimi tehnologijami, z znanjem 
in kreativnostjo. Podpirala bo razvoj 
inovativnih izdelkov z vrhunskim 
dizajnom in s sodobnimi tržnimi in 
promocijskimi pristopi zagotovila 
njihov uspešni prodor na trg.

S povezovanjem v regijsko gozdno 
lesno verigo bomo iz vloge podizvajal-
cev prerasli v pomembnega evropske-
ga soustvarjalca trga lesenih izdelkov. 
Dosegali bomo mnogo večji delež 
lastne predelave lesa, višjo dodano 
vrednost izdelkov, z obojim pa rast šte-
vila neposrednih in posrednih delovnih 
mest.

Kočevski les bo v gozdno lesni veri-
gi dolgoročno zagotavljal pomemben 

del FSC in PEFC certificirane surovine 
sušenega žaganega lesa domačih vrst 
iglavcev in listavcev. Ponudil bo sto-
ritve sušenja in parjenja lesa ter hitro 
dobavo lesa in lesnih polizdelkov. 

Rokodelska zadruga Sodražica 
nastaja v občini z največjim številom 
izdelovalcev lesenih izdelkov. Občina 
Sodražica je tudi nosilec ene redkih in 
zato še toliko bolj dragocenih sloven-
skih geografskih označb: 'Ribniška 
suha roba'. Ta povezuje občine Sodra-

žica, Ribnica, Kočevje, Loški   Potok, 
Velike Lašče, Dobrepolje in Bloke. 
Zadruga bo združevala predelovalce 
lesa na območju LAS in geografske 
označbe za učinkovitejši razvojni, pro-
izvodni, tržni in promocijski nastop. 
Tradicijo izdelovanja suhe robe bo 
negovala z uveljavitvijo geografske 
označbe in jo nadgradila z razvojem 
novih izdelkov. Projekt sofinancira 
Evropska unija, Evropski sklad za re-
gionalni razvoj, Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo v okviru 
sodelovanja Občine Sodražica v Lo-

kalni akcijski skupini Po poteh dediš-
čine od Turjaka do Kolpe. Predelovalci 
ste vljudno vabljeni k sodelovanju in 
pridobitvi več informacij pri:   pavle.
hocevar@gmail.com, 041 780 864.

Festival lesa prevzema kreativni 
razvoj izdelkov, ki vključuje proces 
oblikovanja z izdelavo prototipa, nulte 
serije in končnega izdelka. Zajema 
pa tudi oblikovanje opreme izdelka, 
blagovne znamke, imena, embalaže, 
navodil, podpornih gradiv in vsega 
tistega, kar je potrebno za uspešen pre-
boj na trg. Veseli bomo pisma ali klica 
vseh vas, ki želite z nami sooblikovati 
skupno trajnostno prihodnost, na: festi-
val.lesa@gmail.com, 031 300 976.

Izdelava lesenih izdelkov spada ob 
spoštovanju trajnostnega gospodar-
jenja z gozdovi med najbolj zelene 
oblike proizvodnje. Povezani v gozdno 
lesno verigo bodo domači pridelovalci 
surovine, izdelovalci lesenih izdelkov 
in vsi, ki bodo sodelovali pri njihovem 
razvoju in trženju, močnejši. Dosegali 
bodo večjo prepoznavnost in boljši 
status na globalnem trgu in v doma-
čem okolju. Z uspešnim, trajnostnim 
gospodarstvom pa bo pozitivno bolj 
prepoznavna tudi celotna regija, ki 
bo s tem zanimivejša za investitorje, 
kupce in tudi turiste. 
Meta Kamšek, Miran Mate

Foto: Bojan Štefanič 
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ITS Umetnost za mlade na GSŠ Kočevje
Letošnje šolsko leto smo na GSŠ 
Kočevje drugič zapored izvajali in-
terdisciplinarni sklop, katerega glav-
ni namen je popularizirati lokalno 
umetnostno dediščino in humanistično 
znanje podkrepiti s tehnološkimi re-
šitvami ‒ vse to v duhu razumevanja 
likovne umetnosti kot nepogrešljive 
manifestacije duha časa in okolja, v 
katerem nastaja.

ITS Umetnost za mlade združuje 
pretežno humanistično in družbo-
slovno naravnane šolske predmete: 
umetnostno zgodovino kot vsebinsko 
izhodišče raziskovanja z likovnim 
snovanjem, slovenščino ter kulturo 
in civilizacijo. Njihov skupni cilj je 
razumeti vlogo in prepoznati po-
men likovne umetnosti v lokalnem 
okolju, ki se uresničuje v končnem 
izdelku, Umetnostnem e-vodniku po 
Kočevskem in Ribniškem, ki je javno 
dostopen na spletnem naslovu <http://
itsumetnostnievodnik.splet.arnes.si> 
Tega postopoma izgrajujejo dijakinje 
in dijaki sami, ko vsako leto obrav-
navajo nove spomenike in likovna 
dela, prispevke pa objavijo na spletni 
strani.

Kot vse druge predmete so tudi 
letošnje izvajanje ITS-a pretežno 
krojile epidemiološke razmere, ki so s 

poukom na daljavo na pot postavljale 
vedno nove ovire; te smo z vedno 
novimi rešitvami vselej premagali 
in uspešno zaključili program. Šti-
rim dijakinjam tretjega letnika se je 
v obravnavanju lokalne umetnostne 
zakladnice pridružilo 14 dijakov in 
dijakinj drugega letnika. Po umetno-
stnozgodovinskem pregledu in teore-
tičnem uvodu v pisanje poljudnoznan-
stvenega članka so izbrali temo, ki 
jih je še posebej nagovorila. V fazi 
raziskovanja so napisali krajši prispe-

vek za umetnostni vodnik, ga opremili 
z dokumentarno risbo ali avtorskimi 
fotografijami in dodali nekajminutno 
video predstavitev.

Na tridnevnem projektnem, ki je 
bil delno izveden v šoli in delno od 
doma, so dijaki likovno interpretirali 
izbrano umetnino, jo tako prestavili 
v svoj lastni miselni svet in v njej 
prepoznali aktualno sporočilo za so-
dobni čas. Nastale so izvirne rešitve, 
ki so jih predstavili v obliki virtualne 
likovne razstave; jeseni ji bo sledila še 

razstava v šolskih prostorih. 
Odprtje razstave so dijaki pripravili 

kot spletni dogodek. V drugem letniku 
so posneli skupno predstavitev ITS-a, 
v kateri pojasnjujejo svoj odnos do 
likovne umetnosti in umetnostnih spo-
menikov v domačem okolju ter opi-
sujejo novonastale izvirne reinterpre-
tacije. Video je na ogled na omenjeni 
spletni strani. V tretjem letniku so 
štiri dijakinje samostojno organizirale 
spletno okroglo mizo, na kateri smo 
govorili o vlogi in usodi umetnostne 
produkcije v času zaprtja ustanov in 
odpovedi dogodkov. K sodelovanju so 
povabile tudi ravnatelja GSŠ Kočevje 
Tomaža Markoviča, ki je predstavil 
izvajanje in razvijanje ITS-ov na šoli 
ter vizualno umetnico in filozofinjo 
Lelo B. Njatin, ki s konceptualnim 
umetniškim projektom Smisel aktivno 
sooblikuje javni prostor na Koče-
vskem in Ribniškem.

ITS je z različnimi, celo nepričako-
vanimi izzivi dijakinje in dijake ne-
nehno prestavljal iz njihove cone udo-
bja, saj so se soočali s kompleksnimi 
učnimi situacijami, prav takšnimi, s 
kakršnimi se bodo nenehno srečevali 
na svoji nadaljnji študijski in pozneje 
na profesionalni poti.
Marjana Dolšina Delač

Foto: Marjana Dolšina Delač 

Glasbena šola Kočevje zre v prihodnost

V Sremski Mitrovici je na začetku 
maja potekalo tekmovanje Sirmium 
Music Fest v štirih disciplinah: klavir 
solo, klavirski duo, pihala in komorni 
ansambli. Med pihalci je v 1. kate-
goriji klarineta tekmovala tudi naša 
učenka Lučka Perko in dosegla fanta-
stičen rezultat: vse točke od možnih 
100, 1. mesto in zlato priznanje! Pri 
njenem uspehu jo je spremljal kore-
petitor Marko Petrušič, pripravila pa 
mentorica Nadja Draksler Petrač. Gre 
gotovo za enega največjih uspehov 
učencev Glasbene šole Kočevje na 
glasbenih tekmovanjih v zadnjih 
desetih letih, morda še več. Zato smo 
se na šoli odločili za začetek nove 
tradicije, po kateri bo vsak tekmo-
valec, ki na tekmovanju doseže 100 
točk, ovekovečen s portretno fotogra-
fijo, ki bo visela v dvorani glasbene 
šole. V čast tekmovalcu in spodbudo 
drugim! Dobili smo 'dvorano slav-
nih' in ne dvomimo, da bo portretov 
kmalu precej več.

Na International Music masterclass 
and Competition (IMMC), tekmo-
vanju iz glasbene teorije, glasbene-
ga ustvarjanja in solfeggia, so naši 
tekmovalci dosegli prav lepe uspehe. 

V kategoriji Ia ustvarjanje je Ema 
Smola osvojila zlato priznanje, 3. 
mesto. Saba Lautar Majerle je uspeh 
dopolnila z zlatim priznanjem in 5. 
mestom. Ni pa se izkazala samo v 

ustvarjanju, temveč je zlato dosegla 
tudi v Ib kategorij solfeggio. Naši 
učenci so nadaljevali zmagoslavni 
ciklus v naslednji Ic kategoriji glasbe-
ne teorije. In kdor se še ni srečal z 
glasbeno teorijo (številni bi jo mirno 
krstili za terorijo), mu lahko zaupa-
mo, da gre za neverjetno obsežno in 
zapleteno temo, v katero se ne kaže 
spuščati brez dobrih priprav. Tu sta 
Ema Smola in neutrudna Saba Lautar 
Majerle osvojili posebej srebrno in 
bronasto priznanje. Uspeh sta zaokro-
žila Hana Jasenc in Martin Pipan Faj-
far s priznanjem za udeležbo. Enake-
ga je prejel še Aleksej Krkovič v IIIc 
kategoriji. Njihova mentorica Nives 
Šabjan je opravila odlično delo!

Glasbena šola Kočevje ni umanj-
kala na 1. mednarodnem tekmovanju 
Matije Bravničarja v Logatcu, ki je 
namenjeno mladim violinistkam in 
violinistom. Tekmovanje je poime-
novano po znamenitem slovenskem 
violinistu in skladatelju Matiji 
Bravničarju, ki je zelo veliko skladal 
za violino in simfonični orkester. 
V nasprotju s številnimi drugimi 
tekmovanji to ni namenjeno klasični 
tekmovalni izkušnji in boju za vsako 

točko, ampak bolj poglobljeni spod-
budi, namenjeni razpravam strokov-
ne komisije in v pomoč in orientacijo 
pri nadaljnjem študiju violine. Gre 
za spodbudo za vsakega mladega vi-
olinista ali violinistko pri igranju na 
solistične instrumente, nastope z or-
kestrom ali nadaljnje učenje violine.

Naša učenka Anja Novak je osvo-
jila srebrno priznanje v 1. kategoriji, 
ki je namenjena učencem, ki se učijo 
violino največ tri leta, kar je tudi 
posebnost tega tekmovanja, saj so 
kategorije razporejene po številu let 
učenja, in ne po letnici rojstva. Anjo 
Novak je spremljala njena mentorica 
Katja Morel, korepetiral pa Marko 
Petrušič.

Vsa tekmovanja so potekala na 
daljavo, prek spleta in povezav ali 
posnetkov, pri čemer nam je prof. 
Katja Morel zaupala, da je tako na-
stopanje precej težje, kot se zdi, tako 
s tehničnega kot osebnega vidika. 
Vsem tekmovalcem in tekmoval-
kam, mentoricama in korepetitor-
ju iskreno čestitamo za dosežene 
uspehe in vemo, da jih bomo od njih 
deležni še veliko.
Martin Lavrič

V Glasbeni šoli Kočevje smo z ramen otresli naveličanost in poprijeli za delo. Prvi rezultati so se kmalu pokazali, saj imamo po dolgem času  
dobre in spodbudne novice.

Lučka Perko z mentorico Nadjo Drakslar Petrač 
Foto: Arhiv GŠ Kočevje 
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Izdelava didaktičnega igrala na OŠ Ljuba Šercerja

Mladi animatorji

Na Osnovni šoli Ljuba Šercerja 
smo že znani po tem, da se zelo radi 
lotimo praktičnih opravil in marsikaj 
izdelamo sami. Ker v veliki meri 
sodelujemo z lokalnim okoljem, naši 
izdelki izpolnjujejo želje prebivalcem 
po Kočevju in širši okolici, pogosto 
pa pozabimo, da imajo tudi učenci 
naše šole marsikatero željo, ki nam je 
preprosto ne uspe izpolniti. Zato so 
učenci 8. in 9. razreda prilagojene-
ga programa z nižjim izobrazbenim 
standardom prišli na idejo, da bi 
dvodnevni tehniški dan posvetili iz-
delavi zunanjega didaktičnega igrala. 
S tem bi še popestrili šolsko dvori-
šče, ki predstavlja osrednji prostor 
za sprostitev na naši šoli, igralo pa 
bi bilo namenjeno mlajšim učencem 
naše šole. Ni trajalo dolgo, ko smo 
pri uri oddelčne skupnosti zbirali ide-
je o tem, kašno naj bi zunanje igralo 
sploh bilo. Po številnih idejah in 
skrbnem načrtovanju smo bili prepri-
čani, da smo si zamislili popolno 
igralo, ki bo krasilo naše dvorišče.

Tehniška dneva, namenjena izdela-
vi zunanjega didaktičnega igrala, sta 
potekala v šolski tehnični učilnici, 
saj smo imeli tako pri roki vse orodje 
in naprave, ki smo jih potrebovali za 
delo. Učenci so se razdelili v manjše 
skupine, pri čemer je vsak opravljal 
točno določeno fazo izdelave igrala. 

Prvi dan je bil namenjen osnovni 
pripravi in obdelavi lesa, saj smo 
se ukvarjali predvsem z merjenjem, 
rezanjem, brušenjem, vrtanjem ter se-
veda barvanjem in risanjem motivov, 
ki predstavljajo osrednji del igrala. 

Proti koncu prvega dne je skupina 
učencev na predvidenem mestu za 
postavitev igrala izkopala dve luknji, 
pripravila betonsko mešanico in 
zabetonirala nosilca, na katera smo 
pozneje postavili igralo. To opravilo 

je bilo za nekatere učence še posebej 
zanimivo, saj se s takšnimi deli ne 
srečujejo prav pogosto. S tem pa smo 
tudi zaključili prvi dan. Drugi dan 
se je prva skupina učencev posve-
tila risanju in barvanju motivov na 
lesenih kockah didaktičnega igrala, 
druga skupina pa je na šolski zeleni-
ci, kjer smo prejšnji dan zabetonirali 
kovinske nosilce za igralo, začela 
sestavljati ogrodje. Po intenzivnem 
delovnem dnevu smo na sestavljeno 
ogrodje namestili lesene kocke, vse 
skupaj previdno privili s posebnimi 
maticami in naše zunanje didaktično 
igralo je bilo pripravljeno za upora-
bo. V pravilen položaj postavljene 
lesene kocke razkrijejo sliko enega 
izmed štirih letnih časov. Tematika 
letnih časov pa je bila tudi osnovno 
vodilo pri izdelavi didaktičnega igra-
la, ki tako predstavlja tudi odličen 
učni pripomoček. Prepričani smo, da 
ga bodo z veseljem in zanimanjem 
uporabljali številni učenci naše šole, 
prav tako pa tudi naši zunanji obi-
skovalci. Čeprav so se z njim prvi 
poigrali prav najstarejši učenci, ki 
so igralo tudi izdelali, pa je že prvi 
dan pritegnilo zanimanje številnih 
mlajših učencev, ki se jim je končno 
izpolnila želja po novem didaktičnem 
igralu.  
Jan Čibej

Na OŠ Zbora odposlancev se učen-
ci že šesto leto preizkušajo v vlogi 
animatorjev. Interesno dejavnost 
Animirajmo smo prvič organizirali 
v šolskem letu 2015/16. Prva leta 
so učenci spoznavali zgodovino in 
osnove animacije. Izdelovali so prve 
naprave za ogled sličic, ki so se po-
vezovale v zgodbo. Njihova prva ani-
macija je nastala na osnovi izdelave 
flipbooka – knjižice z vrsto slik, ki se 
postopoma spreminjajo od ene strani 
do druge, med hitrim zaporednim 
ogledom narisanega pa dobimo obču-
tek gibanja slik. 

Pri izdelovanju animacije so so 
najprej spoznali enostavno 'stop 
motion' kolažno tehniko. Po začetnih 
korakih so  postopoma začeli preizku-
šati tudi uporabo fotoaparata, spletne 
kamere in računalnike, kar so hitro 
usvojili. Naši animatorji so s svoji-
mi izdelki sodelovali na prireditvah 
RTM Kočevska, saj so se animacije 
navezovale na tekoče tematsko leto. 
Svoja dela so ponosno prijavili na 
različne natečaje, kjer so bili za svoj 
trud tudi nagrajeni.

Z animacijo Nikola Tesla in elek-
trična poguba smo leta 2017 prejeli 
glavno nagrado v  okviru mednaro-

dnega projekta Živel strip! Živela 
animacija!, pod okriljem revije 
Stripburger. Prav tako smo leta 2018 
prejeli glavno nagrado v okviru istega 
projekta za 3D-animacijo North 
pole expedition. Ta je bila namenje-

na Nataši Briški, ki je bila ravno to 
leto članica odprave The Women's 
Euro-Arabian North Pole Expediti-
on 2018. Animacijo s spodbudnimi 
besedami smo ji poslali po internetu, 
ona pa se nam je javila in smo z njo 
lahko celo pokramljali prek interne-

tne video povezave. Našo animacijo 
je pokazala tudi ostalim članicam 
odprave in tako se je ta hitro znašla 
na omrežju in obkrožila svet.

3D-animacija je bila učencem 
zanimiva, zato je bila tudi naslednja 

animacija z naslovom Ker nam ni 
vseeno v 3D-tehniki. Učenci so se 
ukvarjali s problematiko pirotehnike 
v prazničnem času in svoja razmi-
šljanja predstavili z animacijo. Tudi 
to smo prijavili na video in filmski 
natečaj za mlade ustvarjalce Korake-

ta. Učenci so se rezultata zelo razve-
selili, saj je njihova animacija prejela 
1. nagrado.

V letošnjem šolskem letu smo 
zaradi dolgega zaprtja šole morali 
poiskati alternativo klasični izdelavi 
animiranega filma. Odločili smo se, 
da spoznamo dron. Tako smo letos 
pripravili video z naslovom Polet nad 
Kočevjem, ki si ga lahko ogledate na 
povezavi: https://www.oszboraod-
poslancev.si/2021/03/06/polet-nad-
-kocevjem-animatorji/

Upravljanje drona je bilo zabavno 
in nič kaj preprosto, saj so morali 
učenci paziti, da je dron po zraku 
potoval kar se da gladko in počasi.

Izdelava animiranega filma od 
učencev zahteva vztrajnost in potr-
pežljivost. Končni izdelek namreč 
nastaja zelo počasi. Učenci dva do tri 
mesece pripravljajo zgodbo, like in 
sceno za snemanje, nato pa je vse to 
treba še poslikati in zmontirati. Ves 
trud je poplačan z ogledom končnega 
izdelka. 

Učenci, ki se najdejo v tej ustvarjal-
ni dejavnosti, se z velikim veseljem 
vsako novo šolsko leto vračajo k 
ustvarjanju novih animacij.
Nina Zver

Foto: Sandra Rusec Belaj 

Foto: Tian Berdavs 
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Aktivna pomlad v OŠ Stara Cerkev

Kaj nam ščebetajo ptice?

Še nekaj tednov in konec bo nenavad-
nega šolskega leta. Učenci in učitelji 
že nestrpno čakamo zaključek in upa-
mo, da bo naslednje šolsko leto bolj 
prijazno in da se končno vrnemo v 
normalne življenjske tirnice.

Marca in aprila so bila na šoli izve-
dena tekmovanja iz Matemčka in kar 
16 učencev se je uvrstilo na državno 
tekmovanje, od tega jih je 12 preje-
lo srebrno priznanje. Tjaša Novak, 
učenka 9. razreda, je na tekmovanju 
Razvedrilna matematika dosegla 
srebrno, na tekmovanju iz logike pa 
zlato priznanje. Konec aprila si je 
učenec Rok Novak pripisal srebrno 
priznanje, Lia Jasenc pa bronasto na 
tekmovanju iz znanja angleškega je-
zika. Na tekmovanju iz Vesele šole se 
je odlično izkazala tudi sedmošolka 
Manca Marčelja, saj je osvojila srebr-
no priznanje na državnem nivoju.

Naša šola se je pridružila čistilni 
akciji Očistimo Kočevsko. Skupaj z 
razredniki je 140 učencev pobiralo 
odvržene odpadke na območjih širše 
okolice šole in vzdolž cest do bližnjih 
vasi. Učenci podružnične šole Željne 
so očistili okolico šole, pot do igrišča 
in njegovo okolico.

22. aprila so 
učenci sedmih 
razredov spoz-
navali ume-
tniško delo 
našega koče-
vskega kiparja 
Staneta Jarma, 
ki ga v svetu 
umetnikov od-
seva njegova 
razpoznavna 
likovna govo-
rica. V petih 
urah tehni-
škega dneva 
Jarmov dan 
so učenci z 
ogledom filma 
dobili vpogled 
v življenje in 
uspehe veli-
kega ljubitelja 
lesa. Dan so nadaljevali s samostoj-
nim izdelovanjem matrice za lesorez, 
ki so ga tudi odtisnili.

Zadnji teden pred prvomajskimi 
počitnicami smo začeli izvajati aktiv-
nosti v projektu Trajnostna mobilnost 
v OŠ – Gremo peš s kokoško Rozi. 

Projekt se 
izvaja pod 
okriljem 
Ministrstva za 
infrastrukturo 
in spodbu-
ja tako vse 
zaposlene kot 
tudi učence od 
1. do 6. razre-
da, da priha-
jajo v šolo 
aktivno, torej 
peš, s kole-
som, rolerji, 
skirojem, jav-
nimi prevo-
znimi sredstvi 
ali na način 
skupne vožnje 
z osebnim 
avtomobilom. 
Zavedamo 

se, da aktivnost vpliva na spremem-
bo potovalnih navad osnovnošolcev 
v smeri trajnostne mobilnosti, na 
zmanjšanje motoriziranega prometa 
v okolici šol, zmanjšanje okolijskih 
obremenitev, spodbujanje gibanja 
otrok in krepitev zdravja otrok. Z 

anketiranjem učencev smo dobili 
podatek, da je doslej v šolo na traj-
nostni način prihajalo 41 % učencev. 
Zadali smo si cilj, da bomo trajnostne 
načine izboljšali za 40 %, kar nam je 
uspelo preseči že prvi dan izvajanja 
aktivnosti. Največ učencev je prišlo 
na trajnostni način v šolo v petek, 
in sicer 97,8 %. Projekt skozi igro 
nagovarja učence, saj so vsi, ki so v 
šolo prišli na trajnostni način, dobili 
igralne kartice, ki jih bodo pozneje 
uporabili za igranje družabne igre. 
Če so v šolo na trajnosten način prišli 
vsi učenci iz razreda in razrednik, je 
razred prejel kartico z zlatim jajcem. 
Načine prihajanja učencev v šolo smo 
beležili na plakatih v razredih in v 
avli šole.

23. aprila so učenci pripravili tradi-
cionalno prireditev Pozdrav pomladi, 
ki je bila v e-obliki. Učenci so peli in 
deklamirali pomladne pesmi, 4. a je 
deklamiral celo v znakovnem jeziku, 
lahko smo prisluhnili zvokom klavir-
ja in violončela. Naj se slišijo misli 
učenk Tijane Panić ter Lize Rus in 
naj pomlad prinese srečne obraze in 
tople dni.
Jasmina Arko

Tudi danes me je prebudil živahen 
ščebet ptic. Ali jih slišite? Na OŠ Ob 
Rinži jim z veseljem prisluhnemo in 
jih opazujemo. Okolica naše šole se 
ponaša z edinstveno raznolikostjo ži-
vljenjskega okolja, ki je v pomladnem 
času zaživela in nas vedno znova pre-
seneča s svojo biotsko raznolikostjo. 

Naravno okolje gozdička, ki se 
nadaljuje v travnik, sadovnjak in 
šolski vrt, dopolnjujejo okljuki reke 
Rinže, pomembne površinske vode v 
naši okolici. Z raziskovanjem okolice 
šole – vse od tal in listnega opada 
pa do vrha krošenj ter reke in rečnih 
bregov v različnih letnih časih – učen-
ci razvijajo sposobnost opazovanja 
in spoznavajo, kako je ohranjeno 
raznoliko življenjsko okolje ključno, 
da živim bitjem zagotovimo različna 
bivališča, skrivališča, zadosten vir 
hrane in vode.  

Pri pouku naravoslovja v sedmem 
razredu smo v dneh, ko je epidemi-
ološka slika to dopuščala, k učni uri 
na prostem povabili predstavnika 
Društva za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije (DOPPS), sekcije od 
Kolpe do Barja, gospoda Muhameda 
Delića. Skupaj z njim smo v Ptič-
jem gaju pred šolo izvedli učno uro 
o pticah. Predstavil nam je načine, 
kako lahko opazujemo ptice, kako 
so različne vrste ptic prilagojene na 
življenjski prostor, njihove prehranje-

valne in gnezditvene navade. Pouda-
ril je pomen ohranjanja zdravega in 
neokrnjenega življenjskega okolja za 
ohranjanje raznolikosti ptic ter kaj jih 
ogroža. 

Spoznali smo, kako na pravilen 
način postavimo ptičjo krmilnico in 
ptičjo gnezdilnico. Ptičje krmilnice v 
zimskem času obiskujejo ptice, kot so 
sinice, taščice in brglezi, ki se pre-
hranjujejo z različnimi semeni. Poleg 
semen jim lahko nastavimo tudi lojne 
pogače. Vsaka ptica ima svoje prehra-
njevalne navade, občasno pa krmilni-
co v ptičjem gaju obišče tudi veverica.

V Ptičjem gaju imamo pet gnezdil-

nic in vse smo v sodelovanju z DO-
PSS očistili še pred sezono parjenja in 
gnezdenja. Opazili smo, da so bile v 
pretekli gnezdilni sezoni zasedene vse 

gnezdilnice. Naselile so jih različne 
vrste ptic, saj smo lahko opazili raz-
lično oblikovana gnezda, v nekaterih 
pa so prenočevale ptice tudi pozimi. 
Čiščenje gnezd je zelo pomembno z 
vidika preprečevanja širjenja bolezni 
med pticami in zagotavljanja var-
nega okolja za vzgojo mladičev. Na 
vhodnih luknjah gnezdilnic so bili jas-
no vidni sledovi detla, ki ga v okolici 
šole zelo pogosto slišimo. 

Poleg sinic, taščic, brglezov in detla 
lahko v okolici šole opazimo tudi go-
lobe, sive vrane ter nekaj vodnih ptic, 
predvsem race mlakarice in nekoliko 
manjše race, kreheljce, slišali pa smo 
tudi vodomca.

Letos smo v okolici šole postavili še 
šest ptičjih gnezdilnic in osem neto-
pirnic. Upamo, da se bodo v njih novi 
stanovalci dobro počutili in uspešno 
vzgojili svoj zarod.
Laura Javoršek

Foto: Jasmina Arko 

Foto: Laura Javoršek 
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Nika in Nejc sta zapisala svojo zgodbo
Nika Stefanišin in Nejc Čurič sta mlad par, ki že nekaj časa skupaj plavata v glasbenih vodah. V domačem mestu smo ju lahko slišali marsikje, 
sodelovala pa sta tudi pri kompilacijah Kočevje špila. Čeprav sta se podpisala že pod kar nekaj avtorskih skladb, je njuna najnovejša Zgodbo 
piševa zagotovo nekaj posebnega. Izšla je pri založbi Nika Records, zvok pa sta oplemenitila tudi z videospotom. 

Glasba je bila v njunih življenjih od 
majhnega. Oba sta obiskovala glasbe-
no šolo, le da jo je Nejc tudi končal, 
Nika pa je po treh letih ugotovila, 
da bi namesto saksofona morda raje 
inštrumentirala s svojimi glasilkami. 
Njuni poti sta se začeli prepletati leta 
2018, ko sta bila oba člana skupi-
ne Estrellas. "Tistega brezskrbnega 
poletja je Aleš Kovačič iskal nasto-
pajoče za letni vrt Kulturnega centra 
Kočevje in nama ponudil priložnost 
kot duetu. Takrat sva si rekla, zakaj 
pa ne. Mogoče brez tistega 'usodnega 
ja' ne bi bila danes tu," pripovedujeta. 
Iskrice so preskočile, prek glasbe pa 
sta začela graditi tudi osebni odnos, 
in kot lahko razberemo iz pesmi, ju 
že prihodnje leto čaka še en 'usodni 
da'. 

Dejstvo, da sta par, jima dostikrat 
koristi tudi v glasbi. "Veliko lažje se 
je uskladiti za vaje, zdaj pa se celo 
toliko poznava, da med nastopom 
že s samo enim pogledom veva, kaj 
želiva drug od drugega – upočasniti 
komad, ga zaključiti ali ponoviti re-
fren," pojasnjujeta. V njunih pesmih 
prevladujejo ljubezenski motivi, kot 
pravita, pa vedno izhajata iz trenu-
tnih občutij, dogodkov ali spominov. 
"Pesem Zgodbo piševa je tudi krajši 
oris najinega začetka, najine zgodbe 
in dejansko govori o naju," še povesta 
in dodajata, da se od drugih razlikuje 
tudi po tem, kdo vse je bil del nje, 
kakšen je bil celotni proces, da je bila 
izdana pod založbo in da je dobila 
tudi vizualno podobo. 

A pesem Zgodbo piševa ni nastala 
kar čez noč. Celoten projekt je trajal 
dobro leto dni. "Vmes so bili vzponi 
in padci. Imela sva namreč že dokon-
čan neki drugi komad – ki sva ga zdaj 
pospravila nekam na varno – tega pa 
sva se lotila čisto na novo. Vmes sva 
se spraševala, in pri tem najbrž nisva 
edina, ali ima to vse smisel, zakaj to 
počneva in kaj sploh želiva," opisuje 
Nika. Ravno v teh trenutkih jima je 
bil v ogromno podporo glasbeni ko-
lega in mentor Martin Lunder, ki je s 
svojim znanjem in motivacijo iz njiju 

izvlekel veliko dobrega. Takrat so šle 
stvari samo navzgor. Vsak delček je 
začel sestavljati mozaik in vsako pog-
lavje je imelo smiseln zaključek. 

Najprej sta nastala besedilo in 
melodija, ki jo je Nejc pozneje 
nadgradil. Ko je mentor potrdil, da v 
uvodnem demu vidi potencial, so za-
čeli besedilo in melodijo 'šraufati' in 
izpopolnjevati. "Velik del je prispeval 
Martin s svojim znanjem in izku-

šnjami, postavljanjem harmonij in 
postavitvijo komada. Povezal naju je 
s svojimi fanti iz benda Los Ventilos, 
nato pa je prav Nace Jordan komad 
snemal v svojem studiu v Kranju, 
prispeval bas linijo in bil producent 
skladbe, z Martinom pa sta sestavila 
tudi aranžma. Bobnar Miha Petrovič 
je komadu pripisal ritem in še svojo 
osebno noto. Šele čisto na koncu sva 
skladbi dala tudi naslov," razložita. 

Idejo za videospot je predlagal 
režiser Matej Grginič, in kot pravita, 
ju je s tem takoj kupil. "Nismo želeli, 
da video podpisuje besedilo skladbe," 
povesta. Zato so za rdečo nit vzeli 
šah. Pa sta Nika in Nejc tudi zares 
tako pretkana šahista? "Igro velikih 
mojstrov Kasparova in Topalova 
nama je izbral Matej, torej pretkana 
šahista zagotovo nisva.  Sva pa ugo-
tovila, da si lahko zapomniva vsak 
vsaj 44 potez šahovske igre. Zgodbo 
si sicer lahko vsak predstavlja dru-
gače, a kaj naj si nasprotnik misli, če 
mu igralec ponudi kralja na pladnju," 
sprašujeta. 

"Izida komada sicer nisva prosla-
vila, sva pa večer pred izidom na 
'predpremiero' povabila nekaj najbliž-
jih prijateljev in kočevskih glasbeni-
kov. Nisva mogla več čakati," poves-
ta. Kot pravita, so tudi odzivi povsem 
nad pričakovanji. "Toplo nama je, ko 
vidiva prijatelje, da si mrmrajo pe-
sem, ali pa sodelavce, kako prepevajo 
refren. Vesela sva iskrenih odzivov pa 
tudi konstruktivnih kritik glasbenih 
prijateljev in znancev. Res poseben 
pa je občutek, ko dobiš sporočilo, da 
je tvoja skladba nekomu polepšala 
dan, da se je nekdo v njej našel, da 
mu je pri srcu besedilo. Kaj več si 
lahko želiš?"

Koncertov in nastopov v živo zdaj 
že več kot leto dni dobesedno ni, v 
Kočevju pa smo bili skoraj že vaje-
ni, da ju v petek ali v soboto zvečer 
lahko kje slišimo. Pogrešata nasto-
pe? "Adrenalin, pozitivna trema, 
nasmehi ljudi in uresničevanje sanj so 
štiri stvari, ki jih v tem času najbolj 
pogrešava," priznata. Pa načrti za pri-
hodnost? Kot pravita, bosta z glasbo 
zagotovo nadaljevala, "od vsakega 
življenjskega obdobja pa bo odvisno 
v kakšni meri. Želiva si, upava in se 
tudi trudiva, da bo mogoče že letos 
slišati kaj novega. Materiala imava že 
nekaj, ekipo, podporo in željo pa tudi. 
Želiva si novih znanj, sodelovanj, 
projektov in izkušenj. Skratka, ne 
želiva se omejevati," zaključita.  
Neja Jerebičnik

Foto: Urška Pečnik 



Kočevska maj 2021www.kocevje.si 19

Kljub epidemiji pihalni orkester ne počiva
Zadnje leto je z vsemi omejitvami še posebej prizadelo kulturnike, katerih delovanje se je v fizičnem smislu praktično ustavilo. Z izzivom, 
kako ohranjati muziciranje kljub epidemiji, se je soočil tudi Pihalni orkester Kočevje - 1927 in s pomočjo digitalnih tehnologij našel rešitve, 
ki so mu omogočile, da so se člani virtualno družili in vadili ter celo odigrali nekaj koncertov in izvolili novo vodstvo.

"Prepoved zbiranja smo vzeli kot 
izziv in s skupnimi močmi poskrbeli, 
da se delovanje orkestra ni popolno-
ma ustavilo," so povedali. Iz glasbene 
šole so petkove vaje preselili na zdaj 
že vsem dobro poznano aplikacijo 
Zoom. Pravijo, da so na ta način 
predvsem želeli zagotoviti, da bi člani 
približno ohranjali igralno kondicijo, 
hkrati pa so imela takšna srečanja tudi 
pomemben povezovalni vidik, saj so 
tako zagotovili vsaj malo druženja, 
povezovanja in medgeneracijskega 
učenja med člani orkestra, kar je 
poleg glasbenega ustvarjanja jedro 
njihovega društva. 

Zanimiv je tudi njihov opis konkret-
nega poteka orkestralnih vaj na 
virtualni platformi. "Ko smo bili v 
spletni pogovorni sobi prijavljeni vsi 
člani, je dirigent določil kandidata, ki 
je imel vključen mikrofon, preostali 
člani smo za ta čas mikrofone utišali. 
Na dirigentov znak je izbrani član z 
vključenim mikrofonom začel igrati 
skladbo, preostali pa smo ob poslu-
šanju njegovega igranja poleg pihali 
oziroma trobili še v svoje inštrumen-
te." Dirigent je poskrbel, da je na 
vrsto za igranje prišel vsak član.

Zavedajo se, da takšna oblika dela 
ni dolgoročna rešitev, saj člani med 
igranjem slišijo le sebe in osebo, ki 
ima med igranjem vklopljen mi-
krofon. Poleg tega so vedno lahko 
prisotne tudi tehnične težave - zvok 
zaostaja, spletna povezava ni vedno 
najboljša. "Kdaj se nam je zgodilo, da 
je vse skupaj zamrznilo," so v smehu 
pripomnili. Vendar so hitro dodali, da 
kljub vsem omenjenim težavam še 
vedno raje malo potrpijo, kot da sploh 
ne bi imeli vaj in druženj.

Spodbuda za mlade 
Za uspešen razvoj in delovanje orke-
stra je zelo pomembno, da orkester 
pridobiva in ohranja nove člane. 
"Člani upravnega odbora smo že na 
začetku epidemije razumeli, da bodo 
mladi potrebovali največ spodbude in 
motivacije, zato smo takoj začeli iska-
ti ideje, ki bodo dovolj zanimive, da 
bodo ostajali ustvarjalni in aktivni." 
Tako so v zadnjem letu poleg vaj or-
ganizirali tudi druženja preko Zooma 
(in kresovanje prek Zooma), posneli 
so dve koračnici, bili gostje v oddaji 
Otroški brlogec na radiu Univox ter 
se seznanili tudi s tehničnim delom 
glasbene in video produkcije, saj so se 
s Primožem Grašičem in Urošem No-
vakom poglobili v nastajanje posnetka 
Virtualnega prazničnega koncerta.

Hkrati še naprej poteka projekt 

Botrstvo za mlade glasbenike, ki ga 
izvajajo s pomočjo fundacije mag. 
Alenke Gabrič. Namenjeno je mladim 
na osnovnem in srednješolskem nivo-
ju, ki že obiskujejo ali se želijo vpisati 
v Glasbeno šolo Kočevje in delujejo 
ali bodo sodelovali v pihalnem orke-
stru. Botrstvo mlademu glasbeniku 
zagotovi pokritje stroškov šolnine 

v glasbeni šoli in brezplačni najem 
inštrumenta ter delovanje v pihalnem 
orkestru. Nov razpis bo predvidoma 
objavljen septembra letos.

Prvič virtualno izvolili nove 
 organe društva
Letos so se soočili še z enim zani-
mivim izzivom – kako izvesti voli-
tve novih članic in članov organov 
društva. "Po pomoč smo se obrnili na 
druga društva in zveze po Sloveniji, ki 
so že imela take izkušnje," so poveda-
li. Dobili so veliko dobrih nasvetov in 
se na koncu odločili, da bodo glaso-
vanje organizirali korespondenčno. 
Člani so imeli za glasovanje na voljo 
tri tedne in so ga lahko izvedli prek 
spletne platforme Google Obrazci ali 
s priporočeno pošto. Na koncu je novi 
predsednik postal dolgoletni član in 
pred tem tajnik društva Tomaž Poje, 
člani upravnega odbora pa so še Ma-

ruša Mlekuž (podpredsednica), Tanja 
Mestek (tajnica), Miran Loparec (bla-
gajnik), Marjan Novak (gospodar), 
Alojz Ivančič (član) in Dušan Struna 
(član).

"Uspešne izpeljave občnega zbora 
nam žal ni uspelo zaključiti z druže-
njem v godbenih prostorih, kot je to v 
navadi. Upamo pa, da se bo to zgodilo 

takoj, ko bodo razmere to dopuščale," 
so dodali. Novi upravni odbor se je 
že preizkusil v praksi, saj je sodeloval 
pri uspešni izpeljavi Budnice 2021, 
ki je tudi tokrat žal morala potekati 
prek radia in s pomočjo kočevskih 
gasilskih društev, ki so s svojimi 
vozili predvajali koračnice po naši 
občini. Hkrati člani upravnega odbora 
zagotavljajo, da bodo nadaljevali 
uspešno delo svojih predhodnikov in 
se še naprej trudili prilagoditi se času, 
v katerem živimo, predvsem z zago-
tavljanjem kar se da prijetnega okolja 
za mlade. Trdno namreč verjamejo v 
rek, da na mladih svet stoji.

Optimistično zrejo v prihodnost
Kljub razmeram je orkester lani 
izvedel kar nekaj projektov, že lani so 
namreč prvomajsko budnico izvedli v 
obliki glasbene oddaje na Radiu Uni-
vox ter s pomočjo gasilcev, organizi-

rali so virtualni glasbeni salon, kjer 
so orkester podrobno predstavili prek 
svojih kanalov na družbenih omrežjih, 
v Domu starejših občanov Kočevje 
so imeli koncert ob dnevu državnosti, 
precej pa je odmevala tudi njihova 
javna vaja, kot so poimenovali svoj 
poletni koncert na Mestni plošča-
di. Veteranska sekcija je septembra 
izvedla nastop ob obletnici športnega 
društva Mozelj, na koncu leta seveda 
ni izostal niti tradicionalni praznični 
koncert, ki so ga predvajali na radiu 
Univox in godbenem Facebooku.

In tudi za letos imajo velike načrte. 
"Za dežjem vedno posije sonce, in tudi 
tokrat bo," pravijo. Tako imajo za sabo 
že prej omenjeno prvomajsko budnico, 
načrtujejo že 10. glasbeni salon in vse 
svoje tradicionalne nastope. Ob rahlja-
nju ukrepov počasi začenjajo hoditi na 
vaje, da bodo tudi junija lahko izvedli 
koncerta v Domu starejših občanov in 
na Mestni ploščadi. Če bodo razmere 
dopuščale, se bodo odpravili tudi na 
gostovanje v Fužine na Hrvaškem, 
jeseni bi radi izvedli sklop strokovnih 
glasbenih delavnic, ki so jih poime-
novali Uigrani 2021, se udeležili 14. 
festivala veteranskih godb v Mengšu 
ter revije Zveze godb Dolenjske in 
Bele krajine v Novem mestu, leto pa 
zaključili s tradicionalnim novoletnim 
koncertom v športni dvorani.

Kljub zahtevnemu letu so člani 
Pihalnega orkestra Kočevje pokazali 
složnost in motivacijo, ki je vredna 
pohvale in jih utrjuje na mestu enega 
najpomembnejših glasbenih društev v 
Kočevju. Kot sami poudarjajo, je pi-
halni orkester kot mozaik. Vsak član 
je svoj individualni delček glasbenega 
mozaika, vendar končna umetnina ni 
vsak košček posebej, ampak kar vsi 
koščki predstavljajo skupaj – v njiho-
vem primeru je to glasba.

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: PIHALNI ORKESTER KOČEVJE



Kočevska maj 2021www.kocevje.si 20Iz depojev

Kočevska suha roba?
Ribnica je območje, na katero vsak-
do pomisli, ko govorimo o suhi robi. 
Marsikdo pa ne ve, da je kočevska 
suha roba nekaj, kar je Kočevarje 
spremljalo in definiralo skozi mnogo 
stoletij, danes pa je skoraj pozabljena. 
O njenem obstoju je govoril že Janez 
Vajkard Valvasor, ki je v svoji Slavi 
Vojvodine Kranjske (1689) pričal o 
tem, kako se prebivalci Kočevja in 
okolice preživljajo skoraj izključno 
z izdelovanjem raznolikih lesenih 
posod, ki jih potem prodajajo in izva-
žajo v tuje dežele. V povezavi s tem 
je naštel 17 kočevskih vasi. Spodnje 
in Zgornje Ložine, Mahovnik, Stara 
Cerkev, Mala Gora, Stari Log, Smuka, 
Šalka vas, Cvišlerji, Onek, Koprivnik, 
Mozelj, Zajčje Polje, Knežja Lipa, 
Črmošnjice, Novi Lazi in Kočevska 
Reka, so bile vasi, kjer so prebivali 
izdelovalci suhe robe. Izdelovali so 
različne izdelke, in sicer od lesenih 
krožnikov, žlic, kuhalnic, posod, 
škafov, šatulj, sodov, sodčkov, ime-
novanih putčerle, obodov, rešet in do 
skodel. Vso to robo naj bi po njegovih 
besedah tovorili na konjih ali lastnem 
hrbtu v sosednje dežele.

Na Valvasorjevem bakrorezu, ki 
upodablja prebivalce Kočevske, ti 
nosijo različne lesene posode. Na 
skrajni levi je upodobljen moški, ki 
v levi roki nosi enojni, v desni pa 
dvojni sodček. Uporabljali so jih za 
prenašanje pijače na delo ali daljša 
potovanja. Bili so zelo razširjeni in 
uporabljali so jih vse do prve polovice 
20. stoletja. Moški na njegovi desni 
ima čez roko obešeno posodo iz lubja. 
Velik mehak kos lubja, najpogosteje 
brezov, je bil na sredini prepognjen 
in ob straneh sešit z lesenimi oblanci. 
Takšne posode različnih velikosti so 
še v 20. stoletju uporabljali za na-
biranje jagod in gob. Ženski nosita 
pleteno košaro in oprtan nekakšen 
nahrbtnik ter pohodno palico za pod-
poro. V ozadju opazimo dva možaka, 
ki na hrbtu nosita tovor, morda ravno 
izdelke za prodajo. Tudi Baltasar 
Hacquet (francoski naravoslovec, 
zdravnik, etnograf) je stoletje pozneje 
na podoben način opisal in upodobil 
Kočevarje. Sodček, ki ga nosi Koče-
var, je imenoval 'oljna steklenička', 
na upodobitvi pa vidimo, da gre za 
leseno posodo, narejeno iz več dog ter 
povezano z lesenimi obroči. Uporabo 
'oljne stekleničke' razloži takole: "Ker 
ti ljudje pogosto trgujejo z oljem in 
drugimi mastnimi rečmi, so njihova 
oblačila vedno umazanega, rumene-
ga videza." Kočevarko je upodobil z 
večjo leseno posodo valjaste oblike na 
hrbtu in zapisal, da v čebričkih nosijo 
le malo (robe).

Najbolj znani izdelki Kočevarjev so 
bile lesene posode, kot so škafi, bren-
te, banke, barilca, deže, vedra, pinje, 

golide, putrihi, kadi itd. Izdelovali 
so jih iz mešanega lesa, najpogosteje 
iz smreke, češnje ali bresta. Lesene 
posode so bile na dnu širše s skoraj 
navpičnimi dogami. Imele so večje 
število lesenih obročev, ki so bili ožji 
in tanjši s prikritimi sklepi. Do prelo-
ma iz 19. v 20. stoletje so na celotnem 
območju Kočevske izdelovali tudi 
šatulje, narejene iz smrekovih obodov. 
Slednje so uporabljali za shranjevanje 
rut, nakita, listin, nekaterih živil, več-
je šatulje pa so uporabljale Vipavke 
za transport občutljivega sadja v Trst. 
Izdelovali so tudi žlice, vilice, kuhal-
nice, korce, valjarje, deske, sklede, 
krožnike, latvice, nečke, vevnice, 
pekovske loparje, sklednike, žlični-
ke, kolovrate, zibke, vozičke, lesene 
zaboje, škatle in polšje pasti. Med 
gospodarsko opremo in orodje, ki so 
ga izdelovali na Kočevskem, štejemo 
vozove, sani, pluge, brane, volovske 
jarme, koše, košare, cajne, jerbase, 
sode, kadi, preše, stiskalnice za mošt, 
kosišča, toporišča, vile, grablje, ri-

bežne za repo in podobno ter nekatere 
gradbene elemente, kot so skodle, 
okna in vrata. Ribničanom so proda-
jali leskove palice za vitre. Od njih 
naj bi prevzeli tudi znanje obodarstva, 
vendar s to razliko, da so na Koče-
vskem za obode uporabljali bukov les. 
Lesna hišna obrt je bila med Koče-
varji razširjena zlasti po roških vaseh 
in južno od Kočevja proti Kolpi, 
medtem ko naj ne bi vključevala vasi 
severno od mesta.

V kočevskem okraju, ki je na 
začetku 20. stoletja štel 1241 hiš, so 
se z izdelovanjem lesenih predmetov 
ukvarjali v 207 hišah, kar pomeni, 
da se je takrat z izdelavo suhe robe 
ukvarjalo približno 17 % domačij. 
Lesene izdelke so izdelovali v Sta-
rem Logu, Šemberku, Novem Logu, 
Toplem Vrhu, Gornjem in Spodnjem 
Komolcu, Kunču, Rdečem Kamnu, 
Podstenicah, Muhi vasi, Smrečniku, 
Štalah, Ribniku, Gričicah, Dolenji in 
Gorenji Topli Rebri, Smuki, Podsteni-
cah, Rajhenavu, Koprivniku, Golo-

binjeku, Hribu pri Koprivniku, Resi, 
Mozlju, Rajndolu, Verderbu, Verdren-
gu, Spodnjem Logu in Ravnah pri 
Borovcu pri Kočevski Reki. Posode 
različnih oblik in tipov so Kočevarji 
večinoma izdelovali doma v zimskem 
času, loparje in skodle pa tudi poleti, 
v nekaterih primerih kar v gozdu. 
Lesene izdelke so krošnjarji prodajali 
po domačih in tujih krajih, zlasti na 
Hrvaškem. Domači posredniki suhe 
robe so izdelke prodajali tudi v Trst in 
celo Grčijo.

Letna proizvodnja kočevske suhe 
robe je na začetku 20. stoletja zna-
šala (v padajočem vrstnem redu) 
okoli 340.000 skodel, 40.000 ška-
fov, 10.000 putrihov, 8.000 keblic 
za mleko, 4.000 obodnih kolačev, 
3.000 veder, velnic, korcev in pinj, 
2.000 polšjih pasti, 600 zajemalk, 
200 keblic za moko, prav tako zibk 
in mešalk za mlekarstvo, 100 parov 
cokel in 100 sodčkov za kis. Skupna 
vrednost vsega omenjenega blaga je 
takrat znašala okoli 35.000 goldinar-
jev. Dnevni zaslužek izdelovalca je 
bil 50 kron ali en goldinar. Po mnenju 
poznavalca ribniške suhe robe Janka 
Trošta naj bi se kočevska suha roba 
v primerjavi z ribniško razlikovala 
po številčnosti, velikosti izdelkov in 
njihovi raznolikosti. Kočevski izdelki 
so bili po navadi manjši (še posebej 
putrihi, škafci) ter niso bili tako šte-
vilčni in raznoliki kot ribniška paleta 
suhe robe.

Krošnjarji s Kočevske so domnevno 
v 18. stoletju zaradi bližine Reškega 
zaliva in Bakarja imeli dostop tudi do 
drugih vrst blaga, kot so južno sadje, 
sardele, ostrige, mandlji, fige, rozine, 
vino in podobno. Tako so se preu-
smerili v (pre)prodajo tujega blaga. 
Postranska škoda t. i. nove krošnje je 
bilo opuščanje izdelave domače suhe 
robe, ki je obstajala le še za domače 
potrebe. Spremembe v krošnjarjenju 
so pustile posledice tudi na domači 
zemlji in ljudeh. Krošnjarji so na svoji 
poti v velika mesta dobili vpogled v 
življenje drugod. Ko so prišli domov, 
jim življenje na skopi kočevski zemlji 
ni več 'dišalo', zato so se številni 
odselili.

Prav izseljevanje prebivalstva v 
različnih obdobjih je eden od vzro-
kov izumiranja kočevske suhe robe. 
Z odselitvijo prebivalstva je odšlo 
tudi znanje omenjene obrti. Podatki, 
ki jih imamo na voljo, kažejo, da je 
proizvodnja suhe robe na Dolenjskem 
na prelomu iz prve v drugo polovico 
20. stoletja še obstajala, vendar težko 
govorimo o količini izdelkov po po-
sameznih regijah. Danes na območju 
občine Kočevje suho robo izdeluje 
nekaj posameznikov.
Daniel Troha,  
Pokrajinski muzej Kočevje

Upodobitev prebivalcev Kočevske. Janez Vajkard Valvasor. Slava vojvodine Kranjske.  
Izbrana poglavja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1984. 

Kočevar in Kočevarica po upodobitvi in opisu Baltasarja Hacqueta. Maria Kundegraber. 
Razvoj kočevske noše/Die Entwicklung der Gottsscheer Tracht. Kočevje in Ljubljana: Muzej 
Kočevje. 1991.
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Stari trg v Kočevju
O številnih predvojnih stavbah v Ko-
čevju nimamo veliko podatkov. Po-
gosto so ti zgolj posredni, pisnih virov 
ni oziroma so zgolj kratke navedbe, 
morda kakšni oglasi in fotografije. 
Vsi ti podatki so kljub temu zelo 
dragoceni. Tokrat lastnike nekaterih 
stavb v Kočevju omenjamo v zvezi s 
požarom.

Kočevje letos praznuje 550-letnico 
pridobitve mestnih pravic. Že večkrat 
je bilo zapisano, da je originalna 
privilegijska knjiga izgubljena, saj 
so Kočevje večkrat prizadeli požari. 
Zaradi načina ogrevanja in kuhanja, 
obilo lesenih stavb in pogosto s skod-
lami kritih streh, če že ne hiš, pa raz-
ličnih lop, drvarnic, hlevov in druge 
strnjene gradnje ipd. se je ogenj lahko 
naglo razširil in hitro zajel cel predel 
naselja. V privilegijski listini iz leta 
1471 je naveden Stari trg na levem 
bregu Rinže ob cerkvi sv. Jerneja, ki 
je bila omenjena že leta 1339. Tu naj 
bi potekal tudi sejem, posvečen sv. 
Jerneju. Zapisi v različnih virih pra-
vijo, da je ime Stari trg že utonilo v 
pozabo. Danes je to že res, vendar pa 
se to ni zgodilo tako davno, kot bi si 
mislili. Še leta 1913 so v 14-dnevniku 

Gootscheer Bote pisali o požaru v 
predelu Kočevja, nekdaj imenovanem 
Stari trg (Alte Markt). 

Strah pred požarom v tem delu 
mesta je bil že dolgo prisoten, nato pa 
se je zgodilo najhujše. 16. septembra 
1913 se je namreč nad Kočevjem 
razbesnelo neurje. Strela je zanetila 
požar v stavbi gospe Erker. Ogenj 
se je hitro razširil na bližnje objekte. 
Zajel je tudi hleve, kozolce, senike in 
tam shranjeno krmo, zaloge žita, več 
vozov, sani, različnega orodja, skratka 
vse, kar se je znašlo na njegovi poti. 
Razen krave iz hleva Karla Brauneja, 
ki jo je doletela žalostna usoda, jim 

je uspelo rešiti preostalo govedo, vse 
konje, prašiče ter perutnino. Živali 
so odgnali na varno na bližnje polje. 
S požarom so se spopadli gasilci iz 
Kočevja, na pomoč pa so jim prisko-
čili tudi gasilci iz Šalke vasi, Stare 
Cerkve, Dolge vasi, Oneka, Livolda, 
Starega Loga, Mozlja in Rajndola, saj 
tako velikega požara v mestu samo 
kočevskim gasilcem ne bi uspelo 
obvladati. Lahko si mislimo, kako 
obsežen je bil požar, če so prišli na 
pomoč iz tako oddaljenih vasi s konj-
sko vprego! Če jim ognja ne bi uspelo 
pravočasno ustaviti, bi lahko pogorelo 
celotno območje med pokopališčem, 

ki je bilo tedaj približno na lokaciji 
med današnjo lekarno, semaforizira-
nim križiščem ter Črnomeljsko cesto 
in Rinžo. Na srečo jim je pri Petel-
novih ogenj uspelo ustaviti. Njihova 
posest je delno pogorela, uspelo pa 
jim je rešiti imetje mesarja Aloisa 
Hönigmanna. Pogorela je tudi posest 
gospe Erker, kjer je zagorelo najprej, 
nato Julie Perz (po domače Lunkarin), 
pa Karla Brauneja in Adolfa Brau-
neja, Georga Hönigmanna (Gruber), 
Daniela Ranzingerja in vodovodarja 
Josefa Hutterja. Velik požar je ogro-
žal celotno Kočevje, na srečo pa ni 
zapihal močan vzhodni veter, ki bi 
ogenj zanesel proti središču mesta. Z 
obnovitvijo starih oziroma postavitvi-
jo novih stavb po drugačnih načrtih, z 
zamenjavo strešne kritine s strešniki 
namesto skodlami in morda spreme-
njenim namenom stavb so zagotovo 
spremenili podobo tega dela Kočevja. 
Tudi danes se posamezne stavbe skozi 
leta lahko delno spreminjajo npr. s 
prizidki, zasteklitvami balkonov in 
podobno, s tem pa se spreminja tudi 
podoba naselja.
Vesna Jerbič Perko,  
Pokrajinski muzej Kočevje

Na razglednici Kočevja, ki je nastala okoli leta 1909, je na levem bregu Rinže viden tako ime-
novani Stari trg, hrani Pokrajinski muzej Kočevje, R395. 
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Vozovnice zdaj naprodaj v TIC Železniška postaja

Izobraževanja turističnih ponudnikov destinacije Kočevsko

Odpiranje nastanitev in drugih objektov Zavoda Kočevsko 

Maja smo v TIC Železniška postaja 
Kočevje odprli potniško blagajno Slo-
venskih železnic in s tem začeli pro-
dajati potniške vozovnice za vožnjo z 
vlakom.

Na potniški blagajni Kočevje lahko 
potniki kupijo vozovnice za vlak, 
vozovnice IJPP, ki jih potniki lahko 
uporabljajo za prevoz z vlakom in 
medkrajevnim avtobusom, ter vozov-
nice za mednarodni promet. Poleg 
enosmernih vozovnic lahko potniki, ki 
na izbranih relacijah veliko potujejo, 
kupijo tudi abonentske vozovnice, ki 
se izdajo na ime potnika. Pri nakupu 
vozovnic lahko potniki izkoristijo tudi 
številne ugodnosti, kot je npr. popust 
za mlade od 12. do 26. leta, vikend 
popust, družinski popust, popust za 
skupine idr. Na potniški blagajni si 
lahko upokojenci uredijo oz. izdelajo 

tudi brezplačne celoletne vozovnice.
Ko je potniška blagajna v TIC-u 

odprta, morajo potniki vozovnice za 
vožnjo z vlakom kupiti na blagajni v 

TIC-u, saj morajo v primeru nakupa 
vozovnice na vlaku poleg redne cene 
plačati še dodatek, ki znaša 5 EUR. 
Delovni čas potniške blagajne in TI-

C-a Železniška postaja Kočevje je od 
ponedeljka do petka med 8. in 12. uro 
ter med 16. in 19. uro, ob sobotah pa 
med 8. in 13. uro.

Za potnike, ki želijo na vlak vzeti 
svoje kolo ali e-kolo, so vlaki, na ka-
terih je prevoz koles možen, označeni 
s piktogramom kolesa, potniki pa 
morajo potovati z istim vlakom in na 
isti relaciji kot njihovo kolo. Vozov-
nica za prevoz kolesa se izda skupaj 
z vozovnico potnika, cena za prevoz 
kolesa pa znaša 1,5 EUR oz. 3 EUR 
za e-kolo.

Vse dodatne informacije o vozov-
nicah ali ponudbi TIC-a Železniške 
postaje Kočevje lahko dobite tudi 
s klicem na 031 617 700 ali prek 
elektronske pošte tic.zelezniska@
kocevsko.com. 
Nadija Kolmanič 

V Zavodu Kočevsko smo zaključili 
izvajanje izobraževalnih usposabljanj 
za turistične delavce in ponudnike 
destinacije Kočevsko, ki smo jih 
med marcem in aprilom izvajali prek 
spletne platforme Zoom. Z izobraže-
vanji smo želeli čas pred sprostitvijo 
ukrepov in začetkom nove sezone 
izkoristiti za osvežitev in pridobivanje 
novih znanj ter se tako še bolje pripra-
viti na novo sezono.

V sklopu usposabljanj smo izvedli 
štiri delavnice, namenjene spozna-
vanju razvoja trajnostnih doživetij 
ter uspešni komunikaciji z gosti. 
Trajnostna doživetja, ki so poveza-
na z naravo in namenjena predvsem 
individualnim gostom, so v dana-
šnjem času zelo pomembna, zato smo 

dve izobraževanji posvetili tej temi 
- razvoju petzvezdničnih doživetij ter 
trajnostnih turističnih produktov in 
gozda kot naravnega elementa turi-
stične ponudbe. 

Izobraževanje na temo petzvezdi-
ničnih doživetij je izvedla predavate-
ljica Miša Novak, ki je udeležencem 
podala širši vpogled v doživetja in 
njihov razvoj ter jim predstavila nekaj 
primerov dobrih praks takšnih dožive-
tij iz Slovenije in tujine, s posebnim 
poudarkom na potencialu in prednos-
tih destinacije Kočevsko pri tovrstnih 
produktih.

Delavnico o trajnostnih turističnih 
produktih in gozdu kot naravnem 
elementu turistične ponudbe smo 
izvedli s predavateljema Janom 

Klavoro in Simonom Collierjem. V 
tem delu so ponudniki lahko spoznali, 
kaj opredeljuje trajnostne turistične 
produkte, kako poteka razvoj produk-
tov ter kako elemente trajnosti in gozd 
lahko vključimo v turistično ponudbo 
destinacije.

Tretja delavnica je potekala na temo 
oblikovanja cen v turizmu in osnov 
prihodkovnega menedžmenta, izvedel 
pa jo je mag. Miha Bratec v sodelova-
nju s študenti iz raziskovalno-razvoj-
nega projekta sTOUdio Turistica UP 
FTŠ. Na tej delavnici so udeleženci 
lahko spoznali različne pristope za 
oblikovanje cen turističnih produktov, 
s posebnim poudarkom na različnih 
oblikah cenovnih strategij in načinih 
za dvigovanje vrednosti storitev v 

očeh kupcev. 
Četrta in zadnja delavnica, ki sta jo 

izvedla Miha Bratec in Mateja Ko-
zole, je potekala na temo neverbalne 
komunikacije za zaposlene v turizmu. 
Na njej so udeleženci lahko spozna-
li osnove pravilne komunikacije v 
turizmu ter odkrili, kako sta v turiz-
mu za uspešno prodajo pomembna 
neverbalna komunikacija (barva, ton 
in dinamika glasu) in sporočanje na 
prepričljiv način.

Izobraževalne delavnice smo izvedli 
v okviru Javnega razpisa za preobli-
kovanje turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah v letih 2020-
2021 zaradi epidemije covida-19, ki 
ga sofinancira MGRT.
Nadija Kolmanič

S sproščanjem ukrepov za omejitev 
širjenja koronavirusa smo v Zavodu 
Kočevsko začeli postopno odpirati 
svoje namestitve in druge objekte v 
upravljanju.

Najprej je zaživel TIC Jezero, ki 
je v neposredni bližini Kočevskega 
jezera, z delno sprostitvijo ukrepov 
za nastanitve pa se je TIC-u kmalu 
pridružil še Camp Jezero Koče-
vsko, vključno s PZA. Kampiranje 
postaja čedalje bolj zaželena oblika 
sproščenega preživljanja prostega 
časa in oddiha v neokrnjeni naravi, 
kar se je izkazalo že prvi konec te-
dna, ko je kamp sprejel prve goste, 
ki so obiskali Kočevsko. 

Pred prvim majem smo odprli 
tudi sezono gorskega kolesarjenja 
v MTB Trail Centru Kočevje, ki so 

ga že na začetni konec tedna obra-
tovanja obiskali številni ljubitelji 
adrenalina. Za obiskovalce smo v 
tem času pripravili novo urejeno 
parkirišče, kolesarji pa morajo za 
uporabo in vožnjo po stezah za 
letošnjo sezono kupiti nove dnevne 
ali tedenske vinjete. Za uporabni-
ke sta med obratovanjem na voljo 
tudi shuttle ter bar s teraso. Do 
konca sezone bo MTB Trail Center 
Kočevje odprt glede na ustrezne 
vremenske razmere. V sodelovanju 
z lokalnimi in drugimi organizatorji 
se bo v MTB Trail Centru Kočevje 
tudi letos predvidoma odvilo precej 
dogodkov – prvi, XC Kočevje, ki 
ga organizira Kolesarsko društvo 
Melamin, že ob koncu maja, poleti 
pa bo čas za najodmevnejši gorsko 

kolesarski festival v Sloveniji - Flat 
Out Days.

Z majem se je ponovno odprl 
Hostel Bearlog, ki v središču mesta 
Kočevje po ugodni ceni ponuja 
udobno namestitev, obiskovalci 
pa lahko v osrednjem turistično-
-informativnem centru destinacije 
Kočevsko najdejo vse aktualne 
informacije o ponudbi, aktivnostih 
in doživetjih.

Po daljšem zaprtju je svoja vrata 
za obiskovalce odprl tudi Bun-
ker Škrilj, ki ga lahko po obvezni 
predhodni najavi za zdaj obiščejo 
majhne organizirane skupine do 10 
oseb, ki morajo ob vodenem ogledu 
spoštovati vse ukrepe, ki veljajo za 
zaprte prostore.
Nadija Kolmanič

V MTB Trail Centru Kočevje bo tudi letošnja 
kolesarska sezona pestra.
Foto: Anja Colnar 
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Spored za kino je objavljen na spletni strani.

Včasih pozabimo pogledati okoli sebe in opaziti,  
na kako res lepem delu sveta živimo. Naši domači  
kraji veljajo za eno najlepših naravnih destinacij  
in z razlogom imamo sloves skrivnostnega  
gozda Slovenije. 

Kočevsko skriva tako veliko čudovitih kotičkov,  
na katere smo lahko ponosni. 

Kateri je pa tvoj najljubši?

zivimo-kocevsko.si

NAGRADNI NATEČAJ ŽIVIMO KOČEVSKO

Imamo srečo, da Kočevsko skriva tako veliko čudovitih kotičkov, na katere smo lahko ponosni.
Da kaj ne spregledamo, te vabimo, da nam poveš ali pokažeš, kaj je tebi najljubši del Kočevskega?
V  nagradnem natečaju Živimo Kočevsko do 30. junija zbiramo vaše fotografije, likovne in literarne prispevke. 
Tema je vse, kar vam pomeni lepoto in vrednost Kočevskega.

Več na zivimo-kocevsko.si

SOB.
12.6.
19.30

ČET.
3.6.
19.30

PET.
4.6.
19.30

SLAVKO IVANČIČ
Akustični koncert

TOMI & GUŠTI 
Koncert 1 na 1

gremo

v kino
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TRADICIONALNA KITAJSKA MASAŽA 
BLAŽ ABRAHAMSBERG

• TUI NA trad. kitajska masaža
• ŠPORTNA MASAŽA
• REFLEKSNA MASAŽA (se dela na stopalih)
• ANTISTRESNA - SPROSTILNA MASAŽA
• AKUPRESURA

Vzemimo si čas za svoje dobro počutje.

'Influencerji'
Najpogostejša beseda trženja v preteklih letih je zagotovo 'influencer' ali 'vplivnež', marketinški izraz za blogerje, instagramerje in druge 
uporabnike družbenih omrežij, ki svojim sledilcem ponujajo skrbno pripravljene oglaševalske vsebine, zavite v osebne zgodbe, ki jih plačajo 
oglaševalske znamke. Beseda je že tako vsenavzočna, da je postala tako žaljivka kot poklon, influencerji pa so simbol nebrzdanega potro-
šništva in vzor tistim, ki samopodobo gradijo na svetovnem spletu.

Internet je na začetku stoletja ob-
ljubljal vse večjo medsebojno po-
vezanost, MySpace in Facebook sta 
omogočala, da si na spletu nabral 
novo prgišče 'prijateljev', a kot se je 
razvijala tehnologija, se je z njo spre-
menil tudi žargon. Tumbler in Twi-
tter nista več povezovala prijateljev, 
ampak sta uporabnike spremenila v 
'sledilce'. Z vstopom v novo desetletje 
so se družbena omrežja spremenila 
v prostor zvezdnikov in njihovih 
oboževalcev.

Pred dobrimi desetimi leti se je po-
javila nova mobilna aplikacija, ki sta 
si jo snovalca zamislila kot pripomo-
ček za deljenje priljubljenih lokacij 
na internetu, a sta hitro ugotovila, 
da je na trgu, ki je že takrat postajal 
nasičen, prostor še za eno vrsto apli-
kacije: družbeno omrežje za deljenje 
fotografij. Imela sta prav in Instagram 
je tri mesece po izdaji imel že milijon 
uporabnikov. Junija 2018 je presegel 
mejo ene milijarde.

Instagram je padel na plodna tla 
potrošništva in individualizma, 
željnega pozornosti. Bolj kot vse 
druge aplikacije ali družbena omrežja 
uporabnikom omogoča, da sestavijo 
svoj virtualni jaz. Večina uporabnikov 
je aplikacijo in njeno množico filtrov, 
ki nadomestijo profesionalno obde-
lavo fotografij, izkoristila za deljenje 
najlepših trenutkov, nekateri pa so v 
njej ugledali poslovno priložnost. 

Med prvimi, ki so izkoristili moč 
Instagrama, so bili modni blogerji, ta 
pa jim je omogočil, da so svoje sledil-
ce spremenili v potrošnike. Blagovne 
znamke so hitro zaznale priložnost, 
saj so dosedanji blogerji nagovarjali 
občinstvo, ki ni bilo vpeto v stan-

dardne modne niše. Influencerji so 
tako postali nova oblika zvezdništva. 
Danes mnenja internetnih uporab-
nikov v veliki meri krojijo ljudje, ki 
so zasloveli na družbenih omrežjih. 
Statistike kažejo, da večina najstni-
kov raje zaupa internetnim personam 
kot drugim medijskim ali filmskim 
zvezdnikom. Danes je Instagram naj-
pogostejša platforma influencerjev.

S povečanjem popularnosti inter-
neta v devetdesetih letih in pojavom 
blogov po letu 2000 so navadni ljudje 
dobili možnost ustvarjanja na platfor-
mi, ki še ni bila obremenjena s tržnim 
pristopom, in sami krojiti svojo bazo 
bralcev in spremljevalcev. Najbolj 
zavzeti uporabniki so v hitro razvi-

jajoči se internetni skupnosti hitro 
pridobili sloves poznavalcev. Tako 
je že študija iz leta 2001 zaznala, da 
ljudje dosti bolj zaupajo mnenjem 
uporabnikov na spletnih forumih kot 
standardnemu oglaševanju. Mne-
nje internetnega znanca je še vedno 
delovalo bolj pristno kot izpiljen 
in privlačen oglas. A so priložnost 
kmalu zagrabila podjetja, ki so prvim 
vplivnežem ponudila svoje izdelke, v 
upanju, da bodo svojim internetnim 
sledilcev predstavili njihov proizvod 
v dobri luči. Pristop je začelo upo-
rabljati čedalje več blagovnih znamk, 
od ponudnikov mobilne telefonije do 
izdelovalcev računalniškim kompo-
nent, ki so novo nastajajoča omrežja 

videli tudi kot novo orodje za preuče-
vanje navad potrošnikov. Med najbolj 
popularnimi zgodnjimi influencerji so 
bile 'mamice blogerke', ki so pisale o 
izzivih starševstva, in tako sklepale 
takrat nepredstavljivo velike pogodbe 
z blagovnimi hišami, supermarketi in 
znamkami oblačil.

Vse na internetu je merljivo in se 
mu na ta način lahko prisodi tudi 
cena. Oglaševalski domet influencer-
jev se meri po številu sledilcev, všeč-
kov in deljenih vsebin. Konec leta 
2019 je bila industrija vredna okoli 8 
milijard dolarjev letno, nedavna po-
ročila Insider Intelligence pa kažejo, 
da bo do konca leta 2022 zrasla na 
15 milijard dolarjev. Ocenjujejo, da 
gospodarstvo 'ustvarjalcev vsebin' po 
svetu zaposluje več kot 50 milijonov 
ljudi in je eno od najhitreje razvijajo-
čih se poklicnih panog.

Zgodnji recenzenti produktov ali 
influencerji v nastajanju so mora-
li skrivati, da so produkte prejeli 
zastonj ali z oglaševalcem sklenili po-
godbo, saj bi s tem izgubili zaupanje 
svojih sledilcev. A se je s preskokom 
v zvezdniški način trženja spremenil 
tudi naš odnos do družbenih omrežij 
in njihovih vsebin. Instagram kultura 
je nenavadna mešanica potrošništva 
in inspiracijskih puhlic o sreči, živ-
ljenju in osebni rasti, začinjena s foto-
grafskimi filtri, ki širijo nerealistične 
standarde lepote. Če bi pred dobrim 
desetletjem YouTube recenzenta, ki 
ocenjuje zastonjski proizvod, obtožili, 
da se je prodal, je to danes smatrano 
kot merilo uspeha: več sponzorjev 
imaš, večjo kredibilnost ima tvoja 
beseda.
Žarko Nanjara

Foto: Unsplash.com 
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KOSOVNI ODVOZ

Orodja in naprave, ki delujejo na baterije ali 
električni tok, baterije in sijalke zbiramo 
skupaj s podjetjem ZEOS, d.o.o. po
naslednjem urniku:

ZBIRANJE ODPADNE 
ELEKTRONSKE OPREME Z 
MOBILNO ZBIRALNICO

Opozorite zbiralca, v 
kolikor je naprava še 
delujoča, in poiskali ji 
bomo novega lastnika!

SOBOTA, 22. 5. 2021 SOBOTA, 29. 5. 2021

Prosimo, da ob oddaji 
odpadkov nosite maske in 
ohranjate varnostno razdaljo!

ZAKAJ JE ZBIRNI CENTER 
MOZELJ DOBRA IZBIRA?

BODI JUNAK, 
NE PUSTI ZA 
SABO 
SVINJAK!

Vsi občani lahko brez dodatnega 
plačila pripeljete vse 
komunalne odpadke.
Odprt je vsak delovni dan od 7. do 19. ure in vsako soboto od 
9. do 13. ure. 
Od Kočevja je oddaljen le 7 km. 
Je mnogo boljša izbira kot nepravilno odlaganje na eko otokih 
in v gozdovih.

Kotiček Komunale Kočevje

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE

Priden kot čebela
Bogastvo slovenskega čebelarskega 
izročila se kaže tudi v izrazoslovju. 
Veliko starih čebelarskih izrazov lahko 
najdemo v Pleteršnikovem slovarju, ki 
je najbolj podroben prikaz slovenskega 
jezika ob koncu 19. stoletja. Že tam 
najdemo množico izrazov za čebelo: 
na Gorenjskem sta znana izraza bčela 
pa tudi muha, v slovarju najdemo 
tudi čbelo, na vzhodu Štajerske so 
medonosno žuželko imenovali čmela. 
Pleteršnik navaja, da so medovačo v 
Goriških brdih imenovali čemela, pri 
Kobaridu pa so jo klicali pšela. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika navaja 
zastareli izraz bučela, v njem najdemo 
tudi brenčelico.

Množice imen pa niso imele le 
majhne človekove prijateljice, veliko 
besedno bogastvo je razvidno tudi v 
preostalih izrazih medarskega poklica. 
Že jezikovni razvoj priča, da je bilo 
čebelarstvo zelo razvito, - množica 
sopomenk priča o bogastvu te panoge. 
Tako ima tudi čebelnjak množico raz-
ličnih besednih variant. Fran Levstik 
je bil navdušen čebelar in v svojem 
čebelarskem priročniku Bučelstvo, ki 
ga je izdal leta 1867, čebelarjem pravi 

bučelarji, čebelnjak poimenuje ulnjak, 
piše tudi o bučelniku in bučelnjaku. 
Čebelnjak je zapisal tudi kot čebelišče 
ali čebelnik, ponekod je še poznan 
izraz ulnik ali vulnik. 

V Slovenski čebeli, prvi čebelarski 
reviji, so medovite rastline poimenova-
li čebeloljubimne rastline, nekaj let po-
zneje medonosne, danes pa govorimo 
o medovitih rastlinah. Okoli različnih 
izrazov za čebelo se oblikujejo različne 
besedne družine, tako sta se iz vzhod-
noštajerske različice besede čela razvili 

besedi čelar in čelinjak. 
Iz čebelarskega izrazja veje izra-

zito pozitivno občutje, pri čebelah je 
poudarjena njihova pridnost in poda-
ne so kot merilo delavnosti. Velika 
navezanost Slovencev do čebel se 
kaže tudi v antropomorfnih izrazih: 
čebela umre, ne pogine, tako smo tudi 
v časopisih prebrali o pomorih, in ne 
poginih čebel. Tudi njihovo obnašanje 
dostikrat opišemo s človeškimi izrazi, 
čebele pojejo, so žalostne ali srdite. O 
počlovečenju čebel priča marsikateri 

starodavni izraz, tako so cvetni prah, ki 
ga čebela prinese na svojih okončinah, 
ponekod imenovali tudi hlačice.

Uredniki Čebelarskega terminolo-
škega slovarja, ki je leta 2008 izšel 
pri založbi ZRC SAZU, opozarjajo 
na besedno inovativnost čebelarskega 
izrazja. Jezikoslovne raziskave kažejo, 
da je bilo prevzemanja iz tujih jezikov 
zelo malo. Za druge stroke je dokaza-
no, da so konec 18. stoletja prevzemale 
predvsem iz nemščine, medtem ko 
je večina čebelarskega izrazoslovja 
avtohtonega, nekateri izrazi so tudi 
zelo stari. V terminološkem slovarju so 
tako sprejeli le eno anglizirano tujko, 
tj. inbridirana matica. 

V prvi številki prvega slovenskega 
čebelarskega lista Slovenska čebela iz 
leta 1873 avtorji zapišejo, da je čebe-
larstvo tako kot kmetijstvo znamenje 
olike. Tako sta se v Kanaanu cedila 
med in mleko, o njem sta pisala Heziod 
in Homer, kot pogost primer iz naravo-
slovja sta čebele navajala Aristotel in 
Plinij. O ljubezni do medu pa pričajo 
tudi pregovori, kot so 'sladek kot med' 
ali ''teče mu beseda kakor med'.
Žarko Nanjara

Foto: Arhiv Čebelarske zveze Slovenije 
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Vsi v mesto! Skupna dnevna soba Kočevja namesto prometne ceste 

Pilotni projekt za povezovanje in uporabo javnih površin iPlace

Navada je železna srajca, pravi ljud-
ski pregovor. Ljudje se težko odre-
čemo navadam, čeprav niso nujno 
najboljše za nas in smo že večkrat 
sklenili, da bomo nekaj spremenili. 
Tudi s prometom v Kočevju je po-
dobno. V Celostni prometni strategiji 
– CPS občine Kočevje so bili leta 
2017 opredeljeni problemi, ki naj bi 
jih občina skupaj s prebivalci pos-
topoma odpravila in tako izboljšala 
pogoje za življenje. Med drugim CPS 
pravi, da za zdravje ljudi in razvoj 
kraja ni dobro, da je v jedru Kočevja 
promet tako gost, da motorizacija 
prebivalstva narašča in da so pešci in 
kolesarji potisnjeni na robove. Potreb 
za izboljšave je očitno dovolj, čas je 
zrel za ukrepe.

V okviru projekta Vsi v mesto! 
je Občina Kočevje 6. maja 2021 do 
septembra testno spremenila prometni 
režim. Pristop z začasno ureditvijo 
rahlo spominja na ljubljansko preno-
vo Slovenske ceste: tudi tam je bila 
obsežnejša prenova zasnovana na 
enoletnem testnem režimu, na osnovi 
katerega so se prometne rešitve pre-
izkusile in težave odpravile. Podob-
no postopni ali večfazni pristop pri 
spreminjanju prometne ureditve vsem 
mestom, ki se spopadajo z izzivi 
oživljanja lokalnega okolja in go-
spodarstva, priporoča tudi Evropski 
Direktorat za okolje (Reclaiming city 
streets for people Chaos or quality of 
life?).  

Vizija, ki se z ureditvijo preizkuša v 
Kočevju, je, da se prostor v mestnem 
jedru prioritetno nameni pešcem in 
kolesarjem in da se z novo prometno 
ureditvijo hkrati poveča privlačnost 
prostora za ljudi, dejavnosti in stori-

tve. Hkrati se povečajo obiskanost, 
prometna in splošna varnost, ustvar-
jajo se nova poznanstva in krepijo se 
pozitiven odnos do prostora, identite-
ta in povezanost skupnosti. 

Del ceste med hostlom Bearlog in 
Trgom sv. Jerneja čez Karlov most je 
zaprt za motoriziran promet, vendar 
sta intervencija in dostava možni. 
Talna poslikava na cesti že od daleč 
opozarja mimoidoče, da je ta prome-
tna površina namenjena ljudem. Na 
območju so postavljene tri kompozi-
cije klopi in več dreves, kmalu se jim 
bodo pridružila še cvetlična korita, pa 
še kakšna manjša ureditev ob lokalih 
v pritličjih stavb.

Že hitro po zaprtju ceste, še med 
risanjem talnih oznak, so se že po-
kazali prvi pozitivni učinki ureditve. 
Najhitreje so se odzvali otroci, ki so 

takoj sproščeno stopili s pločnikov na 
cesto, in starejši ter bližnji stanovalci. 
V centru je zdaj manj hrupa, večja 
je prometna varnost na ploščadi in 
na poti čez Karlov most do tržnice, 
več je naključnih sprehajalcev, manj 
parkiranja pri Cerkvi sv. Jerneja. 
Stanovalci poročajo o zmanjšanem 
prometu na celotni Ljubljanski cesti. 
V prvih dneh so pešci še previdno 
hodili po pločnikih, sredino ceste pa 
so zavzeli otroci in kolesarji. Vsak 
naslednji dan po sredini hodi več 
mimoidočih.

Prvi odzivi na novo ureditev seveda 
niso le pozitivni. Številne je zmotilo, 
da imajo z avtomobilom zdaj daljšo 
pot do svojih ciljev, da na križišču pri 
Zdravstvenem domu ob prometnih 
konicah nastajajo zastoji in da je na 
Bračičevi ulici povečan promet. Nekaj 

od teh učinkov je gotovo kratkoroč-
ne narave, sčasoma bo del voznikov 
spremenil urnik in način potovanja, 
nekaj težav se da zmanjšati ali odpra-
viti s prilagoditvami, nekaj pa jih je 
treba razumeti kot del dolgoročnih 
prizadevanj za spreminjanje potoval-
nih navad in zmanjševanje odvisnosti 
od avtomobilskega prometa. 

Prve spremembe bodo v kratkem 
stremele k odpravljanju nekaterih 
težav z dodelavo semaforskega 
režima in intervali bodo prilagojeni 
na nova štetja vozil. Občina Kočevje 
pa že načrtuje tudi ureditev krožišča 
pri Zdravstvenem domu. Razmišlja se 
o možnostih za izboljšanje pogojev 
dostave otrok v vrtec in šolo.

Medtem pa se v okviru projekta 
Vsi v mesto! z občino določajo tudi 
pogoji za uporabo javnega prostora. 
Skupaj z Javnim zavodom Kočevsko 
in KCK ter skupino AGORA, ki de-
luje pod okriljem programa iPLACE, 
pa se razvija program za prizorišča v 
javnem odprtem prostoru.

S projektom Vsi v mesto! želimo 
vzpostaviti pogoje za oživljanje 
središča Kočevja. Prometna ureditev, 
ki daje prednost pešcem in kolesar-
jem, jemlje pa jo avtomobilom, je za 
to ključna. Bogate izkušnje dolgih 
desetletij urejanja mest po meri avto-
mobilov kažejo, da mesta, v katerih 
se je najlažje premikati z avtomobi-
lom, preprosto ne morejo računati na 
živahno središče. Kot se je že poka-
zalo tudi v Kočevju, se dejavnosti slej 
ko prej preselijo iz jedra tja, kjer jih 
je lažje doseči z avtom. Če si želimo 
živahno mesto, je ta proces enkrat 
treba obrniti.
Urban Jerih, Maja Simoneti, IPoP

Na hekatlonu Kočevje, mestu priho-
dnosti, ki je potekal v okviru med-
narodnega Urbact projekta iPlace, 
so sodelujoči aktivni prebivalci in 
prebivalke Kočevja pripravili šest 
različnih predlogov projektov za 
razvoj mesta. Cilj hekatlona je bil 
na podlagi zaznanih izzivov mesta 
pripraviti konkretne predloge, ki 
so izvedljivi tudi v obliki testnega 
projekta urbane lokalne skupine, 
za kar so sredstva zagotovljena v 
okviru programa iPlace. Strokovna 
komisija je ob zaključku hekatlona 
tako izbirala med zelo različnimi 
projekti, naloga pa ni bila lahka, saj 
imajo prav vsi predlogi potencial za 
razvoj. Skupine so predstavile šest 
različnih predlogov: mladinski center 
s programom za najstnike, zeliščna 
trgovina s promocijo domačih ze-
li, razigralnica s ponudbo igrivega 

prostora za otroke, medgeneracijski 
center, program vključevanja goz-
da in lesa v izobraževalni proces in 
projekt skupine Agora za nadgradnjo 

nerabljenih odprtih javnih površin. 
Ta je bil po mnenju komisije tudi 
najbolj zanimiv za izvedbo v našem 
mestu, saj predvideva tudi največji 

vpliv na mesto in uporabnike mesta. 
Projektna skupina se je maja že prvič 
sestala in začrtala prve korake za 
izvedbo malega pilotnega projekta, 
ki je v osnovi program oživljanja 
mesta z več akcijami, ki se med seboj 
povezujejo in dopolnjujejo, kor je na 
primer aktivnejše povezovanje in ko-
ordiniranje društev in drugih organi-
zacij, ki delujejo v javnem prostoru, 
vzpostavitev zemljevida in kategori-
zacije javnih prostorov ter hkrati tudi 
oživitev praznih površin in prostorov 
v mestu. Projekt izboljševanja javnih 
površin bi tako lahko v nadaljevanju 
deloval kot povezovalec tudi drugih 
projektov iz hekatlona. Hkrati pa bo 
dopolnjeval tudi projekt Vsi v mesto, 
ki se iz nekoliko drugačnega vidika 
prav tako osredotoča na oživljanje v 
jedru mesta. 
T. Š. U., K. G. 

Ulico so najprej posvojili otroci. • Foto: Kapele 

Foto: arhiv Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
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So žuželke hrana prihodnosti?
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je na začetku letošnjega leta na seznam hrane, varne za človeško uživanje, kot prvo žuželko na 
tem seznamu uvrstila posušene ličinke velikega mokarja. Zeleno luč je na začetku tega meseca prižgal tudi Stalni odbor za rastline, živali, 
hrano in krmo, svetovalno telo Evropske komisije. Dal je namreč pozitivno mnenje k uvrstitvi posušenih ličink velikega mokarja med nova 
živila. Živilo se predvideva za uporabo kot prigrizek ali pa kot sestavina v različnih prehrambnih izdelkih.

Žuželke so alternativa mesu
Strokovnjaki zatrjujejo, da so žuželke 
zdrava, hranljiva alternativa prevladu-
jočim živilom, kot so piščančje meso, 
svinjina, govedina in celo ribe, pou-
darjajo pa predvsem okoljske koristi 
gojenja žuželk za hrano. Številne žu-
želke so po navedbah strokovnjakov 
bogate z beljakovinami in maščoba-
mi, vsebovale pa naj bi veliko kalcija, 
železa in cinka in so že del številnih 
regionalnih in nacionalnih diet. Poleg 
tega tvorijo veliko manj toplogrednih 
plinov kot večina klavnih živali, nji-
hova reja pa načeloma zavzame malo 
prostora. Prav tako so zelo učinkovite 
pri predelavi krme v beljakovine. 
Črički recimo potrebujejo 12-krat 
manj krme kot govedo, štirikrat manj 
krme kot ovce in pol manj krme kot 
prašiči in pitovni piščanci za enako 
količino beljakovin. Še eno zanimi-
vo dejstvo je, da je žuželke mogoče 
hraniti tudi z organskimi odpadki. Za 
njihovo gojenje se porabi tudi manj 
vode. Njihova reja ne zahteva niti 
drage sodobne tehnologije ali viso-
kega začetnega kapitala, zato naj bi 
bilo njihovo gojenje izvedljivo tudi v 
najrevnejših družbah. Je pa pri vsem 
tem treba upoštevati, da je njihova 
hranilna vrednost zelo odvisna od 
krme ter da še ni povsem raziskano, 
kakšna je prisotnost potencialno ško-
dljivih sestavin, kot so toksini oziro-
ma alergeni.

Od leta 2018 evropska zakonodaja 
prepoveduje vso hrano, ki v Evropski 
uniji ni bila širše uživana pred letom 
1997, in nima odobritve Evropske 
agencije za varnost hrane. A podjetja, 
ki se ukvarjajo s pridelavo žuželk, so 
se kljub temu ponekod obdržala. Tudi 
v Sloveniji se je leta 2015 pojavi-
la podjetniška pobuda, katere prvi 
produkt je bila proteinska ploščica, v 
kateri je bil kot glavni vir beljakovin 
dodan mleti prah iz insektov mokar-
jev. A slovenska zakonodaja ličink 
mokarjev ni dovoljevala za človeško 
prehrano, zato se je podjetje preu-
smerilo v izdelavo gnojil iz iztrebkov 
ličink.

Po nekaterih ocenah žuželke redno 
uživa več kot dve milijardi ljudi, je pa 
takšna prehrana pogostejša v tropskih 
državah. Eden izmed razlogov naj bi 
bil tudi, da so pogoji za njihovo lov-
ljenje in rast boljši na območjih, kjer 
je temperatura skozi vse leto višja, 
tam so žuželke tudi večje. Razlika pa 
je tudi v sprejemanju. V zahodnem 
svetu so ljudje namreč manj naklonje-

ni idejo o uživanju žuželk ali imajo do 
njih splošen negativen odnos. 

Po nekaterih informacijah se za 
prehranjevanje uporablja več kot dva 
tisoč različnih vrst žuželk, večino-
ma hrošči, gosenice, ose, čebele in 

mravlje, črički, kobilice in polkrilci. 
Nekoliko manj pa se konzumirajo 
termiti, kačji pastirji, muhe in drugi. 
Ponekod ljudje uživajo tudi druge 
skupine členonožcev, kot so pajki in 
škorpijoni. Izraz 'meso žuželk' kot 
alternativa živalskim izdelkom ni 
primeren, saj se pogosto uživa celotna 
žuželka, ne samo mišičnina.

Vzreja žuželk za hrano je precej 
nov koncept tudi v tropskih deželah, 
kjer jih sicer že uživajo. V Kamerunu 
najpogosteje ženske nabirajo ličinke 
palmovega rilčkarja, in sicer jih v 
palmah najdejo tako, da prislonijo 
ušesa na drevo in poslušajo zvok, 
ki ga povzroča grizljanje ličink. Na 
Tajskem pa so najbolj priljubljene 
tkalske mravlje, bambusove goseni-
ce in kobilice. Žuželke kot krmo za 
hišne živali, dvoživke in plazilce že 
proizvajajo nekatera zasebna podjetja 
na zahodu, na Nizozemskem pa so se 
nekatera podjetja usmerila v proizvo-
dnjo žuželk za prehrano ljudi, denimo 
čričke, mokarje in kobilice. Med prvi-
mi državami v Evropi, ki so v zako-

nodajo vključile žuželke, namenjene 
prehrani, sta bili ravno Nizozemska 
in Belgija, kjer je tudi več kmetij in 
industrijskih obrazov z žuželkami, 
njihove produkte pa prodajajo. V 
Evropi je žuželkam v prehrani najbolj 

prijazna Švica, zakonodaja namreč 
že od leta 2017 dovoljuje vsebnost 
čričkov, kobilic in črvov mokarjev v 
prehrani. V tamkajšnjih supermarke-
tih so bili burgerji in mesne kroglice 
iz insektov tako rekoč stalnica. 

Je gojenje žuželk za prehrano 
enako kot gojenje živali?
Gojenje in uživanje žuželk naj bi bila 
alternativa uživanju mesa, a ker so 
tudi žuželke živa bitja, je povsem na 
mestu vprašanje, ali gre pri gojenju 
žuželk za isto zadevo. Po zakonu 
mora biti živalim zagotovljenih pet 
temeljnih pravic in svoboščin: od-
sotnost lakote, žeje in podhranjenosti, 
primerno življenjsko okolje, odsotnost 
bolečine, poškodb in bolezni, od-
sotnost strahu in stresa ter svobodno 
izražanje svojega normalnega obna-
šanja. Leta 2005 je Efsa sklenila, da 
znanstveni dokazi za žuželke (razen 
socialnih žuželk, kot so denimo 
mravlje ali čebele) jasno kažejo, da 
ne morejo čutiti bolečine in stiske. 
Nekateri znanstveniki sicer menijo, 

da moramo domnevati, da nevreten-
čarji doživljajo bolečino, razen če 
je dokazano drugače. Dokazali so 
tudi, da lahko nevretenčarji doživijo 
nekaj podobnega bolečini ali stresu. 
Na podlagi teh mnenj so predlagali 
uporabo previdnostnega načela pri reji 
žuželk, da je treba sprejeti ukrepe za 
zmanjšanje bolečine.

V prihajajočih letih naj bi bile po 
nekaterih ocenah žuželke vse bolj 
prisotne na naših jedilnikih. Znanstve-
niki pri tem stavijo na generacijo Z, ki 
je bolj usmerjena k varovanju okolja, 
naj pa bi tudi med prvimi premagala 
predsodke, ki spremljajo uživanje žu-
želk. Najboljši način, kako prepričati 
zahodne potrošnike k uživanju teh 
živil, so degustacije. Uspešne strategi-
je za spreminjanje odnosa potrošnikov 
so lahko banket z žuželkami, zagota-
vljanje ustreznih informacij o hranilni 
vrednosti, varnosti in uporabnosti, 
dodajanje žuželk v znane izdelke, 
poudarjanje podobnosti užitnih žuželk 
z raki, uporaba vzornikov, kot so po-
litiki ali kuharski mojstri, priporočila 
v zdravstvenem in živilskem sektorju 
ter izdelava jedi iz žuželk. 

Trenutno je pozornost usmerjena na 
to, da žuželke uporabijo kot krmo za 
živali. Pred kratkim je podjetje Mars 
Petcare napovedalo novo ponudbo 
hrane za mačke na osnovi žuželk, 
velik potencial pa naj bi imela upora-
ba žuželk kot krme v ribogojstvu in 
za živino. Francosko podjetje Ÿnsect 
je pred kratkim zbralo 225 milijonov 
dolarjev za odprtje največje farme žu-
želk na svetu v Amiensu, ki bo kmalu 
proizvedla 100.000 ton beljakovin na 
leto, britanska družba Entocycle pa je 
prejela 10 milijonov funtov državne 
pomoči za gradnjo farme ličink črnih 
vojaških muh zunaj Londona. A ob 
tem je vseeno nujno opozoriti, da lah-
ko uporaba žuželk za krmo služi zgolj 
kot podpora že disfunkcionalnemu in 
potratnemu živilskemu sistemu. 

Večji supermarketi v Evropski uniji 
so prigrizke z žuželkami, testenine in 
granolo iz mokarjev ter pražene čričke 
ponujali še pred uradno spremembo. 
V tem trendu naj bi povpraševanje za 
žuželke naraščalo, spremenil pa naj bi 
se tudi diskurz. Vse pogosteje lahko 
slišimo, da so žuželke hrana priho-
dnosti, k temu načinu prehranjevanja 
pa se najpogosteje obračajo tisti, ki 
želijo zmanjšati količino zaužitega 
mesa, a ne bi radi postali vegani ali 
vegetarijanci. 
Neja Jerebičnik

Tržnica v Kambodži • Foto: Marko Vovk  
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Zapečeni kotleti
Sestavine:
• 4 kotleti
• 6 srednje velikih krompirjev
• 1 čebula
• 300 ml smetane za kuhanje
• sol
• poper
• peteršilj
• 2 žlici masla
• žlica moke
• domača vegeta ali jušna kocka

Priprava
Kotlete posolimo in popramo na obeh straneh. Na ponvi segre-
jemo žlico masla ter pečemo kotlete na vsaki strani po 5 minut. 
Popečeno meso preložimo na krožnik. Na preostali maščobi 
spražimo na rezance narezano čebulo. Praženo čebulo prelo-
žimo na drugi krožnik. Na ponev dodamo drugo žlico masla in 
žlico moke ter na hitro pražimo. Zalijemo z vodo ter dodamo 
domačo vegeto ali jušno kocko ter ribani sir in praženo čebulo. 
Zmes dobro premešamo, da ne nastanejo grudice. Dodamo 
smetano za kuhanje. Krompir olupimo in narežemo na tanjše 
rezine. Posoljen in popopran krompir zložimo v pekač ali jensko 
posodo. Na krompir zlijemo omako in naložimo kotlete. Posodo 
pokrijemo z aluminijsko folijo in približno uro in pol pečemo na 
180 stopinj.

RECEPT

Recept je pripravila Bojana Klepac

Intersocks  |  Reška cesta 29, 1330 Kočevje

 & SOCKS
sreda, od 16h – 19h petek, od 10h – 19h
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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 
OCTAVIA

PREVENTIVNI NASVETI OBČANOM, KAKO RAVNATI OB SREČANJU Z NEZAKONITIMI MIGRANTI

OSlovenija leži na tako imenovani zahodnobalkanski poti nezakonitega priseljevanja v Evropsko unijo. Nezakonito priseljevanje ni izziv le za našo državo, 
saj se z njim srečuje večina držav Evropske unije. Za varovanje meje je v naši državi pristojna policija, k učinkovitemu izvajanju naših nalog pa lahko veliko 
prispevate tudi občani. Najpomembnejša naloga policije je zagotavljanje varnosti vseh prebivalcev, zato ves čas skrbi za osebno varnost ljudi in varnost nji-
hovega premoženja.
Policisti v vseh primerih uradno pregonljivih kaznivih ravnanj (s tem izrazom opredeljujemo tudi prekrške, ki so ravno tako uradno pregonljivi) izvedemo vse 
potrebne ukrepe, s svojimi aktivnostmi pa nezakonita ravnanja tudi preprečujemo, kar velja tudi za širše območje državne meje.

Z vašimi informacijami smo pri svojem delu lahko še uspešnejši in učinkovitejši. Prebivalci namreč najprej in najbolje prepoznate nenavadne in sumljive 
okoliščine, ljudi in vozila v svojem okolju. Za pomoč in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
Aktualne informacije in podatki o aktivnostih slovenske policije v zvezi z migracijami so objavljeni na spletni strani policije www.policija.si.
Za osebno varnost in varnost svojega premoženja lahko občani delno poskrbite že sami, zato vam policisti svetujemo:
• da ključev ne puščate v vozilih,
• da vozila zaklepate tudi, ko so parkirana na dvoriščih stanovanjskih hiš, ključe pa hranite na varnem mestu,
• da kolesa in mopede hranite v zaklenjenih garažah ali drugih objektih,
• da poskrbite tudi za hrambo preostalih prevoznih sredstev, kmetijskih strojev in delovnega orodja ter jih ne puščate v okolici hiše brez nadzora,
• da med odsotnostjo z doma, čeprav je ta le kratkotrajna, zaklepate vrata stanovanjskih hiš in drugih objektov ter zapirate pritlična okna in balkonska vrata, 

saj boste tako zmanjšali tveganje za vstop v objekte in morebitne tatvine,
• da ob srečanju z nezakonitimi migranti in pojavu sumljivih vozil takoj pokličete policijo na številko 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon 

policije 080 1200, saj se bomo tako lahko odzvali in prevzeli obravnavo nezakonitih migrantov,
• da policijo obvestite tudi o morebitnih primerih kaznivih dejanj.

Boštjan Rückl, vodja policijskega okoliša na PP Kočevje

POLICIJSKA POSTAJA KOČEVJE – OBVESTILO ZA OBČANE

Po treh desetletjih v Livoldu ponovno brcamo
Želja po skupnem prostoru, kjer bi se 
vaščani združevali in športno udejstvo-
vali, je tlela, vse odkar se je takratno 
nogometno igrišče oddalo v najem za 
zasebne namene. Pred dobrima dvema 
letoma pa smo vaščani začeli konkre-
tno združevati moči in stopati v akcijo. 
Pri tem nam je v veliki meri nasprotai 
stopila tudi Občina Kočevje, tako da 
smo v zelo kratkem času pridobili vso 
potrebno dokumentacijo in posledično 
lahko začeli delati. 

Adrenalina polni smo zrli v velik 
travnik in si na njem predstavljali 'fuz-
bal plac', pa en nadstrešek za druženje 
in še kaj ... Ideje so sproti deževale, 
prav tako spodbudne besede. Zares pa 

se je začelo, ko je Fredi iz AMK Bager 
prvič zakopal tisto veliko lopato v 
zemljo. Nihče si ni predstavljal, koliko 
ur prostovoljnega dela bomo pustili na 
igrišču, koliko koncev tedna namenili 
delovnim akcijam – za našo skupnost 
in predvsem našo mladino. Do letošnje 
pomladi se je skupaj nabralo že več 
kot 2.700 prostovoljnih ur, hkrati pa 
nešteto zgodb, spominov in vezi, ki so 
prerasle v prava prijateljstva. Travnik 
danes predstavlja prijeten prostor za 
druženje in rekreacijo. Zravnali smo 
teren za nogometno in odbojkarsko 
igrišče ter zanju kupili vse potrebne 
rekvizite. Posadili smo nekaj drevja, 
postavili nadstrešek in ogradili prostor. 

Kupili smo otroška igrala in orodja za 
ulično vadbo, ki je namenjena vsem 
generacijam. Volja in angažiranost va-
ščanov pa je bila prepoznana tudi širše. 
Z omejenimi sredstvi kljub vloženemu 
lastnemu delu ni bilo mogoče narediti 
vsega zadanega, zato so nam s svoji-
mi donacijami pristopili na pomoč še 
Kovan, d. o. o., Kovinar Kočevje in 
Občina Kočevje. Tudi nekaj posame-
znih vaščanov, ki se zaradi različnih 
razlogov niso udeležili akcij, nas je 
podprlo po svojih zmožnostih: z mali-
co, sladico, kavico (hvala, Jasmina iz 
Lili Bar) pa tudi s finančnimi prispev-
ki, da smo si organizirali piknik.

Danes se rezultati povezovanja in 

trdega dela odražajo na zadovoljnih 
obrazih otrok in mladostnikov, ki po 
vasi z žogo v roki korakajo proti igri-
šču in resno trenirajo za tekmo, ki jo 
bodo v soboto odigrali proti starejšim. 
Igrišče je zaživelo, saj se otroci z vseh 
koncev vasi družijo in imajo prilož-
nost, da si v družbi poiščejo svoje 
mesto. Ravno prav odmaknjeni, da 
se lahko osamosvajajo in pridobivajo 
občutek odgovornosti, in ravno prav 
blizu, da nas starše ne skrbi. Zaradi 
vseh teh priložnosti torej vsem, ki po-
magate, donatorjem ter Občini Kočev-
je en velik hvala! Kot pravijo: Nihče ni 
sam toliko močan, kot smo vsi skupaj!
Andreja Vlašič Bižal 



Kočevska maj 2021www.kocevje.si 31Knjižni kotiček

KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA
JEZIKOVNINASVET Lesley-Ann Jones

John Lennon – Življenje, ljubezen in smrt
Učila, 2021

Ob 40. obletnici smrti Johna Lennona, morda najbolj zanimive in skrivnostne 
osebe v zgodovini rocka, je priznana britanska glasbena biografinja in novi-
narka Lesley-Ann Jones po temeljitem in vznemirljivem raziskovanju napisala 
knjigo John Lennon – Življenje, ljubezen in smrt. Biografija je celoten prikaz 
podobe tega izjemnega glasbenika, opis njegovega življenja, vzponov in 
padcev v njegovem zasebnem in poslovnem življenju do tiste usodne zimske 
noči, ko je bil umorjen na ulici pred stanovanjskim kompleksom, v katerem 
je živel. Knjiga nam ponuja odgovore, kdo je sploh bil John Lennon, pevec 
kultnih 'beatlov', predstavi pa nam tudi glasbeno dediščino, ki nam jo je za-
pustil. "Beatli niso zgodovina. Njihove pesmi živijo, dihajo. Poznamo jih tako 
kot lastna imena. Originalni zvok, ki so ga ustvarili, čeprav je posnet z osnov-
no opremo, ostaja svež, kljub neskončnim obdelavam, remiksom, novim em-
balažam in ponovnim izdajam."

Omid Scobie in Carolyn Durand  
V iskanju svobode: Harry in Meghan ter snovanje sodobne 
kraljeve družine  
Učila, 2021

Omid Scobie je londonski pisatelj, urednik rubrike v reviji Harper's Bazaar. 
Vpliven poročevalec o življenjih in dobrodelnem udejstvovanju mlajših 
pripadnikov kraljeve družine. Carolyn Durand je z emmyjem nagrajena 
producentka in pisateljica, ki deluje v Londonu in piše o dogajanju v 
Buckinghamski in Kensingtonski palači. Avtorja sta izbrana člana skupine 
novinarjev, vrhunskih kraljevih poročevalcev in imata enkraten dostop do 
kraljevega para in tistih, ki so mu najbližje. Par sta spremljala v zakulisju 
vse od njunega snidenja. Ustvarila sta izjemno zgodbo o življenju vojvode 
in vojvodinje Susseških, samozavestnem in naprednem paru, ki je pretrgal 
spone tradicije in je odločen ustvariti novo pot. Zanimivo branje za vse 
ljubitelje kraljevega para, sodobna pravljica, ki razkriva tančice skupnega 
življenja Harryja in Meghan.

Roddy Doyle 
Divjina  
Zala, 2021       

Irskega pisatelja Roddyja Doyla ni treba posebej predstavljati, saj je poz-
nan slovenskemu občinstvu, leta 2018 je bil tudi eden osrednjih gostov 
ljubljanskega knjižnega sejma. Piše romane, kratke zgodbe, knjige za od-
rasle in mladino, ustvarja tudi drame in filmske scenarije. V romanu Divjina 
potekata dve vzporedni zgodbi. V Dublinu bo 18-letna Gráinne prvič po 
skoraj 15 letih srečala svojo mater, ki jo je pri treh letih zapustila in odšla 
v Ameriko. Njena polbrata, desetletni Tom in 12-letni Johnny, se z njuno 
mamo Sandro odpravita na zimski safari na Finsko. Vsi so na težki življenjski 
preizkušnji. Dekle se mora v najbolj občutljivih najstniških letih soočiti s tra-
gedijo svojega življenja in izvedeti, zakaj jo je mati zapustila in se ni nikoli 
oglasila. Njena polbrata pa se morata v snegu in mrazu spopasti z materino 
nenadno nesrečo. Če ne bi dobila pravočasne pomoči, bi lahko zmrznila. 
Roman je namenjen učencem zadnje triade in tudi srednješolcem. 

Arnfinn Kolerud 
Milijonček za prijaznost  
Zala 2021   

Arnfinn Kolerud je priznani norveški avtor srednje generacije, ki se je tok-
rat lotil zanimive teme, kaj storiti, če na loteriji zadeneš milijone. Desetle-
tni Frank in njegova mama sta zadela rekordni dobitek. Dogovorita se, da 
bosta to ohranila kot skrivnost, saj ne želita izstopati. Žal mama ne zdrži, 
takoj mora povedati svoji mami in v enem dnevu izve vsa vas. Razumljivo, 
prijateljev in pomoči potrebnih je nenadoma ogromno, vsak ima svoje 
želje. Frank ima seveda svoje zamisli, kaj bi veljalo storiti s tem denarjem, a 
kot vedno obvelja mamina beseda. Ona želi ohraniti njuno življenje tako, 
kot je bilo pred zadetkom na loteriji, vendar je to nemogoče, vse se spre-
meni. Ko se naveliča vsega, komu bi kaj podarila, obljubi milijon najbolj 
prijaznemu človeku na vasi in se s Frankom, tokrat modro, odpravita na 
počitnice, nekam na Sredozemsko morje. Čudovit roman za mlade bralce 
v drugi in tretji triadi, pa tudi za starejše. Na humoren način opisuje resno 
temo, denar, zakaj ga kdo ima in drugi nima.
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Kako napišemo 
 pooblastilo
Pri opravljanju določenih obveznosti (polog denarja, prevzem pošiljke, prepis 
avtomobila) je nujno, da smo fizično prisotni in se identificiramo z osebnim 
dokumentom. Kadar pa zaradi daljše odsotnosti, bolezni in drugih ovir to ni 
mogoče, moramo določiti posameznika, ki bo v našem imenu opravljal storitve 
namesto nas. In v takih primerih je nujno napisati pooblastilo. 

Na kratko je to uradna listina, s katero pooblastitelj (tisti, ki pooblasti dru-
go osebo) pooblasti pooblaščenca (oseba, ki je pooblaščena) za opravljanje 
uradnih dejavnosti. S podpisom listine pooblastitelj za določeno dejavnost v 
določenem časovnem okviru preda pooblastila pooblaščencu, da v njegovem 
imenu ureja uradne zadeve. Pri tem ločimo uradno in neuradno pooblastilo. 
Uradno mora biti overjeno pri notarju, pri neuradnem pa zadostujeta podpisa 
obeh udeležencev. Le v izrednih primerih, ko je zaradi bolezni nemogoče, da bi 
pooblastitelj pooblastilo podpisal, je dovolj ustno pooblastilo. V tem primeru 
sta dovolj dve priči, ki pisno potrdita ustno potrdilo. 

Kaj vse mora pooblastilo vsebovati?
Nekatere dejavnosti, ki se s takšnimi primeri srečujejo dnevno, imajo že vnap-
rej pripravljene obrazce, da se ti postopki skrajšajo. Recimo pošta za prevzem 
pošiljke, odvetniške pisarne, različni zavodi, bančne poslovalnice …

Pooblastilo ima uradno obliko dopisa in zahteva naslednje podatke:

• podatke o pooblastitelju
• podatke o pooblaščencu
• obdobje, do kdaj je pooblaščenec pooblaščen
• za kaj/katero dejavnost je pooblaščenec pooblaščen
• kraj in datum podpisa pooblastila
• lastnoročni podpis obeh strani

Podatke o pooblastitelju in pooblaščencu, to so ime, priimek ter naslov, za-
pišemo v glavi pooblastila. Jedro pooblastila je sestavljeno iz zadeve (poobla-
stila) in vsebine, ki je seveda najpomembnejši del dokumenta. V tem delu sta 
ključna podatka čas in obveznost, za katero je pooblastilo napisano. Ta mora 
biti natančno opredeljena in časovno definirana. Če je obveznosti oz. dejavno-
sti več, morajo biti vse navedene. Pooblastilo zaključimo s podatki o kraju in 
datumu podpisa pooblastila. Če je pooblastilo uradno, sta ključna še podpis in 
žig notarja. 
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ZGS OE Kočevje in Gozdarsko društvo Medved Kolesarjenje od studenca do studenca 29. 5. 2021 ob 9:00 Marof
ZGS OE Kočevje in Gozdarsko društvo Medved Pohod po Borovški naravoslovni poti 30. 5. 2021 ob 9:00 pri kmetiji Jurjevič v Borovcu
Fotografsko društvo Grča Fotografska razstava Biseri Kočevske 16. 6. 2021 ob 17:00 Mala mestna ploščad

Strateški odbor Forumov odličnosti in mojstrstva Forum odličnosti in mojstrstva 17. 6. 2021 ob 10:00 Kulturni center Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje Poletna muzejska noč 19. 6. 2021 od 18:00 do 24:00 Pokrajinski muzej Kočevje in Likovni salon Kočevje
Občina Kočevje Prireditev ob dnevu državnosti 23. 6. 2021 ob 18:00 Mestna ploščad

KOLEDAR DOGODKOV

KDO? KJE?KDAJ?KAJ?

Utrinek 

"Kolikor bolj je hlapec hlapčevski, toliko bolj gosposki je gospod."
(Ivan Cankar, Na klancu)

Veseloigra

"Ko brez miru okrog divjam, prjatli vprašajo me:
A nisi ti v karanteni?"

Zgornji vic je le eden od številnih, ki jih je od marca lani zbral Slovenski 
etnografski muzej. Zakladnica šal in dovtipov dokazuje, da nas humor ne 
zapusti tudi med kriznimi časi. Humor, ki se poraja med epidemijo, služi rah-
ljanju tesnobe, s katero se soočamo v izrednih razmerah, saj je veliko šal na 
lastni račun. Pogoste so tudi kritike oblasti, kot pove naslednji: "Zaradi pre-
hoda iz oranžne faze v rdečo Vlada Republike Slovenije nujno do jutri potrebuje 
400 prostovoljcev za hospitalizacijo."

"Malo mi je že neugodno, ker še nisem pozitiven na covid-19; zdaj je videti, kot 
da nimam nobenega družabnega življenja."

Veliko zbranih šal se poveča smešenju družbenih razmer – "Če bo šola v po-
nedeljek, bomo zagotovo to vedeli v torek" – in vsakdanjih tegob – "A ima kdo 

sobno kolo za prodat? Rabim ga nujno za v službo!" – tudi življenja s hišnimi 
ljubljenčki: "121. dan doma in pes me pomenljivo gleda: 'Vidiš? Zato jaz glo-
dam pohištvo!'"

Poleti smo pogrešali počitnice v tujini, kar razsvetlita naslednji šali: "Na meji 
prijeli dva migranta, ki sta švercala 6 Slovencev s Paga" in "Po hrvaških plažah 
že postavljajo spominske plošče. Na njih piše: Tukaj so nekoč ležali Slovenci."

Šale se lotijo tudi popularnih teorij zarot: "Zdaj bo polovica nas čipiranih po 
ločitvi pripadla Melindi Gates" in "Prosim, da mi razložite: če v prvi dozi Pfizerja 
dobim čip, kaj dobim v drugi dozi? – V drugi se dobi geslo."

Najboljši izbor zbranih šal lahko najdete na naslovu: https://www.etno-
-muzej.si/sl/koronski-humor

Skok čez plot

Danes najbolj znani simbol, ki 
preči veduto Pariza, je bil še pred 
nastankom tarča številnih kritik. 
Eifflov stolp je bil načrtovan kot 
vrhunec Svetovne razstave v Pa-
rizu, ki je obeleževala 100-letnico 
francoske revolucije, še pred grad-
njo pa je bil deležen zgražanja 
umetniške srenje, skeptični pa so 
bili tudi gradbeniki, saj do takrat 
še ni bila zgrajena stavba, ki bi bila 
višja od 200 metrov. Gustave Ei-
ffel se ni menil za kritike in je svoj 
stolp primerjal kar s piramidami.

Dela so se začela na začetku leta 1887, samo gradnja temeljev pa je inženirjem vze-
la pol leta. A ogromna količina dela ni bila opravljena samo na gradbišču, vsak izmed 
delcev, ki so sestavljali 300 metrski stolp, je bil podrobno zrisan ter izdelan z izredno 
natančnostjo: toleranca pri izdelavi veznih elementov je znašala le 1 mm, koti pa niso 
smeli odstopati za več kot eno kotno sekundo. 18.038 delov stolpa skupaj veže več 
kot 2,5 milijona kovic.

31. marca 1889 so stolp odprli za javnost, a brez delujočih dvigal, zato je predstavit-
veni ogled trajal več kot uro. Javnost je bila nad stolpom navdušena, kljub prejšnjemu 
negodovanju in dejstvu, da dvigala niso delovala še mesec dni po odprtju razstave, se 
je na vrh povzpelo kar 30 tisoč obiskovalcev. Do zaključka Svetovne razstave 31. okto-
bra 1889 je stolp obiskalo skoraj 1,9 milijona ljudi.

Skupaj z anteno, ki je stavbo povišala na 324 metrov, ter dvigali, restavracijami in 
opremo stolp tehta več kot 10.000 ton, na vrh pa vodi 1665 stopnic. Letno ga obiš-
če več kot 7 milijonov ljudi, s čimer je najbolj obiskana turistična točka z vstopnino, 
cena vožnje z dvigalom do vrha pa je dobrih 25 €. Vsakih sedem let ga prebarvajo, 
pri čemer porabijo 60 ton barve. Med letoma 1925 in 1934 je francoski proizvajalec 
avtomobilov Citroen izkoristil stolp za doslej največji zabeleženi oglas na svetu – 30 
metrski oglas z 250 tisoč žarnicami je bil tako svetel, da ga je Charles Lindberg upora-
bil kot svetilnik pri svojem preletu Atlantika.

Zanimivosti

Znanstveniki, ki so leta 1799 preučevali prvo ohranjeno telo 
kljunaša, so soglasno odločili, da je le potegavščina, truplo 
naj bi bilo sešito iz različnih živali. Kljunaš, napol vodna žival 
iz zahodne Avstralije in Nove Zelandije, nima več živečih 
bližnjih sorodnikov. Skupaj s štirimi vrstami kljunatih ježkov 
je še edini preživeli iz reda stokovcev, sesalcev, ki ležejo jaj-
ca. Ime so dobili po stoku ali kloaki, zadnjični odprtini, ki jo 
imajo ribe, dvoživke, ptice in plazilci (razen želv), skoznje pa 
izločajo urin in blato ter tudi ležejo jajca.

Zrastejo do pol metra ter tehtajo do 2,4 kg, njihovo telo 
pa prekriva vodoodporen kožuh, ki je tudi biofluorescen-
ten, saj pod ultravijolično svetlobo žari v modrozeleni 
barvi. Med prsti ima plavalno kožico, ki jo na kopnem lah-
ko upogne in močne šape uporabi za kopanje. Zobe ima-
jo le mladiči, v starosti jih nadomestijo hrustančne plošče. 
Samci imajo na gležnjih strupene ostroge, ki jih upora-
bljajo predvsem za 
obrambo. Hranijo 
se v plitvinah, kjer 
rijejo po dnu, z 
močnim kljunom, 
podobnim račje-
mu, pa zaznavajo 
plen tudi s pomoč-
jo električnih im-
pulzov.
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