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"Turizem smo ljudje," je eden izmed sloganov, ki se je ohranil do danes. A tokrat na turizem gledamo z 
druge plati. Da bi živel in obstajal, potrebuje turizem v prvi vrsti okolje oziroma prostor, ki ga lahko sploh 
ponudimo gostu, saj drugo brez drugega ne obstaja. Več kot je turistov, večje so možnosti za nastanek 
negativnih učinkov na okolje: onesnaženost, uničevanje naravnih virov, hrup in celo ogrožanje avtohto-
nega rastlinstva in živalstva. Kako množični turizem postopoma uničuje ekološko kakovost? Kaj se zgodi, 
ko na 'zeleno' območje vstopijo obiskovalci, ki ne znajo ali ne želijo prisluhniti naravi? Čeprav je nemar-
nih turistov malo, mečejo slabo luč na vse. 

Etnologinja dr. Marija Makarovič je svojo raziskovalno 
kariero začela v petdesetih letih in od takrat raziskala 
vse še tako oddaljene kotičke Slovenije. Njene študije 
kmečkega življenja, gospodarstva in oblačilnih navad 
so nepresežene, saj njen opus obsega več kot dva 
tisoč bibliografskih enot, od tega več kot 50 mono-
grafij in 400 znanstvenih člankov.

Raziskovala je številne vidike slovenskega narodo-
pisja: od medsebojne pomoči in kmečkega gospo-
darstva, oblačenje slovenskega kmeta, od socialnih 
mrež in virov preživljanja ter vse preostale vidike 
življenja na podeželju. Predvsem pa na terenu zbira 
življenjske zgodbe.

Intervju:  
dr. Marija Makarovič

Stran od množičnega turizma

Foto: Žarko Nanjara 
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Srečanje rudarjev
V Pokrajinskem muzeju Kočevje smo 
leta 2005 pripravili razstavo Rudnik 
rjavega premoga Kočevje. 3. julija 
2006 smo v muzeju po več desetletjih 
obudili praznovanje rudarskega pra-
znika. Odziv je bil izredno pozitiven, 
nekdanji kameradi so se namreč sre-
čali po dolgem času. Letos je srečanje 
rudarjev v kočevskem muzeju poteka-
lo že šestnajstič zapored. Tako kot lani 
ga je tudi letos zaznamoval covid-19.

Srečanje rudarjev je namenjeno 
vsem nekdanjim rudarjem oziroma 
nekdanjim zaposlenim na rudniku in v 
spremljevalnih dejavnostih, prav tako 
pa so dobrodošli sorodniki, prijatelji 
ter vsi, ki jih zanima rudarska pre-

teklost Kočevja. Dogodek je name-
njen druženju nekdanjih knapov in 
izmenjavi spominov vseh, ki so bili z 

rudnikom povezani tako ali drugače. 
Zadnja leta več pozornosti namenjamo 
tudi predstavitvi zgodovine pred več 

kot štirimi desetletji zaprtega pre-
mogovnika, saj so številni rudarji že 
preminili, mlajšim generacijam pa je 
ta tematika manj znana. 

V Kočevju je od rudnika ostalo še 
veliko stavbne dediščine (kolonije, 
štajgerska hiša, glavna pisarna), ki pa 
vse bolj izgublja prvotno podobo ozi-
roma se umika potrebam sodobnega 
življenja. Širšemu okolju najbolj znan 
ostanek nekdanjega rudnika je seveda 
Rudniško jezero. V Pokrajinskem mu-
zeju Kočevje veliko pozornost posve-
čamo premični in nesnovni kulturni 
dediščini našega območja in rudarstvo 
je nedvomno del tega.
Vesna Jerbič Perko

Nauki covid-19 krize 
"Epidemija covida je razkrila, kako 
ranljivo je človeštvo in kako krhke 
so naše demokratske inštitucije," je v 
uvodnih besedah izpostavil Mikuláš 
Dzurinda, predsednik Centra Wilfri-
ed Martens za evropske študije, ki je 
z Inštitutom dr. Antona Korošča 28. 
junija organiziral posvet z naslovom 
Nauki covid-19 krize. Nekdanji slo-
vaški predsednik Dzurinda je v video 
nagovoru še dodal, da bodo od zdaj 
bolj pomembne politična enotnost 
članic EU v mednarodnih odno-
sih, večja neodvisnost in močnejša 
odpornost farmacevtske industrije ter 
delo s civilno družbo.

Minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek 
je poudaril, da imamo kljub krizi 
dobro osnovo za obnovo slovenske-
ga gospodarstva, saj ima slovenska 
država dobro bonitetno oceno ter 

nizko stopnjo brezposelnosti. "Ab-
solutno smo zdaj bolj pripravljeni na 
kakršne koli krizne izzive, čeprav je 
bila situacija na začetku težka, sem 
zadovoljen z našim odzivom in veči-
na družbe je reagirala pozitivno," je 
še poudaril.

Župan občine Kočevje dr. Vladimir 
Prebilič je poudaril, da je predvsem 
gospodarski segment naše občine 
zelo dobro preživel krizo: "Skozi 
tesno sodelovanje in obvladovanje 
epidemiološkega stanja smo ohranili 
delovna mesta, poleg tega pa odprli 
tudi nova." Poudarja, da je kočevsko 
gospodarstvo pripravljeno na veliko 
gospodarsko rast, saj se v nasled-
njih letih napoveduje skoraj za 40 
milijonov investicij." Največ težav 
epidemije vidi pri delu z mladimi, ki 
so bili predolgo zaprti in niso mogli 
obiskovati šole. "Pokazalo se je kar 

nekaj šibkosti pri delovanju našega 
zdravstvenega sistema, ki je bil pod 
izjemno veliko obremenitvijo," pravi 
Prebilič, "pokazalo pa se je tudi, da 
je še nekaj prostora za izboljšavo 
dela civilne zaščite, kjer bi se lahko 
z dodatnimi ljudmi še hitreje in učin-
koviteje odzvali."

Na posvetu je sodeloval tudi 
nekdanji minister za kmetijstvo in 
evropski poslanec Franc Bogovič, ki 

je poudaril pomembnost samooskr-
be ter poseben položaj podeželja, 
ki potrebuje boljše širokopasovne 
povezave ter izboljšanje storitev 
na področju zdravstva, sociale in 
mobilnosti. Andrej Čuš, državni se-
kretar na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, je izpostavil 
pomembnost digitalizacije in zelene 
transformacije gospodarstva. Traj-
nostni razvoj je poudaril biolog dr. 
Franc Pohleven, pobudnik priredi-
tve Čar lesa, ki je opozoril na naše 
izkušnje s podnebnimi sprememba-
mi. Po besedah mag. Monika Kirbiš 
Rojs je evropski Načrt za okrevanje 
in odpornost priložnost, da Sloveni-
ja nadoknadi zamujene investicije, 
projekti, ki niso bili uvrščeni v načrt, 
pa bodo vključeni v preostale kohe-
zijske politike.
Žarko Nanjara

Foto: Žarko Nanjara 

Že deseta izvedba projekta RTM Kočevska
Ob razglasitvi kulturnega tematskega 
leta 2012 se je v načrtovanje aktivno-
sti za otroke in mlade vključil Klub 
mladih Kočevje. Z inovativno zasno-
vanim projektom RTM (Rad te 'mam) 
Kočevska smo se takrat lotili širjenja 
znanja o delu Leopolda Hufnagla in 
njegovih izjemno naprednih idejah 
med osnovnošolske učiteljice, učenke 
in učence. Po prvi izvedbi je Občina 
Kočevje RTM kot stalnico vključila v 
vsakokratni program kulturnega leta.

Ob 550-letnici mesta Kočevje RTM 
v sodelovanju Občine Kočevje in Po-
krajinskega muzeja Kočevje izvajamo 
že desetič. Osnovna struktura ostaja 
enaka: začnemo junija s seminarjem 
za učiteljice, ki jim predstavimo širši 
okvir teme in ponudimo izhodišča za 
izvedbo dejavnosti z učenci. Skozi 
šolsko leto sledijo dnevi dejavnosti 

za učence, februarja pa zaključna 
prireditev za učence, kjer izpostavimo 
glavna sporočila in drug drugemu po-
kažemo, kaj smo skozi leto ustvarili.

Na letošnjem seminarju za učite-
lje je Ivan Kordiš iz Pokrajinskega 
muzeja Kočevje predstavil, kaj je 
podelitev mestnih pravic pomenilo za 

prebivalce Kočevja, kaj je zapisano v 
privilegijski knjigi, katere so najsta-
rejše upodobitve Kočevja in še nekaj 
novo odkritih dejstev, s katerimi je 
povabil na ogled razstave, ki bo jeseni 
v PMK. Tanja Štajdohar Urh z Občine 
Kočevje je poskrbela za povezavo 
teme s sedanjostjo in predstavila, 
kakšne vloge ima mesto danes ter 
kakšni trendi se v njem nakazuje-
jo, Nadja Kovačič iz Pokrajinskega 
muzeja pa je na delavnici razkrila, 
kako stenske poslikave prispevajo k 
boljšemu počutju v mestu.

S projektom želimo širiti znanje o 
lokalnem okolju ter ustvarjati pozitiv-
ne zgodbe o dogodkih in ljudeh. Bolje 
kot posameznik pozna svoje okolje, 
lažje iz njega črpa navdih za nove ide-
je, moč za delo ter vsakdanje življenje.
Tina Žele Kovačič

"Delavnico Mobilnost otrok in mladih je vodila Tanja Štajdohar Urh." • Foto: Bojan Štefanič 

Rudarji na mostu pri bunkerju, okoli 1965 • Foto: hrani Pokrajinski muzej Kočevje 
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Spletne debate so žive, kaj žive, 
brbotajo kot krop v posodi. Vse 
večja internetna aktivnost bi lah-
ko dala slutiti, da se je ljudstvo 
angažiralo, vsako dogajanje na 
političnem parketu pa sproži 
nov slap spletnih objav.

Vse bolj vestno angažiranje na 
spletnih omrežjih in včasih tudi 
namerno provociranje pa imata 
tudi temnejšo stran. Govoriti, da 
aktivni uporabniki omrežij s tem 
le potrjujejo svoje nepotešeni 
ego, je pokroviteljska, tudi žalji-
va, a še posebej napačna. Prav 
vsakdo od nas želi, da se njego-
vo mnenje sliši, in prav vsakdo, 
ki se je za določeni cilj angažiral, 
je od svojih nasprotnikov ali le 
mimoidočih slišal: s tem le opo-
zarjaš nase. 

Družbena omrežja so danes 
najbolj prikladno orodje za širje-
nje zamisli. A vsaka aktivnost na 
omrežjih sproži odziv – obvesti-
lo. Notifikacija poteši našo željo 
po pozornosti, tudi če se nihče 
z nami ne strinja in tudi če smo 
namenoma napisali neumnost.

Zasvojenost s socialnimi 
omrežji je težko razložiti tistim, 
ki jih ne uporabljajo. Odvisnost 
mnogokrat razumemo kot 
strmenje po hipni potešitvi že-
lje, ki se ne ozira na dolgoročne 
posledice, a je tak pristop v svoji 
enostavnosti napačen. Odvisnik 
ne stremi po užitku samem, am-
pak na trenutek pričakovanja. Ne 
vleče ga izpolnitev želje, ampak 
nemir, ki se pojavi moment pred 
tem. To ugotovitev so potrdile 
tudi nevrološke raziskave na 
primatih: pri njih niso zabeležili 
najvišje stopnje dopaminske 
aktivnosti v trenutku, ko so pre-
jele nagrado, ampak pri njenem 
pričakovanju.

Objekt želje tako ni več po-
memben. In če govorimo o de-
batah na spletnih omrežjih, prav 
zagotovo ni pomembna vsebina 
objav, ampak čustveni odziv. 
Objave so tako prikladno kratke 
in provokativne, da sprožijo hiter 
odziv, ali daljše in umirjene, da 
zaigrajo na naša čustva. A kot 
take v nobenem drugem mediju 
kot spletu ne bi funkcionirale.

 
Žarko Nanjara

odgovorni urednik

Uvodnik

OBVESTILO
Uredništvo časopisa Kočevska obvešča, da je rok za oddajo prispevkov za julijsko številko  
10. 9. 2021. Gradivo pošljite na naslov info@kocevska.si.

Zeleno, ki te ljubim zeleno

74 poletnih nasmehov

V veleblagovnici Nama je na ogled 
postavljenih 18 del slikarja Draga 
Vidmarja. Slike, razstavljene ob zuna-
nji steni, ki gleda na mestno ploščad, 
se povečini osredotočajo na zelene 
tone kočevske pokrajine, razstavo pa 
je avtor zato naslovil po znanem ver-
zu pesnika Garcie-Lorce Zeleno, ki 
te ljubim zeleno. "V njegovih slikah 
boste zaznali mehkobo krajine po 
drugi strani pa vso dramatičnost, na-
petost in čarobnost pokrajine," je na 
otvoritvi 17. julija spregovoril Roman 
Batis, ki je poudaril zelo izrazito vez 
med avtorjem in pokrajino.

Drago Vidmar je otroštvo preživel 
v Kočevju, a kmalu odšel v Ljubljano 
na študij slikanja. Življenjska pot ga 
je kmalu vodila v Nemčijo, od koder 
se zadnja leta vse pogosteje vrača 
domov. Domači kraj je tudi glavni 
navdih razstave, slike pa nakazujejo 
množico odtenkov, ki jih najdemo v 
naravi. Vidmarju najbolj ležijo kraji-
ne, pred štirimi leti pa se je v kočevski 
knjižnici predstavil tudi kot portretist.

"V tej zeleni naravi smo doma, a je 
mnogokrat ne opazimo," o bogastvu 
narave pove Vidmar, na katero se je 
vedno spomnil med svojimi potova-

nji. "Vesel sem, če lahko prenesem 
košček narave na platno." Vidmar 
pove, da se je pri svojem slikarskem 
delu lotil že mnogo tehnik, trenutno 
pa mu najbolj ležijo akrilne barve. 

Pokrajino je nekoč slikal tudi na 
prostem, a pravi, da si je pri slikanju 
razstavljenih krajin pomagal s fotoa-
paratom.
Žarko Nanjara

Čofotanje v bazenu in morju, za-
bavne, ustvarjalne, izobraževalne 
dejavnosti, tekmovanje v vodnih in 
štafetnih igrah ter ples ob sončnem 
zahodu. To je le nekaj aktivnosti, ki 
so jih letos za mlade počitnikarje na 
Debelem rtiču pripravili strokovni 
sodelavci in vzgojitelji Rdečega križa 
Slovenije. S Tuševo donacijo se v 
okviru projekta Pričarajmo nasmeh 
udeležuje tudi 12 kočevskih otrok iz 
socialno ogroženih družin, ki so med 
3. in 10. 7. skupaj z vrstniki iz vse 
Slovenije na morju preživeli brezskr-
ben teden, poln veselja, smeha, druže-
nja in novih prijateljstev. 

Desetdnevno letovanje na Obali je 
zahvaljujoč sredstvom ZZZS, Obči-
ne Kočevje in donatorjev 20. julija 
zaključilo tudi 52 otrok z zdravstve-
nimi indikacijami. Domov so se vrnili 
z lepimi spomini na prijetno morsko 
vzdušje, kopanje in nove prijateljske 
vezi. Poleg tega, da so okrepili svoje 
zdravje, so bogatejši še za nova 
znanja in veščine, saj je ena ključ-
nih vsebin, ki jo ponuja Mladinsko 

zdravilišče in letovišče RKS Debeli 
rtič, plavalni tečaj. Prav vsi otroci so 
vključeni vanj, tako da se eni naučijo 
plavati, drugi pa nadgradijo svoje 
plavalne veščine. 

Zadnja skupina mladih Kočevar-
jev, ki po vseh omejitvenih ukrepih, 
šolanju na daljavo in precejšnji osami 

počitnice potrebuje še bolj kot običaj-
no, bo s pomočjo namenskih sredstev 
FIHO kovčke spakirala v avgustu. 
Ker je v terminu od 9. do 16. 8. še 
nekaj prostih mest, lahko pokličete 
na 031 631 950 ali pišete na kocevje.
ozrk@ozrks.si.
bgm

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Alenka Bunderla 
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Stran od množičnega turizma
Pandemija je spremenila marsikaj, po poročanju evropskih poslancev pa tudi želje potrošnikov oziroma turistov. Kot izhaja iz njihovega po-
ročila, ki so ga sprejeli 25. marca, si želi vedno več ljudi dopust preživeti v zeleni destinaciji in bližje naravi. Povečalo se je tudi število doma-
čih potovanj, v Sloveniji predvsem zaradi omejitev in turističnih bonov. Obiskovalci se, kot kaže, odmikajo od množičnega turizma. Kakšni so 
vplivi velikih skupin ljudi na naravo?

Množični turizem je uničil precej 
destinacij, ki so še nedolgo časa nazaj 
veljale za turistične bisere. Posledice: 
dolge čakalne vrste za ogled znameni-
tosti in muzejev in nejevoljni doma-
čini. Med destinacijami, ki jih uničuje 
množični turizem, spadajo denimo 
Benetke, ki jih letno obišče okoli 25 
do 30 milijonov turistov, in Rim v 
Italiji, na Hrvaškem pa Dubrovnik, ki 
je leta 2018 zabeležil 1,3 milijona go-
stov. Pred nekaj leti so se po Španiji 
zvrstili številni, celo nasilni protesti, 
kjer so domačini opozarjali na pretira-
no število obiskovalcev, ki uničujejo 
njihove soseske. 

Številni Slovenci so po epidemiji 
začeli odkrivati skrite ali malo manj 
skrite kotičke svoje države. Ker pa je 
turizem vedno vezan na neki prostor 
oziroma okolje in nanj tudi vpliva, ga 
po drugi strani pogosto tudi obreme-
njuje, spreminja in prilagaja za svoje 
potrebe. Tudi človek, kot turist ali 
kot izvajalec turistične panoge, pušča 
posledice na okolje, družbo in ekono-
mijo. V pozitivnem smislu vodi razvoj 
turizma v ohranjanje in (za)varovanje 
okolja, v negativnem pa na spreminja-
nje okolja. Ko je število turistov večje 
kot so samočistilne sposobnosti oko-
lja, nastanejo negativni učinki, kar se 
običajno kaže v povečani onesnaže-
nosti, fizični degradaciji in uničevanju 
naravnih virov. (Množični) turizem 
prinaša tudi druge pritiske na nara-
vo, denimo hrup, odpadke, vizualno 
onesnaževanje pokrajine in ogrožanje 
avtohtonega rastlinstva in živalstva.

Pretirano obljudena mesta posta-
jajo vse manj priljubljena, pri izbiri 
turistične destinacije pa ima vse večjo 
vlogo prav ekološka kakovost. Čista 
voda, čist zrak, čisto okolje, lepota 
narave, pristnost gozdov, neokrnje-
na narava … je tisto, ki privablja 
obiskovalce, ohranjena narava pa je 
tudi ključni pogoj za trajno turistično 
ponudbo. Prav turisti oziroma gostje 
igrajo veliko vlogo pri ohranjanju na-
rave, predvsem na zelenih destinaci-
jah, ki jih v Sloveniji ne manjka. Do-
mačini, ki živijo v bližini priljubljenih 
destinacij, so v začetku tega meseca 
za RTV Slovenija pričali o najrazlič-
nejših neželenih dejanjih gostov in 
izletnikov. Po njihovem pričevanju 
prihaja do najrazličnejših ravnanj, 
ki nikakor niso primerna. Dogaja se, 
da izletniki živali hranijo z živili in 
hrano, ki zanje niso primerna, za se-
boj puščajo precej odpadkov in svoja 
vozila puščajo v naravnih okoljih, ka-
mor ta ne spadajo. Tovrstnih gostov, 

nemarnih do narave, je približno deset 
odstotkov, a s svojim ravnanjem me-
čejo slabo luč prav na vse. "Množič-
nost obiska v gorah, sodoben promet 
in druge oblike civilizacije vedno bolj 
ogrožajo prvobitnost gorskega sveta. 
Skrb za varstvo narave in okolja je 
zato ena temeljnih dolžnosti planincev 
in bistven sestavni del planinskega 
usposabljanja," je med drugim zapi-
sano v Častnem kodeksu slovenskih 

planincev. Je možno, da si ga nekateri 
niti ne prelistajo?

Razvoj turizma v Sloveniji temelji 
na načelih trajnostnega razvoja, ki je 
eden izmed najpomembnejših razvoj-
nih elementov.  Če uničujemo okolje, 
uničujemo tudi turizem, zato morata 
turizem in varstvo okolja hoditi z roko 
v roki. V zadnjem času je veliko go-
vora o trajnostnih destinacijah in traj-
nostnem razvoju. Svetovna komisija 
za okolje in prostor je leta 1987 izdala 
poročilo z naslovom Naša skupna 
prihodnost, v katerem so že defini-
rali trajnostni razvoj in trajnostni 
turistični razvoj. Prvi je danes eden 
izmed poglavitnih ciljev državnih in 
globalnih razvojnih politik, temelji pa 
na konceptu ohranjanja razpoložljivih 
naravnih virov in ohranjanju narav-
nega okolja za bodoče generacije. 
Trajnostni turizem pa je turizem, ki je 
prizanesljiv do svojega naravnega in 

socialno-kulturnega okolja. Sloven-
ski turizem se osredotoča na zeleno 
izkušnjo, obiskovalcu pa želi ponu-
diti visoko kakovostno doživetje ter 
občutek butičnosti v času počitniko-
vanja. Razvijati se namerava v smeri 
globalne destinacije, ki je primerna 
za zahtevnega obiskovalca, ki išče 
tako raznolika in aktivna doživetja, 
mir in osebne koristi, je zapisano v 
Strategiji trajnostne rasti slovenskega 

turizma 2017-2021. Pri butičnosti je 
v ospredju visoka kakovost, eksklu-
zivnost, individualni pristop, lokalno, 
avtentično, edinstveno, stik z naravo 
ter višja dodana vrednost, ki se kaže v 
višji ceni. Butični gost je gost visoke 
vrednosti, ki je pripravljen potovati 
izven glavne sezone, pripravljen pa je 
plačati tudi več kot ostali.

Ameriška popotniška revija Conde 
Nast Traveller je Slovenijo uvrstila 
na seznam desetih najbolj trajnostnih 
destinacij na svetu in jo priporočila z 
obisk letos. 

Kakšna pa je situacija na destinaciji 
Kočevsko? Kot navajajo na Zavo-
du Kočevsko, se z večjim številom 
obiskovalcev in gostov posledično 
poveča tudi količina odpadkov. Pri 
tem sodelujejo s Komunalo Kočevje, 
ki na bolj obljudenih lokacijah, kot je 
jezero ali MTB Trail Center, skrbi za 
postavitev novih ali dodatnih košev 

ter skrbi za njihov bolj pogost odvoz. 
"Med bolj pomembne usmeritve za 
obisk narave sodi prav dejstvo, da 
odpadki ne spadajo v naravo, ampak 
se jih odnese s seboj in odlaga v za 
to namenjene smetnjake, ter da se ne 
obiskujejo zavarovana naravna ob-
močja, npr. pragozdnih ostankov, ter 
se iz gozdov ali travnikov ne odnaša 
(zaščitenih) rastlin. V naravi je pre-
povedano tudi kurjenje ognja (izjema 

je kurjenje na urejenih kuriščih, kjer 
pa je ogenj pred odhodom potrebno 
tudi popolnoma pogasiti)," so nam še 
pojasnili.

Na svoji spletni strani so dodali ze-
lene nasvete za raziskovanje in obisk 
narave, zbrani pa so tudi v brošuri, ki 
je na voljo v vseh TIC-ih destinacije. 
Omenjeno brošuro prejmejo tudi go-
stje, ki prenočujejo v sobah njihovih 
nastanitvenih obratov. Med zelenimi 
nasveti tako goste spodbujajo, da de-
stinacijo namesto z avtom odkrivajo s 
kolesom, pri raziskovanju pa naj upo-
rabljajo le označene in uhojene poti, 
ki ne povzročajo negativnih vplivov 
na naravo ali biotskega neravnovesja. 
Opozarjajo še, da uporaba zemljišč 
ali nabiranje pridelkov ni dovoljeno 
brez dovoljenja lastnikov,  prav tako 
je treba rastline in živali zgolj in samo 
opazovati. 
Neja Jerebičnik

Foto: Pexels.com 
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Kljub vsemu uspešno šolsko leto
Učenci osnovnih in srednjih šol so končali še eno pandemično šolsko leto. Kljub zelo spremenjenemu načinu dela in ocenjevanju s samo 
enim ocenjevalnim obdobjem pa ravnatelji poročajo, da letošnji učni uspeh ni bil bistveno slabši kot pretekla leta. 

Za učence nižjih razredov je bilo šo-
lanje na daljavo težje, saj niso dovolj 
samostojni, a je bila tukaj pomemb-
na predvsem pomoč staršev. "Pri 
mlajših otrocih nekega primanjkljaja 
v znanju ni, saj so starši z njimi 
res pridno delali," pravi ravnatelj 
Osnovne šole Zbora odposlancev 
Peter Pirc. Tako pri učencih prvih 
in drugih razredov, pri katerih je 
ocenjevanje opisno, posebnih razlik 
v uspehu niso zaznali, drugače pa je 
bilo pri višjih razredih s številčnim 
ocenjevanjem. 

Ravnatelji osnovnih šol poudarja-
jo, da so imeli največ težav učenci 
zadnje triade, ki že imajo najbolj 
zahteven predmetnik. "Marsik-
do bi pričakoval, da bodo starejši 
učenci usvojili pouk na daljavo, a 
se je pokazalo, da so ga izvajali po 
liniji najmanjšega odpora in naredili 
točno toliko, kot se je zahtevalo," je 
povedal Peter Pirc. "Največji pro-
blem se je pokazal pri tem, da otroci 
niso utrjevali snovi." Otroci niso 
imeli rednega šolskega urnika, po 
katerem bi naredili domačo nalogi 
in ponovili učno snov. "Težko so se 
privadili na nov in drugačen ritem 
šole, niso obvladali lastne organiza-
cije in priprave za šolsko delo, slabo 
so si razporedili dnevni ritem dela 
in imeli so tako velike zaostanke v 
učni snovi, da je bilo treba nekatera 
poglavja predelati ponovno," pravi 
ravnateljica osnovne šole Ob Rinži 
Darja Delač Felda. "Posebej težko 
je bilo prvi mesec in pol. Z veliko 
težavo so počasi ujeli šolski ritem ter 
se ponovno privadili na šolsko delo."

Konec lanskega novembra so na 
ministrstvu za izobraževanje sprejeli 
sklep, da se v šolskem letu izvaja le 
eno ocenjevalno obdobje. Predmeti 

z dvema urama tedensko po fleksi-
bilnem predmetniku so ocenjevali 
znanje najmanj enkrat, predmeti 
več kot dve uri tedensko pa najmanj 
trikrat v šolskem letu. "To je edina 
stvar, ki jo je ministrstvo res dobro 
naredilo, zato ni bilo pritiskov, kar se 
tiče ocenjevanja," je povedal Peter 
Pirc, kar pa je imelo tudi negativen 
vpliv, saj se je zmanjšala motivacija. 
"Zelo dolgo smo odlašali, kdaj bomo 
ocenjevati."

Po besedah Darje Delač Felda 
ustno ocenjevanje prek spletnih kon-
ferenc letos ni bilo več problematič-
no, saj je bilo učencem pomembno, 
da so poznali obseg snovi in se lahko 
za ocenjevanje tudi najavili. Tako 
je bilo zmanjšano število potrebnih 
ocen v eni ocenjevalni konferenci 
prej prednost, in ne slabost tega 
šolskega leta. "Tukaj se je hitro po-
kazalo, da so otroci mojstri spletnih 
omrežij in pridobivanja podatkov 
na nedovoljen način," o negativnih 
izkušnjah pove Pirc. "Predvsem se 
je pokazalo, da ocenjevanje na daleč 
nima smisla. Če že moramo oce-
njevati, je to smiselno ocenjevati v 
šoli." 

"Težave so nastopile ob vrnitvi v 
šolo, ko je bilo treba po temeljitem 
ponavljanju pokazati širše in pregle-
dno znanje pri pisnih ocenjevanjih 
znanja," dodaja Delač Felda. "Kar 
daljše časovno obdobje se je dogaja-
lo, da je bilo treba pisna ocenjevanja 
pri različnih predmetih ponoviti." 
"Na koncu je bilo veliko stisk ravno 
zaradi ocen, pa ne samo na naši šoli, 
v Sloveniji nasploh," je povedal 
Peter Pirc. "Zato je mnogo učiteljev 
popuščalo vsem tem pritiskom."

Spremenjen način učenja je imel 
otežil delo otrokom, ki že druga-

če potrebujejo dodatno pomoč, a 
ravnatelji poudarjajo, da kadrovskih 
in časovnih težav pri zagotavljanju 
pomoči niso imeli. "Vse učitelje, ki 
učijo v podaljšanem bivanju, smo 
zaposlili, da so izvajali učno po-
moč," Pravi Peter Pirc. Učno pomoč 
so izvajali preko Zooma ali telefona, 
kar se je izkazalo za uspešno. "Uči-
telji so jim po potrebi ponujali celo 
več učne pomoči, kot bi je bili sicer 
deležni v šoli, zato so po vrnitvi v 
šolo lepo napredovali in nihče od 
teh učencev ni bil ob koncu pouka 
negativen," razlaga Delač Felda. 
"Našim strokovnim delavcem so 
med poukom na daljavo pri izvajanju 
učne pomoči pomagali tudi strokovni 
sodelavci CŠOD Jurček in CŠOD 
Fara ter javni delavci."

"Izkazalo se je, da je nepredelane 
učne snovi zelo malo, več je prede-
lane, a slabo utrjene učne snovi," 
poudarja Delač Felda, ki pravi, da so 
se v preteklem šolskem letu stro-
kovni delavci šole osredotočili na 
predelavo temeljnih učnih snovi z 
zelo veliko utrjevanja in ponavljanja. 
"Strokovni aktivi so si informacije o 
tem, čemu bo treba nameniti pouda-
rek v naslednjem šolskem letu, že 
izmenjali, načrte za naprej pa bodo 
pripravili v avgustu."

"Predmeti, s katerimi se je veliko 
delalo, so bili matematika, sloven-
ski in tuji jezik," pravi Pirc. "To 
so ključni predmeti, na katere smo 
dali poudarek in od učencev tudi 
zahtevali znanje, pri ostalih pa smo 
se prilagajali." Dodaja, da je spre-
menjen način pouka izpostavil tiste 
vsebine, ki so za napredovanje res 
pomembne, ter tudi odkril nekaj ba-
lasta v učnih vsebinah. "Tukaj so se 
tudi učitelji nekaj naučili, da lahko 

spustijo določene vsebine," a pou-
darja, da je tak pristop le začasen, 
saj bi vsako opuščanje vsebin pusti 
sledi.

Posebno pozornost so na osnovnih 
šolah morali nameniti tudi rom-
skim učencem. "Pri nas se je dobro 
izkazalo to, da smo med zaprtjem 
romske učence obiskovali na domu 
in zgradili odnos, zato so po odpr-
tju vsi obiskovali šole," pravi Pirc. 
Na osnovni šoli Ob Rinži se število 
romskih otrok vsako leto povečuje. 
"Čeprav smo v obeh letih za delo 
z romskimi učenci namenili veliko 
energije ter pomagali na vse mogoče 
načine (računalniška oprema, tečaj 
za romske starše in redno fotoko-
piranje učne snovi), zaostankov do 
konca šolskega leta nismo mogli 
nadoknaditi," pravi Delač Felda. Na 
osnovni šoli Stara Cerkev je števi-
lo romskih učencev, ki so opravili 
razred, primerljivo s preteklimi leti, 
pravi ravnateljica Sonja Veber: "Pri 
poučevanju romskih otrok nam je ve-
liko pomagal romski pomočnik, ki je 
bil glavna vez med šolo in domom."

Prav tako velikih odstopanj glede 
učnega uspeha ni bilo pri učnem us-
pehu kočevskih dijakov. Dijakom, ki 
so letos opravljali splošno maturo, se 
je priznal 10-odstotni bonus na neu-
spešno opravljeni del zunanjega dela 
izpita. Število izpitnih vprašanj za 
ustni izpit se je skrčilo za 15 odstot-
kov, s čimer so se izločile vsebine, ki 
niso bile v celoti obdelane. "Rezulta-
ti letošnje mature so bili v primerjavi 
z lansko boljši, maturanti so bili z 
dosežki zadovoljni," pravi ravnatelj 
Gimnazije in srednje šole Kočevje 
Tomaž Markovič, kjer so letos tudi 
zlatega maturanta.
Žarko Nanjara

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.
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Ko sva govorila po telefonu, ste 
mi rekli, da greste spet na teren. 
Kje ste bili?
Z vnukoma sem bila v Babnem Polju. 
Štrekljeva nagrada, ki mi jo je na 
predlog mladih kolegov podelil župan 
občine Komen mag. Erik Modic, mi 
je prinesla kar nekaj denarja. Odlo-
čila sem se, da ga bom tako kot vse 
dosedanje nagrade porabila za delo na 
terenu.

Založbam strokovna dela niso 
pretirano zanimiva za izdajo, če 
le niso del določenih zbirk ali fi-
nancirana iz drugih virov. Kakšne 
izkušnje imate s tem?
Moram priznati, da mi je uspelo 
doslej vse knjige, tako tiste, ki sem 
jih sama napisala, kot tudi tiste, ki 
sem jih uredila, na neki način izdati. 
Največ knjig sem izdala v Celov-
cu pri Krščanski kulturni zvezi in 
Slovenskem narodopisnem inštitutu 
Urban Jarnik, kjer so me že okoli leta 
1990 povabili k sodelovanju. V 24 
letih našega dejavnega sodelovanja so 
izdali prav toliko knjig. Še zdaj sem 
jim hvaležna. V zvezi z vašim vpraša-

njem pa naj še dodam, da pa se res še 
ni zgodilo, da bi me kdo – zunaj stro-
ke – povabil, naj napišem knjigo. Ker 
sem zavezana raziskovanju kmečkega 
in kmečko-delavskega prebivalstva, 
si ne morem predstavljati, da bi me 
na primer župan ene ali druge občine 
povabil k sodelovanju. Po občinah 
imajo dovolj drugih izdatkov. Res 
pa je, da je županja Občine Črna na 
Koroškem mag. Romana Lesjak dala 
v ponatis knjigo o Črni in Črnjanih. 
Omogočila je tudi izdajo obsežne 
etnološke monografije o Jazbini.  

Etnologi mlajših generacij veli-
kokrat poudarjajo vaš edinstveni 
način poročanja in zapisovanja, ki 
so ga oklicali opazovanje z ude-
ležbo. Kako ste začeli takšno delo 
na terenu?
Nekateri mlajši kolegi so res naklo-
njeni mojemu načinu strokovnega 
delovanja. Hvala vam za to vprašanje. 
Res je povezano z mojim načinom 
življenja in mojim raziskovalnim 
prizadevanjem. Za delo na terenu, 
ki je opredeljeno kot opazovanje z 
udeležbo, sem se odločila tudi, če že 

ne predvsem zaradi obeh otrok. Ko 
sta otroka odraščala, sta preživljala 
zimske in zlasti poletne počitnice 
z menoj na terenu. V Predgradu v 
Poljanski dolini ob Kolpi smo se udo-
mačili pri upokojeni poljanski babici 
g. Meti Štaudoharjevi, v Orehovcu na 
Dolenjskem pri Pepci Laknerjevi in 
v prekmurski Nedelici pri Zverovih. 
V Nedelici smo pristali po naključju. 
Z železniške postaje, če se ne mo-
tim, so bili Beltinci, kjer so iztovorili 
tudi moje kolo, nam je izpred nosa 
odpeljal avtobus, s katerim sem želela 
priti do neke druge vasi. Potem sem 
pri mimoidočih ljudeh pridobila nekaj 
podatkov o bližnjih vaseh. Odločila 
sem za Nedelico. Otroka sem 'nalo-
žila' na kolo, enega spredaj, drugega 
zadaj, in ju srečno pripeljala v vas. 
Na srečo so nas prijazno sprejeli pod 
streho v Zverovi družini. 

Kaj vse ste počeli na kmetijah?
Spremljala sem življenje na vasi in 
življenje v posameznih družinah, 
zvečer pa urejala vsakodnevne zapise. 
Prav na primeru Nedelice sem lahko 
ugotavljala, kakšno breme so, v skrbi, 

da je kmetija obratovala, kot je treba, 
nosile tiste kmetice, katerih možje so 
bili na delu v tujini. To je še kako ve-
ljalo tudi za našo gospodinjo Micko 
Zverovo! Če je začelo grmeti, seno na 
travniku pa je bilo ravno prav suho, 
prav zagotovo nisem šla po svojem 
delu. Tako je bilo povsod, ne samo v 
Nedelici, tudi v Strojni, Pregari, Pred-
gradu in drugje. Po svojih močeh sta 
pomagala delat tudi otroka. Sin se je 
v Orehovcu celo vrinil med mlatiče. 
Oba sta se družila z vaškimi otroki in 
se naučila govoriti ne samo po nede-
ličko, ampak tudi po pigrajsko. 

Na terenu ste torej vi učenka, 
kmetje pa učitelji.
Pa še kakšna! Lahko bi rekla: Vse, 
kar znam in vem o etnologiji, sem se 
naučila šele na terenu. Na fakulteti 
smo sicer imeli odličnega profesorja, 
ki je ogromno vedel, a se mi zdi, da je 
bila naša povojna generacija premalo 
izobražena za fakultetni pouk. Lahko 
rečem, da sem se na deželi naučila 
vse o kmečkem gospodarstvu ter 
družbenih razmerah. Vse svoje etno-
loške monografije sem v veliki meri 

"Veliko mi pomeni, da mi ljudje zaupajo"
Življenjsko pot dr. Marije Makarovič 
preveva velika ljubezen do dela in 
področja njenega raziskovanja. Brez 
njenih zapisov, monografij in člankov 
bi bila slovenska etnografska literatu-
ra občutno bolj revna, brez njenega 
obsežnega terenskega dela pa bi se 
marsikatera življenjska zgodba izgu-
bila v toku časa.

Tekstilno zbirko Slovenskega 
etnografskega muzeja, kjer je delala 
kot kustosinja za noše in vezenine, 
je obogatila z več tisoč predmeti, s 
svojim poznavanjem oblačilne kul-
ture pa je pomagala marsikateremu 
folklornemu društvu. Leta 1964 je 
na temo slovenske kmečke noše 
kot prva slovenska etnologinja tudi 
doktorirala. Leta 2014 ji je občina 
Kočevje namenila priznanje deklica s 
piščalko, saj se je raziskovanja Koče-
vske lotila že leta 1970 in jo opisala v 
šestih knjigah, predsednik republike 
pa ji je dodelil medaljo za zasluge za 
ohranjanje nacionalnega spomina o 
načinih življenja Slovencev od konca 
19. stoletja.

Dr. Marija Makarovič bo avgusta 
dopolnila 91 let, a še piše in dela na 
terenu. 

Foto: Žarko Nanjara 
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lahko napisala na podlagi terenskega 
dela in pogovorov s starejšimi pa tudi 
mlajšimi vaščani. Zdi se mi, da sem 
se morala v vsaki obravnavani vasi 
učiti vedno znova in se sprva zelo 
previdno pogovarjati, da nisem zasta-
vila kakšnega neumnega vprašanja. 

Ničkolikokrat so mi zlasti starej-
ši sogovorniki rekli, da niso tako 
izobraženi kot jaz in da mi težko 
ustrežejo s svojimi odgovori. Sama 
pa sem nemalokrat po pogovorih z 
nekaterimi starejšimi in tudi mlajšimi 
gospodarji in gospodinjami s kmetij 
ugotavljala, da so v svoji stroki na 
ravni fakultetno izobraženih ljudi. 

V svojem raziskovanju se srečate 
tudi z zelo intimnimi zgodbami.
Da. Vendar ljudje morajo takoj za-
čutiti, da sem na njihovi strani in ne 
lovec na kakšno šokantno zgodbo. Po 
pravici povedano, držim se pravila, 
pa naj bo še tako neznanstveno, ko 
sogovornik ali sogovornica postane 
preveč odkrit, preveč odkrita, da ga 
ponovno opozorim, da bo njegova 
oz. njena pripoved objavljena. Iz 
izkušnje vem, da nekateri ljudje tujcu 
preveč prostodušno zaupajo več kot 
kateremu od domačih ljudi. In če 
opazim, da bi nekateri sogovorniki 
ali sogovornice celo radi videli, da 
bi ta njihova boleča izpoved prišla v 
javnost, moram priznati, da brez slabe 
strokovne vesti opravim cenzuro, ne 
politično, ampak človeško. Zato se 
vedno znova postavljam v položaj 
človeka, ki mi zaupa, in tega zaupa-
nja ne bi nikoli izkoristila. 

Etnologija kot veda mora slediti 
določeni metodologiji, osebne 
izpovedi pa so velikokrat lahko 
obremenjene s čustvi. Kako najti 
mejo med objektivnim poroča-
njem in iskrenim prikazom oseb-
nih pričevanj?
Ravno zdaj pišem o temi, zaradi 
katere se velikokrat oziram v zgodo-
vinsko literaturo 17. in 18. stoletja, 
in zdi se mi, da se določeni pojavi v 
mlajšem času dobesedno ponavljajo. 

Mlajši raziskovalci mi velikokrat 
priznajo, da se terenskemu delu v 
kmečkem okolju izogibajo tudi zato, 
ker niti ne vedo, kako bi spraševali. 
Najbolj goreči nasprotniki osebnih 
pričevanj pa itak vidijo v njih same 
'fake news'. Ob takšnem razmerju do 
osebnih pripovedi – vsega skupaj sem 
uredila in večinoma sama zapisala za 
24 knjig življenjskih pripovedi – pa 
si vedno mislim, s kakšnimi genial-
nimi ljudmi imam opravka, da so si 
sposobni izmisliti tako čudovito lepe 
ali tako grozno žalostne pripovedi.

Kako pa se terensko delo dojema 
danes?
Etnološka veda se sicer v veliki meri, 
a ne povsem, razvija v 'modernejšo' 
smer. Veliko se citira tuja literatura, 
verjetno je tako tudi prav, če si se 

odločil za takšen način znanstvene-
ga delovanja. Pred kratkim pa mi je 
nekdo potožil, če sem ga prav razu-
mela, da tiste etnologe in etnologinje, 
ki raziskujejo na ruralnih območjih, 
imenujejo oni, ki se v svojih kabine-
tih utapljajo v morju tuje literature, 
'zgodbarji' in da se mu to zdi ponižu-
joče. Odgovorila sem mu, da naj mu 
drugič pove latinski pregovor, ki se 
v slovenščini glasi: Če bi molčal, bi 
ostal filozof.

Kakšen je po vašem mnenju da-
nes odnos do narodne zapuščine?
Zdi se mi, da so se nekateri ljudje 
naveličali ozirati v preteklost. Muzeje 
vidijo le še kot nekakšno nujno zlo. 
Nekateri pa spet mislijo, da je treba 
uvažati tuje razstave, ker so bolj pri-
vlačne, kar zna biti po svoje tudi res. 

Veliko ste pisali tudi o oblačilni 
kulturi v kmečkem okolju, s svo-
jim znanjem pa ste vplivali tudi 
na razvoj folklornih skupin, saj 
ste jim pomagali pri izbiri oblačil. 
Kako ste začeli sodelovati z njimi?
S sodelavci Slovenskega etnografske-
ga muzeja, kjer sem bila zaposlena, 
smo se občasno pogovarjali o nepri-
mernih nošah, ki jih nosijo folklorne 
skupine. Sama sem bila najprej še v 
rahlih dvomih, kar naj bi bila prav-
zaprav moja naloga. Končno sem se 
odločila, da jim je pri rekonstrukciji 
noš treba pomagati. Na srečo me je 
med odločanjem za sodelovanje s 
folklornimi skupinami poklicala vod-
ja folklorne skupine v Novem mestu, 
gospa Branka Moškon, ter me prosila, 
da bi izvajalci in izvajalke starejših 
plesov radi plesali dolenjske plese v 
dolenjski noši 19. stoletja. 

Poziv sem začutila kot svojo 
dolžnost in zagrabila priložnost, da 
po svojih najboljših močeh pripravim 
ustrezno pisno in slikovno gradivo 
za rekonstrukcijo starejše dolenjske 
noše. K sreči se je v cerkvi na Bleč-
jem Vrhu nad Mokronogom ohra-
nila votivna podoba iz leta 1802, ki 
prikazuje dva moška in dve ženski 
v oblekah tedanjega časa. Potem pa 
se je voditeljica skupine trudila, da 
je na dolenjskih kmetijah nabavila 
domače platno in sukno, ki ga je bilo, 
vsaj deloma, treba primerno pobar-
vati. Predvsem pa je bilo veliko dela 
s tem, da so tedanje šivilje po ustrez-
nih krojih ukrojile in sešile moška in 
ženska oblačila, da je klobučar izdelal 
primerna pokrivala in čevljar primer-
na obuvala.

Tako sem pred 45 leti začela sode-
lovati s folkloristi oz. folklorniki, kot 
se imenujejo zdaj. Po zaslugi njiho-
vih voditeljev, ki so me tako rekoč iz 
vse Slovenije povabili k sodelovanju, 
sem raziskovala oblačilno kulturo 
na številnih ruralnih območjih in 
napisala, če se ne motim, približni 15 
knjižic in knjig. Z rekonstrukcijskimi 
risbami krojev in slik pa so sodelo-

vale slikarke, ki so me spremljale 
med raziskovanjem te ali one noše. 
Največ dela je opravila akademska 
slikarka Jana Dolenc, ki me je zvesto 
spremljala tudi pri koroških Slo-
vencih. Po zaslugi tedanjega tajnika 
Krščanske kulturne zveze, gospoda 
Nužeja Tolmajerja, so sčasoma izšle 
tri knjige o ziljski, rožanski in pod-
junski noši.

Veliko terenskega dela ste name-
nili tudi raziskovanju medsebojne 
pomoči.
Idejo o raziskovanju medsebojne 
pomoči sem dobila ravno v Nedelici, 
kamor smo prišli med žetvijo, ko je 
lastnik mlatilnice mlatil z damfarom 
po vasi, od kmeta do kmeta. Takratne 
mlatilnice so potrebovale veliko de-
lovne sile. Raziskovanje je financiral 
Kidričev sklad, tako da sem lahko iz 
vsake slovenske pokrajine izbrala po 
eno vas za raziskovanje. 

Vsekakor je medsebojna pomoč na 
vasi v času, ko je primanjkovalo roč-
ne delovne sile, vse do uvedbe stro-
jev, reševala kolikor toliko uspešno 
obratovanje večjih in tudi nekaterih 
manjših kmetij. 

Medsebojna pomoč je bila v sedem-
desetih letih 20. stoletja še vedno zelo 
živa. Kjer koli sem raziskovala, naj 
so bile to Slovenske gorice, Pregara 
v Istri, Studor na Gorenjskem ali 
pa Šmihel na Notranjskem, povsod 
so ljudje na ta način reševali svoje 
kmetije, da so bile še vedno obdelane. 
Zdaj medsebojne pomoči ni več, saj 
ni več potrebe. Kmetije so mehanizi-
rane, nekatere do zob!

Kočevski ste namenili dobršen del 
svojega raziskovalnega dela. S 
kakšnimi zgodbami ste se srečali 
na Kočevskem in kaj vas je na Ko-
čevskem najbolj pritegnilo?
Kočevski sem posvetila štiri mono-
grafije, zbirko življenjskih pripovedi 
in dve knjižici o kmečki oblačilni 
kulturi. Pa še nekaj člankov. Mor-
da je prav, da navedem vsaj to, da 
me je za pisanje knjige Predgrad 
in Predgrajci nagovorila upokoje-
na babica, gospa Meta Štaudohar, 
za knjigi o črmošnjiško-poljanski 
dolini in Resnice posameznikov 
predvsem zdaj že pokojna prof. 
Doris Debenjak in tudi gospod 
August Gril. Knjigo o Koprivniku in 
njegovih ljudeh pa sem napisala na 
pobudo in ob veliki pomoči gospo-
da Jožeta Oberstarja, ki je bil tudi 
rojen v Koprivniku. Za zapisovanje 
in zbiranje življenjskih pripovedi 
iz doline Kolpe in Čabranke, ki so 
izšle v knjigi Dva bregova, eno srce, 
pa se je zavzel nekdanji direktor Po-
krajinskega muzeja v Kočevju prof. 
Ivan Kordiš. Veliko je sodeloval 
tudi pri nastajanju same knjige, tako 
z zbiranjem podatkov o ljudeh, ki 
so sodelovali s svojimi pripovedmi, 
kot tudi z zbiranjem in urejanjem 

fotografskega gradiva. Ne nazadnje 
mu je uspelo tudi pridobiti denarna 
sredstva za natis knjige. 

In kaj me je najbolj pritegnilo? 
Pritegnili so me ljudje in še enkrat 
ljudje, ki so z velikim razumevanjem 
spremljali moje delo in mi ponujali 
vsestransko pomoč pri zbiranju gradi-
va. Ponujali pa so mi tudi neizmerno 
gostoljubje, da sem se med raziskova-
njem resnično lahko posvetila samo 
svojemu delu. Za to je poskrbela 
poljanska babica gospa Štaudohar-
jeva v Predgradu, v osilniški dolini 
pa predmetna učiteljica, in ne profe-
sorica, kot je še posebej poudarila, 
gospa Olga Lenac, ki mi je obenem 
s sestrama in svakom po več tednov 
izkazovala gostoljubje v njihovi roj-
stni hiši v Bosljivi Loki. Neizmerno 
sem ji hvaležna. Srečna sem, ker se še 
vedno občasno pokličemo po telefonu 
in voščimo za praznike.

Med številnimi knjigami, ki ste 
jih napisali o Kočevarjih, je tudi 
knjiga Resnice posameznikov, ki 
vsebuje marsikatero pričevanje 
vojnega časa. Omenjate, da ste po 
vašem mnenju v tej knjigi dobro 
rešili problem sprave.
Hvala za to, zame zelo dragoceno 
vprašanje. Moram priznati, da mi je 
ta knjiga pri srcu na poseben način. 
Res si 'domišljam', da sem v tej 
knjigi poskušala pisati tudi o spravi 
in da sem že s samim naslovom, 
ki sem ga tuhtala dneve in dneve, 
nakazala, kako bom o njej pisala. V 
zvezi z naslovom naj omenim, da 
če se le da, vsakodnevno pešačim 
po šišenskem gozdu in na enem od 
teh pohodov sem zapisala naslov: 
Iz globin mržnje z močjo medseboj-
nega razumevanja. Na ta prispevek 
v knjigi Resnice posameznikov sem 
kar malce ponosna. Nisem ga pisala 
z nobeno sovražnostjo, čeprav sem 
kot najstnica doživela, da sta po 
zaslugi domobranskega ovaduštva 
oba moja brata preživljala grozo-
te dachavskega koncentracijskega 
taborišča. 

Kočevska je po drugi svetovni voj-
ni izgubila večino prebivalstva, 
na domačih tleh je ostala le slaba 
tretjina domačinov. Lahko bi rek-
li, da ima zaradi tega tudi težavo 
z lastno identiteto, saj je izgubila 
dobršen del tradicije.
Z izrazitim primerom tega, kar ome-
njate, sem se srečala v neki majhni 
kočevski vasici, kjer je v vsaki hiši 
živela družina iz druge slovenske 
pokrajine. Nagovarjala sem kolegico, 
naj razišče to vas, po vsej verjetnosti 
pa je tema ni pritegnila. Še vedno se 
počutim nekako krivo, da se teme nji-
hove identitete nisem lotila sama, kot 
sem sicer prvotno nameravala. Zdelo 
se mi je nekako prav, da jo predam 
mladi in sposobni kolegici. 
Žarko Nanjara
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Začela se je gradnja novih kolesarskih povezav v Kočevju

Poletne naložbe v osnovnih šolah

Delovni obisk ministra za infrastrukturo v Kočevju

Abrahamova hiša na mestnem pokopališču 

Z ureditvijo novih kolesarskih pove-
zav, ki jih sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, bo Kočevje do 
konca leta 2022 dobilo 5,3 km novih 
kolesarskih površin in varnejše kole-
sarsko omrežje za vsakodnevno mo-
bilnost. Dela so se začela na začetku 
julija, prva faza na relacijah Tomšiče-
ve ceste, Trdnjave in v Tesarski bo v 
večjem delu zaključena do konca leta. 
V času del je pričakovati tudi delne 
zapore cest, predvsem na Tomšičevi. 

Dela, ki jih izvaja podjetje CGP, 
bodo potekala v dveh fazah, in sicer 
na več odsekih. Julija se je začela 
gradnja kolesarskih površin na Tom-
šičevi cesti oziroma od ZD Kočevje 
do krožišča pri železniški postaji. 
Premaknil se bo tudi vročevod pri 
Melaminu pod zemljo. Voznike opo-
zarjamo na delno zaporo ceste, zaradi 

česar se je ponovno odprla cesta za 
promet v središču mesta. Dela pote-
kajo tudi v Tesarski ulici, kjer se bo 
uredila brv na Rinži, s katere se bo 
trasa nadaljevala naprej do parkirišča 
za Namo, ter od tunela na Tomšičevi 
cesti čez Trdnjavo do Roške ceste. 
V letu 2022 se bo začela druga faza; 
gradnja kolesarskih povezav od kro-
žišča pri Treh zvezdah do avtobusne 
postaje, od ZD Kočevje čez Mestni 
log do OŠ Ob Rinži (nova ureditev 
deljenega pasu) in povezava ob Reški 
cesti do semaforiziranega križišča. 

Občina Kočevje s projektom novih 
kolesarskih povezav v mestu sledi 
celostni prometni strategiji in razvija 
ustrezno infrastrukturo za povečanje 
dnevnih migracij s kolesom med Ko-
čevjem in zaledjem, kar prinaša tudi 
pomembne vplive na stanje okolja in 

kakovost življenja v mestu. Na krajših 
razdaljah je namreč kolesarjenje 
najbolj optimalen ter ljudem in okolju 
najbolj prijazen način premikanja. Po 
podatkih Ministrstva za infrastruk-
turo (SPTM, junij 2021) je v sloven-
skih mestih uporaba koles in hoje v 
porastu, a je kolesarjenja v povprečju 
še vedno le okoli 5 %. Zastavljeni cilj 
je 20 do 30 % kolesarjev. V Kočevju 
ocenjujemo, da je povprečen de-

lež kolesarjev v prometu slaba dva 
odstotka. K večji uporabi kolesa kot 
prevoznega sredstva v mestih po-
membno prispeva ustrezna kolesarska 
infrastruktura. Nove kolesarske pove-
zave v Kočevju in državne kolesarke 
so zasnovane prav s tem namenom. 
Da bi prebivalce in obiskovalce mesta 
Kočevje spodbudili k uporabi kolesa, 
pa smo na Občini Kočevje zasno-
vali tudi kampanjo Moje poti brez 
skrbi, s katero želimo opozoriti na 
novo mestno infrastrukturo in hkrati 
na prednosti kolesarjenja – tako za 
zdravje, kot za okolje.

Projekt ureditev kolesarskih pove-
zav v občini Kočevje je ocenjen na 
dobre 4 milijone evrov in ga Evropski 
sklad za regionalni razvoj sofinancira 
v višini 3,2 milijona evrov. 
K. G. 

Med poletnimi počitnicami se tudi 
letos izvajajo številne manjše in večje 
investicije v osnovnih šolah, da bodo 
tako lahko v jeseni še prijazneje spre-
jele novo generacijo otrok. Na OŠ Ob 
Rinži dela zadnje in najobsežnejše 
faze zamenjave stavbnega pohištva 
potekajo že vse leto, zaključena pa 

bodo do konca avgusta. S tem se bo 
tudi zaključila investicija zamenjave 
dotrajanih oken in vrat v vrednosti 
1,34 milijona evrov. V OŠ Stara Cer-
kev se je konec junija začela izvajati 
sanacija kuhinje. Investicija zajema 
sanacijo dotrajanih prostorov v šolski 
kuhinji in jedilnici šole ter zamenjavo 

dela dotrajane kuhinjske opreme v 
skupni višini 248.430 evrov. V OŠ 
Zbora odposlancev pa se nadaljuje 
adaptacija sanitarij v vrednosti dobrih 
90.000 evrov, in sicer za učence na 
Trgu zbora odposlancev v traktu A, 
ter sanacija talnih oblog na hodniku. 
K. K. 

Konec junija se je na delovnem 
obisku v Kočevju mudila ekipa 
ministrstva za infrastrukturo z 
ministrom Jernejem Vrtovcem na 
čelu. Na Občini Kočevje jih je 
sprejel župan dr. Vladimir Prebilič 
s sodelavci, pogovori pa so tekli 
predvsem o številnih prihajajočih 
infrastrukturnih projektih. V prip-
ravi je namreč kar šest investicij 
v sodelovanju z ministrstvom. 
Najprej se obeta ureditev krožišča 
in pločnikov v Livoldu, potekajo 
pa tudi priprave za rekonstrukcijo 

ceste od semaforiziranega križišča 
pri Zdravstvenem domu Kočevje 
do semaforiziranega križišča v 
centru, ureditev krožišča pri odce-
pu za Novo mesto, urejanje preho-
da za pešce in preplastitev državne 
ceste v Gorenju, preplastitev ceste 
med Štalcerji in Kočevsko Reko 
ter gradnja avtobusnega postaja-
lišča Novi Lazi. V sklopu obiska 
sta župan in državni sekretar Mi-
helič podpisala tudi sofinancerski 
sporazum za projekt Morava, v 
okviru katerega se bodo v prihod-

njem letu izvedle umirjanje hitro-
sti, ureditev avtobusnih postajališč, 
priključkov in cestišča. Ocenjena 
vrednost projekta je dober mili-
jon evrov, udeležba Občine pa je 
11 % sredstev. V obdobju treh let 
tako namerava Občina Kočevje 
ob sofinanciranju Ministrstva v 
infrastrukturo izvesti za okoli 10 
milijonov evrov investicij. Ministr-
stvo pa pripravlja tudi nadaljevanje 
gradnje državne kolesarske pove-
zave proti Petrini. 
G. Š. 

Letos spomladi so začeli urejati od-
prte površine mestnega pokopališča, 
hkrati pa so se lotili tudi celovite 
sanacije t. i. Jarmove vežice. Naj-
večji izziv sta predstavljala sanacija 
betonske kupole in replike umetniških 
del akademskega kiparja in slikarja 
Staneta Jarma. Leta 1966 ustvarje-
ne bakrene figure žalujočih žena ter 
zunanji in notranji lestenci so bili 
namreč iz vežice odtujeni pred nekaj 
leti. Na podlagi fotografij, skic in 

ohranjenih predmetov jih je poustvaril 
akademski kipar mag. Marko Glavač. 
Poleg zunanjosti se je uredila tudi not-
ranjost objekta, ki je hkrati dobil novo 
namembnost kot Abrahamova hiša 
- verski objekt, namenjen vsem ve-
ram. Za idejno zasnovo in ureditev je 
poskrbela arhitektka Mateja Dekleva, 
ki objekt opiše kot prostor za molitev, 
razmišljanje in tišino. Namenjen je 
vsem, ne glede na religiozno in sve-
tovnonazorsko pripadnost. Po Evropi 

že obstajajo t. i. Abrahamove hiše, 
kjer se pri molitvi in na pogovorih 
srečujejo kristjani, muslimani in judje. 
Abraham je bil namreč očak iz 19. 
st. pr. n. š., skupen tako kristjanom 
kot muslimanom. Prenovljeni objekt 
je namenu predal župan dr. Vladimir 
Prebilič, ki je ob tem poudaril, da je 
projekt rekonstrukcije objekta hkrati 
tudi poklon našemu velikemu umetni-
ku in ustvarjalcu Jarmu. 
K. G.

Foto: Nik Vidmar 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Zaključena večina poletnih naložb na lokalnih cestah

Proslava ob 30. rojstnem dnevu Slovenije

Urejeno vodovodno omrežje v Spodnji Bilpi

Letos ponovno poletno varstvo otrok

Sofinanciranje kurilnih naprav in toplotnih črpalk

V poletnih mesecih se vsako leto 
izvede vrsta manjših, a pomembnih 
investicij na lokalnih cestah. Junija 
in julija letos se je tako uredil še 
drugi del pločnika na Trati in sani-
ralo dotrajano cestišče ob pločniku. 
Rekonstrukcija ceste se je izvedla 
tudi v Gorenju, kjer sta se uredila 
še vodovod in meteorna kanaliza-
cija. V Koprivniku se je preplastil 

odsek ceste in uredila meteorno 
kanalizacijo, na Mali Gori pa se je 
asfaltiral del makadamske ceste, ki 
vodi proti Vrbovcu. Konec julija oz. 
na začetku avgusta pa se bo izvedlo 
tudi že dalj časa načrtovano asfal-
tiranje ceste skozi naselje Borovec 
pri Kočevski Reki. Sočasno so se v 
sklopu projekta uredile tudi povr-
šine za mirujoči promet, predvsem 

za obiskovalce Krempe. Naložba 
v Gornjih Ložinah še ni končana, 
prav tako pa obnavljamo cesto v 
Rozmanovi ulici, rekonstrukcija 
bo zaključena v mesecu avgustu. 
Obe bosta zaključeni predvidoma 
že do konca tega meseca. Večja in-
vesticija na področju lokalnih cest 
je rekonstrukcija Podgorske ceste, 
ki poteka po načrtu. Zadnji del in-

vesticije bo potekal pri planinskem 
parkirišču in delu proti Grajski poti, 
v času del pa bo prihajalo do obča-
snih polovičnih oziroma popolnih 
zapor. Zaključek rekonstrukcije je 
načrtovan oktobra. Skupna vred-
nost vseh izvedenih projektov in 
omenjenih, ki potekajo, pa je dobih 
900.000 evrov. 
G. Š., T. R. 

V sklopu dogodkov ob dnevu držav-
nosti je Občina Kočevje 23. junija or-
ganizirala osrednjo občinsko proslavo, 
ki je letos obeleževala 30 let samo-
stojne in neodvisne države Republike 
Slovenije. Župan občine Kočevje dr. 
Vladimir Prebilič je kot osrednji go-
vornik spomnil na dogodke pred tremi 
desetletji in opisal občutke tistih, ki 
so bili priča takratnemu dogajanju. 
"Zgodovinskost dogodka je preve-
vala vse, radost, ponos, solze sreče, 
objemi in čestitke so bile spontane. 
Slovenski narod je postal nacija, skozi 
legitimni in legalni proces si je izboril 
svojo državo". A kot je poudaril, je 

danes vse prepogosto slišati in čutiti 
nezadovoljstvo, preveč je razočaranja, 
apatije, zlasti med mlajšimi. Njegovo 
poglavitno sporočilo vsem je bilo, da 

moramo postati in ostati aktivni drža-
vljani, kajti k skupni blaginji in boljši 
prihodnosti šteje doprinos vsakega 
posameznika. Sam je prepričan, da 

ima vsak od nas rad našo Slovenijo 
in da nam nikakor ni vseeno zanjo. 
Kulturni program so s slovenskimi 
domoljubnimi skladbami oblikovali 
vokalna skupina Cantate domino, 
pevka Darja Gajšek, Pihalni orkester 
Kočevje in Igor Pirkovič z recitali. 
Slovesno noto je proslavi dodala tudi 
častna straža Gardne enote Slovenske 
vojske. In čeprav smo državljani Slo-
venije morda nekoliko sramežljivi in 
zadržani pri izkazovanju ljubezni do 
svoje države, je ploščad v centru mes-
ta, polna obiskovalcev, dokaz, da smo 
prav vsi ponosni nanjo. 
V. K. 

V letu 2018 je občina začela urejati 
oskrbo s pitno vodo v Spodnji Bilpi. 
V ta namen je naročila hidrogeolo-
ško kartiranje širše okolice, na pod-
lagi katerega se je določila lokacija 

vrtine. Naredila se je približno 230 
metrov od središča vasi v globini 84 
metrov. Letos pa je občina Kočevje 
začela izgradnjo 1. faze vodovo-
dnega omrežja, in sicer od vrtine 

do prvih stanovanjskih objektov. 
Ob vrtini se je postavil montažni 
kontejner, v katerem sta črpališče in 
naprava za dezinfekcijo vode. Dela 
so se zaključila konec junija, začetek 

julija pa so prebivalci območja že 
imeli na voljo pitno vodo iz pipe. 
Vrednost naložbe je 100.000 evrov 
brez DDV. 
I. K.

Poletno varstvo za osnovnošolske 
otroke med poletnimi počitnicami se 
je po enoletnem premoru zaradi epide-
mije letos spet nadaljevalo. V sklopu 
projekta, ki ga organizira in v večini 
tudi financira Občina Kočevje, se za 
učence zagotavljajo dejavnosti, s ka-
terimi si popestrijo počitnice. Letos so 

bile v ospredju predvsem športne in 
plesne dejavnosti ter likovno ustvarjal-
ne delavnice. Otroke so obiskali tudi 
čebelarji in jim predstavili življenje 
čebel, ter vojaki, ki so jim prikazali 
delo z vojaškimi psi. Vroče dni pa so 
si otroci lajšali z igro z vodnimi baloni 
ter kopanjem v Kolpi. Varstvo je po-

tekalo v dveh terminih, in sicer takoj 
po zaključku pouka, od 28. 6. do 2. 7., 
ter od 5. 7 do 9. 7. na Osnovni šoli Ob 
Rinži. Varstva se je udeležilo 56 otrok. 
Starši so letos prispevali 40 evrov na 
otroka na teden, preostale stroške pa je 
zagotovila Občina Kočevje. 
K. K. 

Občinski svet Občine Kočevje je na 
19. redni seji sprejel Pravilnik o dode-
litvi nepovratnih finančnih sredstev za 
spodbujanje izrabe obnovljivih virov 
energije na območju občine Kočevje. 
Na podlagi sprejetega pravilnika je bil 
julija objavljen javni razpis o dode-
litvi finančnih nepovratnih sredstev, 
ki ga najdete na spletni strani Občine 
Kočevje.  

Nepovratna finančna sredstva se 

dodelijo za nakup in vgradnjo kurilne 
naprave na lesno biomaso na sekance, 
pelete ali polena, in toplotne črpalke. 
Kurilne naprave, za nakup katerih 
se odobrijo nepovratna finančna 
sredstva, morajo izpolnjevati okoljske 
in tehnične pogoje, kot so določeni 
za upravičence do subvencije Eko 
sklada. Pogoji so javno objavljeni na 
njihovi spletni strani. 

Višina nepovratnih finančnih 

sredstev znaša do 50 odstotkov upra-
vičenih stroškov investicije, vendar 
ne več kot 1.500 evrov. Upravičeni 
stroški vključujejo nakup in vgra-
dnjo ene ogrevalne toplotne črpalke 
ali kurilne naprave; nakup in vgra-
dnjo hranilnika, vodnega toplotnega 
zbiralnika ter povezavo s toplotno 
črpalko ali kurilno napravo; izvedbo 
zemeljskega kolektorja ali vrtin; elek-
trične in strojne instalacije za potrebe 

delovanja in krmiljenja sistema ter 
zagon sistema; preostale stroške, ki so 
smiselno povezani z izvedbo naložbe. 
Za pridobitev sredstev lahko zaprosi 
fizična oseba, ki ima stalno prebiva-
lišče v občini Kočevje in je lastnik ali 
solastnik nepremičnine, ki po namen-
ski rabi prostora spada med območja 
stanovanj na območju oz. naselju 
veljavnosti ukrepa.
I. K. 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: Bojan Štefanič 
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Zbiranje pobud za občinska priznanja
30. junija je bil objavljen razpis za 
zbiranje pobud za podelitev priznanj, 
nagrad in plaket občine Kočevje v le-
tu 2021. Priznanja občine Kočevje so: 
naziv častni občan občine Kočevje, 
grb občine Kočevje. Nagrade: Hum-
kova nagrada, Verderberjeva nagrada 
in Kozlerjeva nagrada. Plakete: Spo-

minska plaketa občine Kočevje. Po-
budniki za podelitev priznanj, nagrad 
in plaket občine Kočevje so lahko 
občani, skupine občanov, politične 
stranke, krajevne skupnosti, podjetja 
in druge organizacije ter skupnosti. 
Pobude za podelitev razpisanih pri-
znanj in nagrad Občine Kočevje zbira 

Komisija za volitve, imenovanja in 
mandatna vprašana pri Občini Kočev-
je, do vključno 27. avgusta 2021, do 
10. ure. Dodatne informacije in obraz-
ce, vezane na razpis, dobite na spletni 
strani Občine Kočevje: https://www.
kocevje.si.
V. K.

KOLEKTIVNI DOPUST ZAVODA 
SOPOTNIKI
Sopotniki sporočamo, da med 26. 7. 
in 6. 8. 2021 zaradi letnega kolektiv-
nega dopusta ne bomo sprejemali 
 rezervacij, prav tako ne bomo vozili. 
Za rezervacije prevozov in opravlja-
nje prevozov vam bomo znova na 
voljo v ponedeljek, 9. 8. 2021. 
Ekipa Zavoda Sopotniki

Nov odlok za ureditev zunanjega oglaševanja 
in označevanja
Pokrajine, mesta in vasi postajajo vse 
bolj zasičeni z raznimi vizualnimi 
sporočili. V Kočevju ni nič drugače 
kot drugod po Sloveniji. Občinski 
svet Občine Kočevje je zato na 19. se-
ji sprejel Odlok o oglaševanju, usmer-
janju in obveščanju v občini Kočevje, 
ki je stopil v veljavo 3. julija. Pogla-
vitni poudarki novega odloka so pred-
pisani dovoljeni gabariti in poenotena 
vizualna podoba objektov za oglaše-
vanje, usmerjanje in obveščanje ter 
zmanjševanje števila lokacij takšnih 
objektov. To prinaša bolj urejen videz 
ter jasno in pregledno obveščanje in 
usmerjanje. Cilj novega odloka je 
ohraniti kakovosten prostor, ki ga na 
Kočevskem še imamo.

S predpisanimi pogoji, načini in 
obveznostmi odlok posega tudi v 
postavljanje tovrstnih objektov na 
zasebnih površinah. Izraz objekt 
zajema na primer samostoječe ali 
na fasade pritrjene oglasne jumbo 
panoje, usmerjevalne table, infotable, 
kažipote, napise, izveske in podobno. 
Predvsem pri označevanju dejavnosti 
na objektih, npr. lokala ali salona, je 
cilj preprečevati prevelike in vizualno 
moteče površine, ki nasičijo prostor 
s kričečimi informacijami. Na terenu 
je opaziti tudi, da je večina oglaše-
valskih objektov postavljena neskla-
dno s predpisi za prometno varnost 
(stojijo v vplivnem pasu državnih 
cest). Za postavitev objekta bo tako z 

novim odlokom treba pridobiti pred-
hodno soglasje Občine Kočevje, in 
sicer z oddajo vloge, ki jo najdete na 
spletni strani Občine Kočevje. Ko-
misija bo vlogo na podlagi odloka in 
drugih veljavnih predpisov s področja 
urejanja prostora bodisi odobrila ali 
zavrnila.

Glede na stanje v prostoru je cilj, da 

odlok uredi tudi obstoječe prakse, ki 
degradirajo mestne vedute ali naravo, 
s čimer bi izboljšali kakovost našega 
skupnega prostora. V šestmesečnem 
prehodnem obdobju bodo zato morali 
biti z odlokom usklajeni tudi objek-
ti, ki so bili ob sprejetju odloka že 
nameščeni. Lastniki nepremičnin ali 
objektov na njih bodo morali na Obči-
no Kočevje podati vlogo za pridobitev 
soglasja za ohranitev objekta. Če po 
vložitvi vloge ne dobijo dovoljenja 
za oglaševalski objekt, ker je bodisi 
neustrezen, postavljen na neprimerni 
lokaciji ali celo potencialno nevaren, 
pa so ga dolžni po vročitvi negativne 
odločitve odstraniti. 
T. Š. U.

Sklenjen dogovor za vzpostavitev 
storitve prevozov na zahtevo
V Občini Kočevje se bo jeseni začel 
izvajati pilotni projekt prevozov na 
zahtevo. Gre za novost v slovenskem 
in deloma tudi evropskem prostoru, 
saj je to inovativna storitev, prila-
gojena posebej za območja, kot je 
Kočevska. Cilj je zagotoviti večjo 
mobilnost in možnost trajnostnega 
načina potovanja po občini, obrobje in 
odmaknjena naselja ter vasi pa bolje 
povezati z mestom. Partnerja projekta 
sta Toyota Adria in Zavod Sopotniki, 
ki bosta zagotovila vozila in platfor-
mo za učinkovito izvajanje storitve, 
poimenovane Toyota GO.

Pismo o nameri so v Kočevju pod-
pisali župan občine Kočevje dr. Vladi-
mir Prebilič, predsednik Toyota Adria 

Kensuke Tsuchiya in direktor Zavoda 
Sopotniki Marko Zevnik. S tem so se 
zavezali k izvedbi vsaj šestmesečne-
ga testnega obdobja, ki bo pokazalo 
zanimanje za tovrstno mobilnost in 
seveda prineslo prave terenske izku-
šnje za optimizacijo storitve. Če se bo 
pokazalo zanimanje, bo zadeva lahko 
zaživela tudi za stalno, dobra praksa 
pa se bo lahko širila tudi na druga 
podobna področja v državi.

Toyota Adrija bo v okviru pilotne-
ga projekta Toyota GO zagotovila 
prilagojeno aplikacijo in ustrezna 
vozila za izvajanje prevozov, Zavod 
Sopotniki razvoj in podporo aplikaci-
ji, Občina Kočevje pa izvajalca, torej 
usposobljene voznike, in že obstoječi 

klicni center Sopotnikov v Kočevju. 
Storitev bo temeljila na naročanju 
prek mobilne aplikacije, gibanje vozil 
pa bo aplikacija prilagajala dejanskim 
potrebam. Poskrbljeno bo tako za sta-
rejše kot mlajše uporabnike, kjer jim 

bo pri naročilu lahko pomagal nekdo 
drug. Storitev prevozov za starostnike 
nad 65 let v občini Kočevje še ved-
no ostaja brezplačna, prav tako bo 
naročanje za ranljive skupine še lahko 
vedno potekalo prek klicnega centra.

Začetek izvajanja pilotnega pro-
jekta Toyota Go je načrtovan 30. 
avgusta letos. Projekt je čez poletje 
še v zaključni fazi razvoja, zato bodo 
podrobnosti znane in predstavljene 
pred samim zagonom. Konec avgusta 
je tako načrtovana podrobna predsta-
vitev storitve Toyota Go kot tudi 
pomoč pri aktivaciji in uporabi vsem 
občankam in občanom, in sicer v vseh 
krajevnih skupnostih.
K. G.

Foto: Bojan Štefanič 

Razpisane štipendije za nadarjene 
in za deficitarne poklice
Občina Kočevje je objavila Javni raz-
pis za dodelitev štipendij nadarjenih 
mladih dijakov in študentov za leto 
2021/2022. Rok za prijavo na razpis 
je 10. september za nadarjene dijake 

in 10. oktober za nadarjene študente. 
Višina štipendije za dijake znaša 80 
EUR na mesec, za študente pa 100 
EUR na mesec.

Objavljen je tudi javni razpis za 

šolsko leto 2021/2022 za dodelitev 
štipendij dijakom, ki se izobražujejo 
v deficitarnih poklicih na območju 
Občine Kočevje. Rok za prijavo je 
10. september 2021. Višina štipendije 

znaša 80 EUR na mesec. 
Vse podrobnosti in razpisno doku-

mentacijo najdete na spletni strani 
Občine Kočevje.
N. S. 

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Upoštevana pobuda Sloge za odprtje prometa v mestnem središču
Upoštevana je bila pobuda za 
končanje poskusa umika prometa 
iz mestnega središča in 5. julija 
je ponovno stekel promet skozi 
center. S tem so odpravljeni za-
stoji, ki bi v teh izjemno visokih 
temperaturah še dodatno slabo 
vplivali na počutje voznikov in 
s tem na varnost v prometu. Re-
ševalci, gasilci, policisti imajo 
ponovno razbremenjeno glavno 
cesto za čimprejšnje opravlja-
nje interventnih posegov zaradi 

reševanja zdravstvenih težav ob-
čanov in varovanja premoženja 
oziroma reševanja v nesrečah.

Na seji občinskega sveta je 
bil predstavljen načrt za rege-
neracijo mestnega jedra. Glede 
na skromno vsebino smo podali 
predloge, da:
• se enota Lekarne Kočevje, ki 

jo nameravajo odpreti v Tr-
govskem parku Kočevje, raje 
odpre v mestnem središču. S 
tem bi se povečala prisotnost 

občanov v mestnem jedru. 
Znano je, da so ravno trgovski 
centri eden od vzrokov, da se 
občani bistveno manj zadržuje-
jo v središču mesta,

• se izvede prenova objekta, v 
katerem je poročna dvorana, 
in se omogoči poroke tudi na 
otočku na Rinži,

• -se prenovi mestno središče 
po projektu uglednega med-
narodnega arhitekta Borisa 
Podrecce,

• se razmisli o izgradnji garažne 
hiše v centru in opusti omeje-
vanje parkiranja.
'Novost' v Občini Kočevje je 

sprememba Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Ko-
čevje, po katerem za direktorja 
knjižnice ni več potrebno, da je 
državljan Republike Slovenije. 
To ni v interesu državljanov, ki 
plačujemo dajatve, s katerimi 
se zagotavlja delovanje javnih 
ustanov, ki jih potrebujemo za 

svoje življenjske potrebe. Knji-
ga in znanje nam omogočata, 
da se uspešno razvijamo kot 
posameznik in družba v celoti. 
Upravičeno pričakujemo, da s 
plačevanjem davkov zagotavlja-
mo tudi zaposlitve državljanov 
Slovenije v javnih zavodih. Tako 
je zdaj možno, da bo za direktor-
ja Knjižnice Kočevje imenovan 
denimo migrant, ki živi na Nizo-
zemskem.
Janko Veber

Zaprtje središča kot kamenček v mozaiku sodobne trajnostne mobilnosti
Minuli ponedeljek se je za 
promet po skoraj dveh mesecih 
odprlo središče mesta. Čeprav 
je bila testna zapora z name-
nom spremljati tokove v mestu 
predvidena do septembra, se 
je projekt gradnje kolesarskih 
povezav po mestu začel prej, 
kot smo načrtovali, in dela na 
Tomšičevi cesti že potekajo. 
Celotna investicija, kjer smo 
pridobili tudi 3,2 milijona evrov 
evropskih sredstev, bi morala biti 
končana do konca leta 2022.

Zaprtje središča mesta za 
promet sicer zagotovo ni poteza, 
ki se zgodi čez noč, o njej se 

pogovarjamo že leta. Vendar če 
upoštevamo sodobne trende na 
poti k trajnostni mobilnosti v 
naši občini, je to povsem logična 
poteza. V mestih primerljive 
velikosti v Nemčiji, Franciji 
in drugih zahodnih državah, se 
avtomobili v središčih umikajo 
površinam za pešce in kolesar-
je. Preden se bo to dokončno 
zgodilo pri nas, je seveda treba 
izpolniti še nekaj pogojev, ki pa 
jih že skrbno načrtujemo. Poleg 
že omenjenih več kot 5 kilome-
trov povsem novih kolesarskih 
poti, ki bodo omogočale varno 
vožnjo s kolesom praktično po 

vsem mestu, že poteka pripra-
va projektne dokumentacije za 
izgradnjo krožišča pri zdra-
vstvenem domu, ki bo bistveno 
povečal pretočnost prometa. 
Del Podgorske ulice je že v fazi 
sanacije, pripravljajo se načrti 
za ureditev ceste, ki bi povezala 
Podgorsko ulico z Marofom in 
zagotovila možnost obvoza. Na 
državni ravni pa so končno stekli 
postopki za umeščanje trase 
kočevske obvoznice, čeprav je 
do izgradnje še razmeroma dolga 
pot.

Vendar samo izgradnja prome-
tne infrastrukture ni dovolj. Zelo 

moramo še spremeniti svojo mi-
selnost, da nam vsakega opravka 
ni treba opraviti ravno z avtom. 
Po zadnjih štetjih prometa ugota-
vljamo, da je delež kolesarjev v 
prometu samo dva odstotka, kar 
pomeni, da ima Kočevje na tem 
področju še ogromno rezerve. 
Zato je pred kratkim Občina 
Kočevje začela kampanjo Moje 
poti brez skrbi, v kateri s plakati, 
zloženkami in drugimi aktiv-
nostmi spodbuja občane k upora-
bi alternativnih oblik prevoza. V 
Kočevje letos jeseni prihaja tudi 
v Sloveniji edinstven projekt 
prevoza na zahtevo v partnerstvu 

s Toyoto. Na ta način bomo po-
skušali povezati obrobje in tudi 
bolj oddaljene vasi z mestom! Še 
imamo nekaj rezerve pri sistemu 
Kolu, ki bi z nekaj dodatnimi 
postajami na mestnem obro-
bju zagotovo pridobil dodatne 
uporabnike. Razmišlja se tudi o 
električnih kolesih, skirojih …

Prihodnost na področju mo-
bilnosti je vsekakor zelena in 
Kočevje si kot moderna obči-
na, ki tudi obiskovalce vabi z 
aktivnostmi v naravi in zelenim 
turizmom, zagotovo želi slediti 
tej usmeritvi!
Gregor Košir

Barva: 
Pantone 655 cp

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih
Vlada je pred nedavnim v držav-
ni zbor vložila novelo Zakona o 
nalezljivih boleznih (ZNB), ki 
je v javnosti povzročila precej 
polemike. Novela zakona namreč 
uvaja karanteno na domu in 
nadzor nad njenim izvajanjem. 
Osebo v karanteno na domu na-
poti Nacionalni inštitut za javno 
zdravje ali Policija s podpisom 
izjave o seznanitvi z napotitvijo v 
karanteno na domu. Za osebe, ki 
izjave ne bodo podpisale, novela 
zakona določa, da se osebam od-
redi ukrep karantene na domu z 
odločbo ministrstva, pristojnega 

za zdravje. Novela določa tudi 
evidence, ki jih vodi Nacionalni 
inštitut za javno zdravje oziroma 
Policija in so potrebne za nadzor 
in spremljanje ukrepa ter določa 
neizvajanje karantene na domu 
kot prekršek.

Prav tako bi vlada lahko na 
podlagi nedefiniranih kriterijev 
imela pravico vzpostaviti prav-
zaprav nekakšne izredne razmere 
za nedoločen čas. Seveda razu-
mem, da je vlada kot operativna 
služba odzivna in tudi mora biti 
ter da v prvi fazi sicer ob resnični 
nevarnosti lahko odredi izredne 

razmere, a o vsakem podaljšanju 
takšnih ukrepov bi moral odloča-
ti državni zbor, in ne vlada. Ven-
dar se to v tej noveli ni zgodilo. 
Izredne ukrepe bi lahko vlada 
spet in spet podaljševala. To pa je 
nedopustno!

Poslanci državnega zbora smo 
v zvezi obravnave omenjene 
novele na svoje elektronske  
nalove prejeli mnogo pozivov 
državljanov, da naj tega zakona 
ne podpremo.

Ob glasovanju, v katerem smo 
socialni demokrati glasovali proti 
tej noveli, se je izkazalo, da je 44 

poslancev koalicije glasovalo za 
novelo ZNB, 42 poslancev opo-
zicije pa je glasovalo proti. Tako 
je bila novela ZNB sprejeta.

12. 7. 2021 pa nas je presene-
tila odločitev državnega sveta, 
ki je na omenjeni zakon sprejel 
veto. To pomeni, da bo državni 
zbor o tej noveli moral odločati 
še enkrat, in sicer bo zakon spre-
jet, če bo zanj glasovalo 46 po-
slancev. To je sicer prvi veto, ki 
ga je državni svet sprejel, odkar 
je predsednik vlade Janez Janša.

V trenutni politični situaciji bo 
aktualna koalicija, če želi, da bo 

zakon sprejet, potrebovala poleg 
svojih tudi vse glasove poslancev 
poslanske skupine DESUS, ki jih 
ob prvem glasovanju ni imela, 
vse glasove poslancev poslanske 
skupine SNS, ki so že v prvo 
podprli to novelo, ter glasova po-
slancev madžarske in italijanske 
narodne skupnosti.

Glede na to, da je ob prvem 
glasovanju koalicija zbrala zgolj 
44 glasov, je sprejem tega zakona 
vprašljiv. Po mojem mnenju bi 
bilo tudi najbolj prav, da se tak-
šen zakon zavrne!
Predrag Baković

Z dreves kaplja zadnji dež,

nekje lovi sova.

Poslušam.

Beti Malinovič 

Blagor mi.
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Vodenje nosečnosti
Nosečnost je razburljiva dogodivščina, ki praviloma traja 40 tednov. Vsak teden nosečnosti je zgodba zase. Zdravje in primerne življenjske 
navade bodoče mamice sta ključna dejavnika za uspešen začetek in potek nosečnosti do poroda.

V nosečnosti je predvidenih 10 
pregledov, na začetku nosečnosti so 
pregledi na 4 do 6 tednov, pozneje pa 
pogosteje. Prvi pregled je v 8. do 12. 
tednu. Zdravnica opravi ginekološki 
pregled in bris materničnega vratu, če 
je zadnji izvid starejši od treh let ali če 
je ta slabo ocenjen (B ali C). Izmeri se 
plod in določi predviden termin poro-
da. Od 6. tedna dalje lahko opazujemo 
plodov srčni utrip. Natančnejša ocena 
ploda v tem obdobju še ni možna, saj 
lahko vidimo samo glavo in nakazane 
okončine. Na prvem pregledu no-
sečnica prejme materinsko knjižico, 
ki je obvezen dokument. Naročimo 
jo tudi na laboratorijske preiskave, 
treba je določiti krvno skupino, faktor 
RhD, ICT test, toksoplazmozo, sifilis, 
hemogram, krvni sladkor in urin. 
Opozorimo jo na jemanje folne kisline 
in zdravo prehrano v nosečnosti. Ob 
vsakem pregledu merimo krvni tlak in 
težo, pozneje v nosečnosti, ob vsa-
kem pregledu, opravimo še preiskavo 
urina. Ginekologinja si z družinsko, 
osebno in ginekološko anamnezo ter 
podatki o prejšnjih nosečnostih ustva-
ri splošno sliko o zdravju nosečnice 
ter jo uvrsti med rizične ali nerizične 
nosečnice.

Med 11. tednom in 13. tednom 6/7 
je za oceno tveganja za kromosom-
ske nepravilnosti pri plodu na voljo 
ultrazvočna meritev nuhalne svetline 
ploda. Trenutno je v Sloveniji prei-
skava namenjena samo za nosečnice, 
starejše od 35 let, za vse druge pa je 
na voljo kot samoplačniška storitev. 
Poleg meritve nuhalne svetline je UZ 
preiskava v tej gestacijski starosti zelo 
koristna še za oceno zgodnje anatomi-
je pri plodu. Če se pri meritvi nuhalne 
svetline opravi še dvojni hormonski 
test, se verjetnost odkrivanja plodov z 
downovim sindromom poveča z 80 na 
95 %. Če sta predhodni preiskavi po-
kazali povečano tveganje za kromo-
somske napake pri plodu, je priporo-
čena kariotipizacija (amniocinteza ali 
biopsija horionskih resic). Danes pa je 
na voljo tudi neinvazivna metoda Ni-
fty, to je presejalno testiranje s prosto 
plodovo DNA za odkrivanje najpogo-
stejših kromosomskih nepravilnosti 
pri plodu. Nifty test je na voljo tudi v 
naši ambulanti.

V 16. tednu zdravnica pregleda 
izvid nuhalne svetline, ponovno pos-
lušamo plodove utripe, kontroliramo 
krvni tlak in težo.

Najpomembnejši pregled sledi v 20. 
do 22. tednu, takrat se dela UZ-ocena 
oziroma morfologija ploda. Natančna 
ultrazvočna ocena morfologije ploda 
je ena od najpomembnejših preiskav 

v nosečnosti, saj je namenjena pred-
vsem potrditvi normalnega razvoja 
ploda oziroma odkrivanju večjih 
razvojnih nepravilnosti, pa tudi t. i. 
mehkih označevalcev, ki povečajo 
tveganje za prisotnost kromosomske 
napake pri plodu. Preiskavo je naj-
bolje opraviti med 20. in 22. tednom 
nosečnosti, saj je razvoj plodovih or-
ganov takrat večinoma že zaključen in 
lahko v primeru normalnega izvida z 
veliko verjetnostjo napovemo rojstvo 
zdravega otroka. Izjema so pljuča in 
možgani, katerih razvoj pa niti ob 
rojstvu ni popolnoma končan, zato 
je nevrološka ocena ploda nekoliko 

manj zanesljiva. Ocenimo plodovo 
rast in potrdimo gestacijsko starost, 
pregledamo popkovnico, lego poste-
ljice ter ocenimo količino plodovni-
ce. Ponovno izdamo naročilnico za 
laboratorijske preiskave, hemogram, 
urin in pri seronegativnih ženskah 
ponovimo testiranje na toksoplazmo. 
Opravi se tudi UZ-meritev maternič-
nega vratu in UZ-merjenje pretokov 
skozi maternične arterije. Nosečnico 
pošljemo na test za ugotavljanje no-
sečniške sladkorne bolezni med 24. in 
28. tednom.

 V 24. do 25. tednu ocenimo viši-
no fundusa maternice (razdalja od 

sramne kosti do vrha maternice). Ta 
naj bi se ujemala s tedni nosečnosti v 
centimetrih in v primeru odstopanja 
za več kot dva centimetra je treba 
opraviti UZ-preiskavo in meritve 
rasti ploda. Potrebna je še kontrola 
prisotnosti plodovega srčnega utripa 
(vključujejo vsi nadaljnji pregledi). 
Pregledamo tudi izvid oralno gluko-
zno tolerančnega testa: OGTT-ja. Če 
je izvid pozitiven, nosečnico napoti-
mo k diabetologu.

V 28. tednu pri RhD negativnih no-
sečnicah ponovimo ICT in po potrebi 
apliciramo anti-RhD.

Med 26. in 32. tednom je možna 
3D/4D ultrazvočna preiskava, na 
kateri starši lahko že pred rojstvom 
vidijo svojega otroka, če je v ugo-
dnem položaju, da lahko naredimo 
lepo 3D-sliko.

V 32. do 33. tednu ocenimo viši-
no fundusa maternice, kontroliramo 
srčne utripe. Opravita se ultrazvočna 
kontrola rasti in lega ploda.

V 35. do 36. tednu ocenimo višino 
fundusa maternice, kontroliramo srč-
ne utripe. Preveri se tudi lega ploda. 
Pri seronegativnih nosečnicah pono-
vimo tretji odvzem krvi za toksoplaz-
mozo. Svetujemo tudi bris nožnice 
na streptokok B, ki je najpogostejši 
vzrok za perinatalno sepso. Če je 
izvid brisa pozitiven, nosečnica pred 
porodom dobi antibiotično profilakso.

V 37. do 38. tednu začnemo meriti 
CTG. To je metoda za ocenjevanje 
funkcionalnega stanja ploda. Klasič-
ni kardiotokogram predstavlja dve 
krivulji. Ena izmed njih prikazuje 
srčni utrip ploda, drugi pa aktivnost 
maternice.

V 39. tednu ponovimo CTG.
v 40. tednu s CTG-posnetkom pre-

verimo stanje ploda, z ginekološkim 
pregledom ocenimo zorenje mater-
ničnega vratu in nosečnico naročimo 
na kontrolni CTG vsake 2 do 3 dni do 
41. tedna, kjer pridružimo še UZ-mer-
jenje količine plodovnice. Če takrat 
še vedno ni znakov poroda, nosečnico 
napotimo v porodnišnico za eventual-
no sprožitev poroda.

V naši ambulanti se zavedamo, da 
vas kot starše skrbi, da boste dobili 
zdravega otroka, zato vam bomo z 
veseljem odgovorili na vsa vprašanja. 
Skupaj z vami se veselimo vašega 
poroda, zato smo veseli vašega klica 
iz porodnišnice. Zanimata nas izid 
poroda ter vaše in otrokovo počutje, 
hkrati pa vas bomo naročili na po-
porodni pregled, ki bo približno šest 
tednov po porodu.
Ivana Jevtić-Đorđević, dr. med., spec. 
ginek. in porod.

Foto: Zdravstveni dom Kočevje 
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Pred sončnimi žarki se je treba zaščititi

Potrdila o cepljenju

Zagorela polt je še pred kratkim 
veljala za lepotni ideal, ki so si ga vsi 
želeli. Številni s(m)o še vedno takšni, 
da ob prvih sončnih žarkih začnemo 
meriti in primerjati svoj odtenek kože 
z drugimi, v upanju, da se nas 'letos 
pa res prime'. Obstajajo tudi takšni, ki 
so pripravljeni ure in ure preležati na 
žgočem soncu in stiskati pesti za čim 
temnejši odtenek, in tisti, ki so prevze-
li druge načine in se pod pretvezo 'bolj 
varne porjavelosti' raje odpravijo v so-
larij. Kakšno je torej varno sončenje? 

Da je sonce resno škodljivo že dlje 
časa, poudarjajo strokovnjaki, a neka-
teri so za njihova opozorila še vedno 
gluhi. Razlog za to tiči najbrž tudi v 
tem, da nevarnosti sončnih žarkov 
ne spregovorijo tako glasno – vsaj 
uvodoma ne. Nevarnih ultravijolič-
nih (UV) žarkov namreč ne čutimo, 
čeprav so čez ves dan prisotni. Nevar-
nostim sonca pa nismo izpostavljeni 
samo 'na plaži', temveč tudi ob drugih 
aktivnostih: pri vsakodnevnih opra-
vilih, kolesarjenju, pri druženju na 
prostem, na pikniku, pri delu na vrtu 
in podobno. 

Ultravijolično sevanje je del elek-
tromagnetnega sevanja, ki ga poleg 
vidne svetlobe in toplote oddaja sonce. 
Poleg koristnih učinkov (nastanek 
vitamina D, dobro počutje, svetloba, 
toplota) pa ima sonce nekatere resno 
škodljive učinke na zdravje. Sonce 
oddaja tri vrste ultravijoličnih žarkov: 
UVA, UVB in UVC. UVA-žarkom 
smo izpostavljeni ves dan, prodirajo 
pa tudi skozi steklo. Ti žarki povzro-
čajo prezgodnje staranje kože in so 
primarno odgovorni za fototoksičnost 
v povezavi z zdravili in za fotoalergij-
ske reakcije. UVB-žarki pa so najmoč-
nejši od 10. do 16. ure in so odgovorni 
za sončne opekline, skozi steklo pa ne 
prodirajo. Prekomerno izpostavljanje 
UV-sončnim žarkom lahko povzroči 

akutne in kronične škodljive učinke na 
kožo, oči in imunski sistem. Pri sonče-
nju lahko nastanejo opekline, ultravi-
jolično sevanje UVA, UVB in UVC 
pa je uvrščeno tudi med rakotvorne 
dejavnike.

Pretirana izpostavljenost soncu pa 
povzroča tudi opekline različnih razse-
žnosti. Pri hujših opeklinah čutimo bo-
lečino, koža je rdeča, otekla, pekoča, 
nastanejo pa lahko tudi mehurji. To 
običajno spremljajo še povišana teles-
na temperatura, glavobol in utrujenost. 
Pri hudih sončnih opeklinah nastopi 
tudi dehidracija, ki povzroči hipovole-
mijo z omotico, omedlevico, dezorien-
tacijo, slabostmi, nastopi pa lahko tudi 

mrzlica, glavobol in visoka vročina.
Posledice pa so lahko še hujše, 

izpostavljenost soncu je namreč glavni 
dejavnik tveganja za razvoj vseh vrst 
kožnega raka. Število novih primerov 
kožnega raka v zadnjih desetletjih v 
svetu in Sloveniji narašča. A škodljive 
posledice delovanja UV-sevanja lahko 
zmanjšamo oziroma preprečimo s pra-
vilnim samozaščitnim ravnanjem.

Ker je sonce najmočnejše med 10. 
in 17. uro, lahko za varnost poskrbimo 
tako, da se mu v tem času pač izog-
nemo. Lahko se umaknemo v senco 
ali pa si s primernimi oblačili, pokri-
valom in zaščito očal ustvarimo svojo 
lastno senco. Kot dodatno zaščito upo-

rabimo kemične varovalne popravke, 
za nadomeščanje izgubljene tekočine 
pa pijmo dovolj vode.

Če ste pričakovali, da vas bo pred 
nevarnostmi lahko varoval solarij, ste 
v veliki zmoti. Umetni UV-žarki so 
prav tako škodljivi, zato strokovnja-
ki obiskovanje solarija odsvetujejo. 
V Sloveniji je denimo obisk solarija 
mlajšim od 18 let odsvetovan, ne-
katere države v EU in ZDA pa so že 
uvedle prepoved uporabe solarija v 
nezdravstvene namene za mladoletne 
osebe. V Braziliji in Avstraliji pa je 
uporaba solarijev zaradi pridobivanja 
zagorele polti povsem prepovedana. 
Neja Jerebičnik

Digitalno evropsko covidno potrdilo o 
prebolelosti, cepljenosti ali testiranju je 
dostopno v papirni in digitalni obliki, z 
obstojem takšnega enotnega dokumen-
ta pa je državljanom in državljankam 
po Evropski uniji olajšano potovanje. 
Pogoji za prestop med državami se 
kljub temu razlikujejo, saj države uk-
repe še vedno lahko izvajajo samostoj-
no. Pred potovanjem je tako smiselno 
preveriti vstopne in izstopne pogoje v 
državi, kamor se odpravljate.

Da bi pridobili to potrdilo, potrebu-
jejo posamezniki najprej kvalificirano 
digitalno potrdilo ali mobilno iden-
titeto smsPASS. Na ta način lahko 
nato dostopajo do podatkov na portalu 

zVem, kjer je ta dokument. Od 1. julija 
letos so dolžni na željo pacientov vsi 
izvajalci testiranja in cepljenja potrdi-
lo brezplačno izdati v okviru storitve 
testiranja ali cepljenja. V tem mesecu 
naj bi bila objavljena tudi aplikacija, 
"da bomo lahko svoja covidna potrdila 
nosili s seboj v telefonu," piše na strani 
Ministrstva za zdravje. Do tedaj pa 
je v uporabi digitalno potrdilo, ki ga 
natisnemo oziroma naj bi ga prejeli po 
pošti. 

Na Ministrstvu za zdravje pojasnjuje-
jo, da izraz 'digitalno' ne označuje tega, 
da bi dokument obstajal samo v digital-
ni obliki, ampak se nanaša na dejstvo, 
da se da potrdilo digitalno preveriti. 

Policisti na mejah potrdilo, ne glede na 
to, ali je v tiskani obliki ali na mobilni 
napravi, preverijo z aplikacijo. QR-ko-
da namreč zagotavlja preverbo, da je 
potrdilo podpisano z zaupanja vrednim 
potrdilom. 

Slovenski potniki lahko vstopijo na 
Hrvaško z veljavnim evropskim digi-
talnim potrdilo. Tisti, ki tega potrdila 
še nimajo, pa pod naslednjimi pogoji: 
potrebujejo negativen izvid PCR-testa, 
ki ni starejši od 72 ur, ali negativni 
izvid hitrega antigenskega testa, ki ni 
starejši od 48 ur. Za vstop je dovolj tudi 
potrdilo o cepljenju, ki ni starejše od 
210 dni, o prejemu drugega odmerka 
cepiva Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Gamaleya in Sinopharm oziroma potr-
dilo, da je od cepljenja z Janssenovim 
cepivom minilo 14 dni. Vstop v državo 
omogoča tudi potrdilo o cepljenju s pr-
vim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna, 
Gamaleya (za vstop v obdobju od 22. 
do 42. dneva prejema cepiva) ali Astra-
Zeneca (od 22. do 84. dne prejema). 
Tudi potrdilo o prebolelosti, zdravniško 
potrdilo o preboleli bolezni oziroma 
potrdilo o prebolelosti ter prejemu ene 
doze cepiva, je dovolj. Obstaja pa tudi 
možnost vstopa brez dokazil, a se mo-
rajo potniki takoj ob vstopu na lastne 
stroške testirati, do prejema izvida pa 
ostati v samoizolaciji. 
Neja Jerebičnik

Foto: www.pixabay.com 
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V Livoldu združeno rajali 

Vaški dom v Željnah

Srečanja z županom po vaseh

Strah in ukrepi, ki so nam v zadnjih 
letih narekovali družabno življenje, 
so bili tisti dan na stranskem tiru. Na 
novo zgrajenem igrišču v Livoldu je 
namreč v petek, 18. junija, potekal 
vaški piknik, ki je privabil okoli 150 
obiskovalcev. S skupnimi močmi je 
vas pokazala svoje odlike. Predstavi-
lo se je Društvo praženega krompirja 
in pogostilo obiskovalce, na odru je 
Mitja Letig poskrbel za glasbo, na 
katero se je plesalo do jutranjih ur, 
domačinke pa so poskrbele za sladke 
dobrote. Za krovno organizacijo in 
izvedbo dogodka pa so najbolj zaslu-
žni prostovoljci s svojim trudom in 
delom tako v zadnjih dveh letih kot 
na dogodku samem. 

Mlajši so proti starejšim odigrali 
nogometno tekmo in kot običajno 
povedli, imeli pa smo tudi otroški 
ustvarjalni kotiček. Veseli smo bili 
obiska predstavnikov Občine Kočev-

je ter nagovora podžupana Gregorja 
Koširja, ki je navdušeno pohvalil 
delo in trud posameznikov ter spod-
budil k vsakoletnemu tradicionalne-
mu druženju. Pozneje nas je obiskal 
tudi župan dr. Vladimir Prebilič, ki 
je ob videnem izkazal pripravljenost 
za sodelovanje in spodbudo z Občine 
Kočevje za napeljavo elektrike in 
vode ter nekaterih preostalih del. 

Zadovoljstvo na obrazih prisotnih 
je sijalo pozno v noč. Po dveh letih 
trdega dela in več kot 3.000 opra-
vljenih prostovoljnih urah se prostor 
uporablja tudi za bolj zabavna sreča-
nja. Vse več je otrok, ki zahajajo na 
igrišče, se družijo ob brcanju žoge, 
krepijo svoje telo na uličnem fitnesu 
in tkejo prijateljstva. 

Nov družbeni prostor in ponovni 
zagon družabnega življenja na vasi 
pa ima poleg rajanja in športnega 
udejstvovanja tudi globlji pomen. V 

času sodobne tehnologije, ko so otro-
ci izpostavljeni zaslonom veliko več, 
kot je treba, predvsem zdaj, ko so 
bili zaradi vseh ukrepov temu še bolj 

izpostavljeni, se namreč zdi še toliko 
bolj pomembno, da ima mladina 
prostor, kjer lahko najde svoje mesto 
pod soncem. Da si vsak v družbi 
lahko oblikuje osebnost, zraste v 
samozavestnega človeka, z dobro 
samopodobo, ki se bo znal samostoj-
no odločati. Da bodo imeli možnost 
razvijati občutek za odgovornost in 
hkrati pridobivati trdo kožo skozi 
'živo' interakcijo s sovrstniki. Otroci 
potrebujejo lastne – tako dobre kot 
tudi slabe – izkušnje v družbi, med 
vrstniki, tam, kjer imajo vsi enake 
pravice in možnosti.

Veseli nas, da Občina Kočevje 
prepoznava vrednost prostovoljnega 
dela in pomembnost rekreacijskih in 
družabnih površin tudi na podeželju, 
in verjamemo, da nam bo tudi tokrat 
stopila nasproti in pomagala pri do-
končanju zastavljenih projektov!  
Andreja Vlašič Bižal

Vaščani Željn že več kot tri desetletja 
nismo imeli prostora, kjer bi se lahko 
zbirali, uresničevali svoje zamisli, 
sodelovali v raznih delavnicah in kul-
turnih prireditvah. Vaškemu predstav-
niku Janku Carju se je porodila ideja 
o občinskem nakupu bivše Mercator-
jeve trgovine.

Idejo o nakupu je v lovskem domu v 
Željnah pred tremi leti predstavil tudi 
na predvolilni kampanji župana dr. 
Vladimirja Prebiliča, ki se je s predlo-
gom strinjal, ta pa ni ostal le predvo-
lilna obljuba. Tako je občina Kočevje 
skupaj s krajevno skupnostjo Šalka 
vas, katere del so tudi Željne, trgovino 
tudi kupila. Zgradba je bila potrebna 

temeljite preureditve in obnove. De-
lati smo začeli februarja letos, delo pa 
je organiziral in vodil Janko Car s po-
močjo Andreja Šeme. Vaščane smo o 
poteku del obveščali prek skupine na 
socialnem omrežju Facebook. Pridne 
roke vaščanov, ki so brez obotavljanja 
priskočili na pomoč, so začele preu-
rejati prostore, prav tako so vaščanke 
poskrbele za hrano in pijačo. Notra-
njost doma je bila obnovljena v pičlih 
štirih mesecih.

Neverjeten pa je bil tudi odziv va-
ščanov s prispevki. Skupaj smo nabra-
li 5.505 evrov, ki smo jih uporabljajo 
za opremljanje prostorov. Opravili pa 
smo več kot tisoč prostovoljnih ur. 

A dom po štirih mesecih ne bi dobil 
novih prostorov brez donacij obrtni-
kov, ki so skupaj s svojim delom in 

materialom prispevali 26.100 evrov. 
To so elektrotehnika Novak, Elektro 
Elza, Med-Lab Miloš Rauh, zidarstvo 
Pelc, obnova Rupnik Frenk, Matplesk 
Matjaž Levstek, Domkolor Roman 
Vučko, Jožica Letnar Založnik, Robi 
Mohor, Jani Jalovec, Rofix, Go-Ko, 
Peter Oberč, Vasko Marinč, Lovska 
družina Mala gora ter podjetje Mela-
min. Župan se je ob obisku lokalnih 
skupnosti zahvalil vsem obrtnikom za 
nesebično pomoč, ki je v današnjih 
časih redka. Vaščani se veselimo 
letošnjega odprtja doma, 2021 bo tako 
zgodovinsko leto za Željne in njene 
vaščane.
Janko Car

Letošnji junij in julij sta bila name-
njena ponovnim snidenjem župana 
z vaščani krajevnih skupnosti. Čas, 
v katerem smo se morali prilagoditi 
izredni situaciji in omejiti medsebojna 
srečanja, je prispeval k temu, da so se 
pri ljudeh pokazale nove ideje in volja 
po povezovanju za pomoč pri razvoju 
okolja, v katerem bivajo. Medtem pa 
je tudi delo na strani občinskih stro-
kovnih služb potekalo zelo intenzivno 
in kar nekaj projektov, ki so sledili 
pobudam krajevnih skupnosti, je bilo 
narejenih ali še potekajo.

Župan je z ekipo sodelavcev obiskal 
več vasi, si ogledal, kaj je bilo nare-
jenega, in se pogovoril s predsedniki 
in člani sveta krajevnih skupnosti ter 
drugimi krajani. V okviru teh sre-
čanj si je ogledal športne površine 

in kulturni dom v Predgradu, vaški 
dom v Novih Lazih, novo vaško 
jedro na Dolnji Brigi (o katerem je 
bilo nekaj že povedanega v prejšnji 

številki časopisa), otroško igrišče in 
vaško brunarico v Kočevski Reki, 
novo igrišče v Livoldu, novo igrišče 
in parkirišče ob pokopališču v Klinji 

vasi, vaški dom v Spodnjih Cvišlerjih, 
novo vaško jedro in igrišče v Zgor-
njih Cvišlerjih, vaški dom v Željnah 
ter igrišče in gasilsko-vaški dom v 
Dolnjih Ložinah. Žal se nam v tem 
kratkem času ni uspelo srečati z vsemi 
vaškimi skupnostmi, so pa obiski 
seveda že v načrtu. 

Na tem mestu se zahvaljujemo kra-
jevnim skupnostim, njihovim vaškim 
skupnostim, krajanom in vsem podje-
tjem - donatorjem, da so kljub tur-
bulentnemu obdobju in vsakodnevnim 
obveznostim priskočili na pomoč pri 
urejanju naše infrastrukture. Iskreno 
verjamemo, da takšna sodelovanja pri-
pomorejo k izboljšanju lokalne identi-
tete, večji povezanosti med krajani in 
kakovostnejšemu (so)bivanju.
A. S.

Foto: Vaška skupnost Željne 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: Andreja Vlašič Bižal 
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Počitnice! Čas za razmislek o poklicnih interesih?

K3 kamp otroke pripravlja na poklice prihodnosti

Karierna pot, po kateri hodimo z 
užitkom, je sanjska pot. Pa je res tako 
enostavno? Da, če jo tlakujemo že v 
osnovni šoli. Kot osnovnošolec ali 
srednješolec živiš bližnjo prihodnost 
in trenutne interese. Pomembno je, da 
svoje interese nadgrajuješ s hobijem, 
gospodinjskimi opravili doma, z druže-
njem z vrstniki, s prostovoljnim delom, 
s pomočjo vrstnikom ...

Pomembno je, da kot mladostnik 
odkrivaš svoje potenciale ves čas. Ka-
rierno pot si začrtaj po korakih. 

Zapiši svoje interese. Razmisli o tem, 
kje si res dober in kaj lahko ponudiš 
okolju. O svojih znanjih se pogovori s 
prijatelji, starši in sorodniki. Pobrskaj 
po internetu in spoznaj različne 
poklice. Imej v mislih, da do znanja 
ne prideš samo v šoli, ampak tudi pri 
opravljanju različnih dejavnosti, kot 
je počitniško delo, popravljanje koles, 
uporaba računalniških programov, 
domače vrtičkanje, prostovoljno delo 
v društvih, pomoč starejšim ljudem na 
domu, varstvo otrok, pomoč v domači 
delavnici in podobno. To so dragoce-
ne izkušnje, kjer lahko izpiliš svoje 

spretnosti. V sklopu Kariernega centra 
za mlade smo v letošnjem šolskem 
letu pomagali več kot 60 mladim pri 
odkrivanju interesa. V devetih šolah na 
območju kočevsko-ribniškega področja 
smo spodbujali ustvarjalno razmišlja-
nje z izvedbo delavnic programiranja 
Makey Makey, gledališča poklicev, z 
razvijanjem talentov mladih, izvedbo 
delavnic Z branjem do spoznavanja 
poklicev, s poklicno sobo pobega, 
poklicnim kvizom Walta Disneyja in 
inovativnimi delavnicami Igrive arhi-
tekture. Več kot 50 jih je bilo, in sicer 
za vse triade osnovne šole in srednje-
šolce. Skozi delavnice smo spodbujali 
razmišljanje o kompetencah prihodno-
sti. Nekateri dijaki so lahko te izkusili 
v podjetjih po metodi 'job shadowinga' 
oziroma opazovanja na delovnem mes-
tu. V petih večjih kočevskih podjetjih 
so izkusili priložnost mreženja z delo-
dajalcem. Ustvarjalno razmišljanje in 
spodbujanje neobičajnih rešitev je ena 
izmed iskanih kompetenc. Kreativni 
ljudje imajo namreč sposobnost obli-
kovanja novih načinov izvajanja nalog, 
reševanja težav in spopadanja z izzivi. 

Z izzivom ustvarjalnosti so se učen-
ci soočili z urejanjem hiše v Pattern 
Cityju v Velenju. Adaptirali so dnevno 
sobo, polagali ploščice, napeljali elek-
triko, uredili teraso in kopalnico. 

Znanje in izkušnje o karierni orien-
taciji smo predajali staršem učencev 
zadnje triade, saj so starši pomemben 
člen pri kariernem odločanju otrok. Za 
strokovne sodelavce slovenskih šol in 
učitelje smo izvedli dva posveta. Do-
taknili smo se vpliva sodobnih tehno-
logij na karierno orientacijo v osnovni 
šoli ter smernic za karierno orientacijo 
oseb s posebnimi potrebami. 

Počitnice so idealen čas za razmislek 
in raziskovanje kariernih interesov. 
V novem šolskem letu pa bo možno 
raziskane interese spoznati v pravem 
okolju in s pravimi ljudmi. Pripravlja 
se velik Festival poklicev in mnoga 
podjetja bodo spet odprla svoja vrata. 
Če še vedno ne odkriješ svojih inte-
resov in poklica, ki te veseli, obišči 
Karierni center za mlade - VšečKAM 
in GREM na Ljudski univerzi Kočevje 
tudi v vročem poletju.
Maja Rupnik

Tudi letos se je izkazalo, da je Kamp 
kreativnosti Kočevsko (krajše K3) 
eden težje pričakovanih dogodkov 
kočevskih osnovnošolcev. Dejstvo, 
da je bilo večina mest zasedenih že v 
prvem tednu, je le še en dokaz več, da 
tudi osnovnošolski otroci potrebujejo 
ustvarjalne izzive. 

Poučne, kreativne in zabavne  
delavnice
Na otroškem kreativnem dogodku 
leta so se v Podjetniškem inkubatorju 
Kočevje med 5. In 9. julijem odvile 
delavnice Robotkanja, 3D-modelira-
nja, Game designa, Video produkcije 
ter letošnja novost -delavnica Kuhar-
ski mojster. Udeleženci so skozi igro 
pridobivali uporabna znanja, razvijali 
kreativnost in socialne veščine ter se 
urili v timskem delu. S pomočjo bra-
instorminga so zbrali ideje za projekt 
in se brez odlašanja lotili dela. Spoz-
navali so zametke naprednih tehnolo-
gij, osnov programiranja in različnih 
pristopov k delu, ki jim bodo omogo-
čili boljšo prilagodljivost na danes še 
nepredstavljive izzive prihodnosti. Ena 
izmed dodanih vrednosti K3 je tudi 
neke vrste otroško mreženje, kjer otro-
ci na podlagi skupnih interesov stkejo 
pristne in trajne prijateljske vezi. 

3D-modeliranje – od ideje do  
izdelka
Letos najhitreje zasedeno delavnico 
3D-modeliranja z mentorjema Cve-

tom Kuneševićem in Jašo Bukovcem, 
je sestavljala skupina ustvarjalcev, 
ki so skozi vse faze kreiranja izdelka 
(od ideje do skice, oblikovanja 3D, 
3D-tiska in laserskega razreza) izde-
lovali ohišja za zvočnike, računalnike, 
stenske ure, luči, stojala za mobilne 
telefone, obeske in druge uporabne 
predmete.

Z robotki v športni park
Z izzivom prihodnosti so se soočili 
robotkarji z mentorjema Ademom in 

Tino. Razmišljali so, kako v vsak-
danje življenje kot uporabno pomoč 
pri težjih opravilih vpeljati umetno 
inteligenco. To so jim v živo predsta-
vili tudi v tovarni robotov Yaskawa. 
Usvojili so osnovni programski jezik 
in sestavljanje We.Do robotov ter iz-
delali sodoben športni park z dodatki 
avtomatizacije.

Teden uresničevanja igričarskih 
želja 
Pri izvajanju delavnic za otroke 

seveda ne gre brez game designa. 
Pod mentorstvom Marije Marolt so 
otroci raziskovali kibernetični svet, 
se spoprijemali z virtualnimi izzivi 
ter programirali igrice. Vsakodnevne 
predmete so z uporabo Makey Makey 
spremenili v računalniške gumbe in 
izdelali čisto svoj kontroler za igranje 
igric. 

Prazna vreča ne stoji pokonci
Letošnja novost je bila delavnica 
kuharskih mojstrov. Otroke, ki so 
dnevno skrbeli za gurmanske užitke 
za kar 60 oseb, sta usmerjala mentorja 
Aleksander Gotovac - Aco in Aleš 
Kovačič - Kova. Razvajali so nas s 
palačinkami, testeninami, pico ter 
jedmi z žara. 

Dokumentarno video gradivo
Ekipa video produkcije je celoten 
dogodek zabeležila na video ‘trak’. 
S pomočjo mentorja Aljaža Celarca 
so hitro osvojili snemalno opremo, 
pripravili scenarij in se podali na 
snemalni izziv na temo medijskega 
poročanja. Kot pravi profesionalci so 
postavljali scene, kjer so posneli cel 
šov. Sledila je montaža videa z doda-
janjem posebnih učinkov.

Ob tej priložnosti vas ekipa otrok 
iz K3 in Podjetniškega inkubatorja 
Kočevje vabita k ogledu fotografij in 
videa mladih ustvarjalcev na Facebo-
okovi strani inkubatorja.
Tina Južnič

Obisk Pattern City • Foto: Arhiv LUK 

Foto: arhiv Podjetniški inkubator Kočevje 
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Ko bom občinski svetnik

Sprejem odličnjakov in odličnjakinj

V 2. letniku programa ekonomski 
tehnik pri pouku sodobnega gospo-
darstva spoznavamo pravno delovanje 
države, ustavno ureditev in lokalno 
samoupravo, pri komercialnem poslo-
vanju pa analiziramo trženjsko okolje, 
porabniške trge in nakupno vedenje 
kupcev. Ob koncu šolskega leta smo 
vsa pridobljena znanja združili in 
se preizkusili pri avtentični nalogi z 
nazivom Ko bom občinski svetnik. 

Nekaj začetnih ur smo namenili 
utrjevanju teoretičnega znanja, kaj 
kmalu pa smo zavihali rokave in v 
naključno določenih timih izdela-
li raziskavo nove turistične ideje. 
Določili smo, kako bo naša ponudba 
sestavljena, načrtovali smo stroške 
in predlagali ceno ter njene diferen-
ciacije, določali možne tržne poti 
in kakšno bi bilo po našem mnenju 
najbolj ustrezno tržno komuniciranje 
glede na segmentacijo naših potenci-
alnih obiskovalcev. 

Pri delu smo razvijali podjetne 
lastnosti in spretnosti ter sposobnosti 
timskega dela, v sami raziskavi pa 
smo prepoznavali in kritično anali-

zirali temeljne ekonomske pojave in 
procese v sodobnem gospodarstvu, 
hkrati pa vzpostavljali pozitiven od-
nos do trajnostnega razvoja.

Da bi bolje spoznali delo občinske-
ga svetnika, smo v skladu z vsemi 

epidemiološkimi ukrepi k eni od ur 
povabili nekdanjo občinsko svetnico 
Občinskega sveta Ribnica, našo la-
borantko Karin Kočevar, ter aktualno 
predstavnico Občinskega sveta Rib-
nica Karmen Tomšič in predstavnika 

Občinskega sveta Kočevje Milana 
Mlakarja. Postavili smo jim kar nekaj 
vprašanj o njihovem delu. Zelo zani-
mivo so nam predstavili svoje delo in 
nas povabili, da tudi sami sodelujemo 
pri oblikovanju našega okolja. Na 
tem mestu se jim še enkrat najlepše 
zahvaljujemo za njihov obisk. 

Za zaključek naloge smo se tudi 
sami preizkusili v vlogi občinskih 
svetnikov. Postavili smo se namreč v 
vlogo govorcev in predstavili svoje 
ideje, nasprotniki pa so preizkušali 
naše poznavanje tematike z replikami. 
Pri tem smo se dobro izkazali in na 
vse pritiske nasprotnikov odgovorili z 
dobro argumentiranimi odločitvami. 

Avtentična naloga se je zaključila s 
tajnim glasovanjem, kjer smo 'mladi 
občinski svetniki' kot najboljšo idejo 
izbrali idejo Glamp camp, ki sta jo 
odlično in zanimivo predstavila Inja 
in Staš. V zaključni evalvaciji nalo-
ge so dijaki povedali, da jim je bilo 
takšno delo všeč, v veliki večini pa so 
izrazili mnenje, da bi se bolje počuti-
li, če bi si lahko sami izbirali skupine.
Ida Murn

Župan dr. Vladimir Prebilič je tudi 
letos na sprejem ob koncu leta pova-
bil novo generacijo odličnjakov in 
odličnjakinj. Vsa leta osnovne šole 
je z odličnim uspehom zaključilo 20 
otrok, gimnazijo oziroma srednjo 
šolo v Kočevju pa 22 dijakov in 
dijakinj. Letos so se jim na spreje-
mu pridružile še štiri odličnjakinje 
glasbene šole Kočevje. Na tradi-
cionalnem sprejemu so od župana 
prejeli darilo in spominsko plaketo 
'županovo petico', ki jih bo spomi-

njala na njihov doseženi uspeh ter 
morda bila hkrati tudi motivacija 
za uspešno delo vnaprej. Posebni 

gost je bil uspešen znanstvenik in 
izredni profesor na Fakulteti za ra-
čunalništvo in informatiko, dr. Erik 
Štrumbelj, ki je mlade opozoril, 
da se bodo morda tako kot on sam 
nemalokrat srečali tudi z neuspe-
hom, ki pa je sestavni del vsakega 
uspeha. Za svečanost dogodka je s 

pevskimi točkami poskrbela Glas-
bena šola Kočevje, predstavile sta 
se Sašo Križ ob spremljavi Erika 
Šulerja na klavirju in Lovro Poni-
kvar ob spremljavi Romine Ponti. 
Vsem želimo veliko uspehov in lepe 
počitnice!
K. G.

Foto: Arhiv GSŠK 

Foto: Gorazd Svete 

Odlični vsa leta osnovne šole

Odličnjakinje in odličnjaki Gimnazije in srednje šole Kočevje 

Odlične vsa leta osnovnega glasbenega šolanja
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Spregovorimo o svojih čustvih in stiskah

Dosežki učencev Osnovne šole Ob Rinži 2020/21

V vsakem trenutku živ-
ljenja ljudje doživljamo 
različna čustva. Včasih 
so prijetna, včasih ne-
prijetna, enkrat so zelo 
močna, drugič skorajda 
neopazna. Čeprav so v 
našem življenju ves čas 
prisotna, pa o njih govo-
rimo precej malo – tako 
v zasebnem življenju kot 
tudi v službi in šoli. Po-
sebej težko pa spregovo-
rimo o svojih neprijetnih 
čustvih.

Neprijetna čustva se 
pojavljajo kot opozorilo 
na neprijetne situacije, s 
katerimi se srečujemo. 
V zadnjem letu smo 
bili prav vsi izpostavljeni številnim 
novim, neprijetnim situacijam, ki so 
vezane na epidemijo in z njo poveza-
ne ukrepe. V tem času se je količina 
stisk med ljudmi vseh starosti poveča-
la. Pri večini so prevladovala čustva 
strahu, negotovosti, osamljenosti, jeze 
in naveličanosti, ki pa so pripomogla 
k večji stiski ljudi in tudi k porastu 
duševnih motenj. 

Zato sva psihologa na OŠ Zbora 
odposlancev v zadnjem mesecu šol-
skega leta izvedla delavnice, v okviru 
katerih sva z otroki spregovorila o 
čustvih, njihovem pomenu in o tem, 

kaj gre s čustvi lahko narobe. Prek 
pogovora in odpiranja teh tematik 
tudi v okviru šolskega sistema lahko 
učencem pomagamo razumeti sebe in 
druge ter jih spodbudimo, da spre-
govorijo in poiščejo pomoč, če se 
znajdejo v stiski.

Že pri najmlajših otrocih se lah-
ko začnemo pogovarjati o čustvih 
tako, da jih poimenujemo. S tem, ko 
čustvom damo imena, se jih učimo 
opazovati, sprejemati in razumeti. 
S tem, ko čustva delimo z drugi-
mi, vzpostavljamo komunikacijo in 
drugim pomagamo, da lažje razumejo 

nas.
Z malo starejšimi učenci smo v 

okviru delavnic spregovorili o la-
stnostih in pomenu čustev in načeli 
pogovor o tem, kaj lahko naredimo 
takrat, ko nas čustva preveč obreme-
njujejo. Spregovorili smo o tem, da 
so ljudem čustva pomagala preživeti 
že v pradavnini in da brez neprijetnih 
čustev (kot so žalost, strah in jeza) 
ne bi preživeli. Za nas so koristna in 
prav je, da si jih dovolimo začutiti, ko 
se zgodi nekaj neprijetnega. Problem 
nastane, ko se čustva dolgo ne spremi-
njajo in so zelo močna. Takrat govo-

rimo o čustvenih težavah 
in stiskah, ki se sčasoma 
lahko razvijejo v dušev-
ne motnje. Ko so čustva 
zelo obremenjujoča, je 
treba poiskati načine, da 
se z njimi lažje soočimo. 
Pri tem nam lahko poma-
gajo strokovnjaki, kot so 
psihologi. 

Pri najstarejših učencih 
smo govorili predvsem 
o tem, kar gre v naših 
glavah lahko narobe 
– o duševnih motnjah. 
Učenci so spoznali, 
da so duševne motnje 
lahko zelo različne in 
da so lahko posledica 
bioloških procesov v 

možganih, slabega socialnega okolja 
neke osebe ali pa so odgovor na zelo 
hude stresne situacije. Spregovorili 
smo o tem, kako govoriti z nekom, ki 
je v stiski: poskušamo ga razumeti, 
tudi če se zdi težko, pustimo, da nam 
pove, kaj čuti, ponudimo pomoč in ga 
spodbudimo, da poišče pomoč, če mu 
je zelo težko. 

Učenci so bili nad delavnicami 
navdušeni in so izrazili željo, da bi se 
o takšnih temah večkrat pogovarjali, 
zato jih bova izvajala tudi v nasled-
njem šolskem letu.
Zarja Golouh Kosten

Kljub nenavadnim časom epidemije, 
večmesečnemu zaprtju šole in pozni 
vrnitvi učencev v šolske klopi so se 
učenci in učitelji OŠ Ob Rinži do 
konca šolskega leta 2020/21 izjemno 
izkazali, se prilagodili razmeram ter 
dokazali, da se da tudi v nemogočih 
razmerah doseči veliko.

Med izobraževanjem na daljavo 
sta učiteljici Petra Debelak in La-
ura Javoršek na predmetni stopnji 
pripravili prav poseben dan dejavno-
sti, v katerem sta uspešno prepletli 
tradicionalni EKO dan s kulturnim 
dnevom S kulturo za naturo ter vse-
bino obogatili z dejavnostmi projekta 
Erasmus+ 'Change your role – Spre-
meni svojo vlogo', ki spodbuja mlade 
k aktivnemu reševanju okoljskih 
izzivov. Učenci so medtem spozna-
vali 'zero waste' kot način življenja, 
ki sledi nenehnemu prizadevanju 
za preprečevanje in zmanjševanje 
odpadkov.

Učiteljica Petra Debelak je bila 
tudi mentorica ekipi osmošolcev 
Manci Gorše, Lii Grišin, Janu Mi-
heliču, Mihi Gorniku Zemljaku in 
Markusu Starcu, ki je zelo uspešno 
razvila poslovno idejo o ovitkih za 

zvezke in delovne zvezke iz reci-
kliranega papirja. S poslovno idejo 
ReOvitki so sodelovali na regijskem 
tekmovanju POPRI, kjer so prejeli 
nagrado ter se uvrstili na državno 
tekmovanje. Ker so pri oblikovanju 
izdelka sledili smernicam krožnega 
gospodarstva, so lahko izdelek prija-
vili tudi na Oblikovalski izziv, ki ga 
je razpisala Ekošola, saj so izpolnili 
pogoj za sodelovanje v projektu E-S-
PACE. Tudi tokrat so bili zelo uspeš-
ni in so prejeli praktično nagrado.

Izjemno zanimiv cilj so si zastavili 
tudi učenci Podjetniškega krožka z 
mentorico Katjo Ilc Virant. V sode-
lovanju s Podjetniškim inkubatorjem 
Kočevje in Zadrugo Zakladi Ko-
čevske so izvedli zahteven spletni 
božično-novoletni sejem ter uspešno 
pridobili sredstva za nakup opreme 
za RINŽA TV, ki bo začela delovati 
v naslednjem šolskem letu. Ob tem 
bo nastal tudi filmski krožek, ki bo 
gotovo navduševal bodoče generaci-
je učencev naše šole.

Prav posebej smo ponosni tudi na 
naš novi učni čebelnjak ter vzorno 
sodelovanje s Čebelarskim društvom 
Kočevje. Ne samo to, da bodo zdaj 

lahko člani čebelarskega krožka 
nadgradili pridobljena teoretična 
znanja, temveč se bo lahko uresničil 
program obravnave življenja čebel, 
ki ga bodo v naslednjem letu učenci 
4. in 5. razreda raziskovali z učite-
ljicama Katjo Ilc Virant in Matejo 
Vidrih s pomočjo metode poučevanja 
Storyline v mednarodnem projektu 
Erazmus+ z naslovom 'Education for 
resilience and sustainability'. 

Po dolgem premoru so se v spo-
mladanskem času začela tudi tekmo-
vanja v znanju in šahu. Učenci naše 
šole so sodelovali na 23 različnih 
tekmovanjih v znanju ter se pomerili 
s svojimi vrstniki iz Slovenije. Pre-
jeli so številna bronasta, biserna in 
srebrna priznanja na šolskem nivoju 
ter 24 srebrnih in 4 zlata priznanja 
na državnem nivoju. Državno zlato 
priznanje je na tekmovanju VZORCI 
prejela tretješolka Ema Smola, na 
tekmovanju MATHEMA – logična 
pošast petošolka Eva Robida, os-
mošolki Uli Robida pa je uspelo na 
državnih tekmovanjih osvojiti kar 
2 zlati priznanji, na tekmovanju iz 
kemije za Preglovo priznanje in na 
tekmovanju iz slovenščine za Can-

karjevo priznanje, kjer se je celo 
uvrstila na 5. mesto v državi.

Izjemen in težko ponovljiv re-
zultat so dosegli tudi mladi šahisti 
naše šole, ki se več let intenzivno 
pripravljajo pod vodstvom mentor-
ja Tomaža Cokana v sodelovanju s 
šahovskim mojstrom Žigom Volfom, 
ki trenutno poučuje šah v Šanghaju 
na Kitajskem. Z dvema posamič-
nima državnima kolajnama, zlato, 
ki jo je osvojila devetošolka Kiani 
Nia Šertelj, in srebrno, ki je pripadla 
šestošolcu Igorju Jalovcu, ter dvema 
ekipnima državnima kolajnama z 
ekipo starejših deklic – zlato kolajno 
s Kiani Nio Šertelj, Lio Grišin, Ajšo 
Delić, Tinkaro Golja in Isabelo Kla-
rič Kožar ter srebrno kolajno z ekipo 
mlajših deklic z Evo Robida, Mino 
Delić, Nušo Niso Šertelj, Vanjo 
Pugelj in Anko Lavrič je bila letošnja 
tekmovalna sezona najuspešnejša do 
zdaj.

Učencem iskreno čestitamo za 
izvrstne rezultate, učiteljem pa se 
zahvaljujemo za smelo odkrivanje 
novih izzivov ter pogum pri iskanju 
rešitev na poti do zastavljenega cilja. 
Darja Delač Felda

Foto: Zarja Golouh Kosten 
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sreda, od 16h – 19h petek, od 10h – 19h

OŠ Stara Cerkev uspešna tudi med korono
Prišel je težko pričakovani čas, ko 
smo šolsko leto 2020/21 pripeljali do 
konca. Izpeljali smo številne dejav-
nosti in dosegli učne cilje, razmišljali 
smo na izvirne in drugačne načine, 
iskali nove poti, se prepuščali čarom 
modrosti, predvsem pa se vedno znali 
ustaviti, se zazreti vase in vsakemu 
učencu pomagati, da je dosegel naj-
več, kar lahko.

Letos je bilo drugačno šolsko leto, 
a smo se vsi dobro zavedali, da na 
življenjskem popotovanju ni ravnih 
poti, vse se namreč vzpenjajo in spuš-
čajo. Po poti, po kateri smo stopali, 
so nas vedno spremljale pomembne 
vrednote: sreča, potrpežljivost, vedri-
na in optimizem. 

Brez prizadevnosti učencev, staršev 
in učiteljev ne bi šlo. Kljub potovanju 
v tem čudnem mehurčku, ki nas je 
spremljal polovico šolskega leta, so se 
učenci izjemno izkazali. Bili so vztraj-
ni, marljivi in stremeli so k ciljem.

Šolo je zaključila generacija 21 
učencev. Učenci, ki so bili odličnjaki 
vseh devet let, so: Tjaša Novak, Jakob 
Memedovič in Gal Poje.

Učenci so kljub težkim razmeram 
v tem šolskem letu dosegli izjemne 

rezultate na različnih področjih: 
110 bronastih priznanj, 46 bisernih 
priznanj, 18 srebrnih priznanj na 
državnem tekmovanju in eno zlato 
priznanje na državnem tekmovanju. 
Pri angleški bralni znački od 3. do 6. 
razreda pa je bilo podeljenih 35 zlatih 
in 11 srebrnih priznanj.

Bilo je zahtevno leto, bila je poseb-
na preizkušnja za vse. Zato se zahva-
ljujem staršem za izjemno podporo, 
da so spremljali in spodbujali otroke, 
jih učili pri poučevanju na daljavo 
in jim stali ob strani. Zahvaljujem se 
tudi učencem, učiteljem in drugim 
zaposlenim na šoli, da so se znali 

prilagoditi vsem razmeram v tem 
šolskem letu. 

Na vrtiljaku učenosti smo uspešno 
prispeli na cilj in verjamem, da smo 
pripravljeni na nove, še večje izzive. 
Vsem želim prijetne in mirne poči-
tnice.
Sonja Veber

Foto: Monika Lipovac 
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Aleš Gregorič: ZAVEDANJE PRISOTNOSTI
V organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije je v soboto, 19. junija, potekala vseslovenska akcija Poletna muzejska noč, ki se ji vsako leto prid-
ruži tudi Pokrajinski muzej Kočevje. Največja muzejska akcija je bila letos organizirana že 19. lepo zapored. Vsako leto ob poletnem solsticiju 
galerije in muzeji zvečer odprejo svoja vrata ter na poseben način poskrbijo za promocijo kulturne dediščine. Poleg muzejske delavnice, 
predstavitve knjige 100 let kočevskega nogometa Jožeta Goršeta in večernega sprehoda po mestu smo v Likovnem salonu Kočevje odprli 
fotografsko razstavo Aleša Gregoriča z naslovom Zavedanje prisotnosti. Ta bo na ogled do vključno 11. septembra 2021. 

Aleš Gregorič je fotograf, ki se je 
s prvim fotoaparatom srečal v naj-
stniških letih. Vse od takrat je priso-
ten zgled strica, fotografa Marjana 
Smerketa, ki mu je fotoaparat podaril. 
Nasveti in poduki izkušenega mojstra 
so ga napeljevali na nesluteno pot 
fotografije, s katero se je Gregorič 
resneje začel ukvarjati pri tridesetih 
letih. Tudi takrat je bila neizbežna pri-
sotnost mlajšega brata Tomaža, ki je 
v želji po študiju v Londonu svojemu 
starejšemu bratu za simbolični znesek 
prodal kamero srednjega formata. 
Aleš se je že na začetku analogne 
fotografije lotil sila premišljeno. Pri 
tem vztraja še danes. Vsak kader, vsak 
motiv najprej v svojih mislih skrbno 
razdela, šele nato se fotografiranja 
dejansko loti. Le malo stvari prepusti 
naključju, čeprav si ob samem delu 
in izvedbi dovoli tudi nekaj improvi-
zacije. Dokaj pozno (2016) je začel 
uporabljati digitalni fotoaparat. Vse 
do takrat je ustvarjal analogno in tudi 
sam razvijal fotografije. Velik pou-
darek je od nekdaj dajal tonaliteti, 
mehkim prehodom med odtenki od 
belo sive v črno. Vendar pa se tudi z 
uporabo digitalnega fotoaparata drži 

načela, da v fotografijo naknadno čim 
manj ali raje nič ne posega. V zadnjih 
letih se veliko posveča tudi video pro-
dukciji. Ta mu je sicer odvzela nekaj 
časa za fotografijo, mu je pa drugačna 
izkušnja omogočila nov vpogled na 
fotografijo, zlasti na kadre. 

Že od samih ustvarjalnih začet-
kov ga bolj kot vse drugo zanima 
človek. Njegove prve fotografije so 
bile usmerjene k aktu. Vse od takrat 

na njegovih fotografijah 
prevladuje lik človeka. 
Gre predvsem za avtorjev 
pogled na človeško telo v 
prostoru in času. S tem, ko 
vsak kader do podrobno-
sti premisli, tudi ustvarja 
enakovreden odnos med 
okoljem, ki portretiranca 
obdaja, in prisotnostjo 
človeške figure. Ravno 
toliko, kot je avtorju po-
memben portretiranec, mu 
je pomembno tudi okolje, 
v katero ga umesti. Sama 
okolica marsikdaj postane 
nosilka zgodbe oziroma 
pripovedi. Okolje nema-
lokrat poudari tudi notra-
nje stanje portretiranca. 
Poudari psihološki mom-
ent, osebnost in razpolože-
nje upodobljenca.

Na razstavi v Likov-
nem salonu Kočevje Aleš 
Gregorič združuje dve 
vsebinsko in motivno 
bogati seriji fotografij. 
Prvo serijo predstavljajo 
Portreti in drugo Vonj 
kože. Obema serijama je 
skupna prisotnost človeške 

podobe, človeškega telesa ali zgolj 
sled človeka oziroma njegova priso-
tnost, ki se je zavedamo.

Značilnost Gregoričevih portretov 
so neizprosne in ekspresivne podobe. 
Praviloma je portretiranec orientiran 
en face s pogledom, usmerjenim v 
gledalca. Redkeje se portretiranec 
ozira drugam. Vendar ne v smislu 
neke odsotnosti ali zasanjanosti, 
temveč kot odmik z jasno mislijo. 

Vsakega portretiranca Gregorič 
zajame v njegovem primarnem ali 
vsaj njemu domačem okolju, kjer ga 
sooči s fotoaparatom ena na ena, do 
vsakega spoštljivo, z enako mero po-
zornosti in naklonjenosti. Pri vsakem 
portretirancu zna poiskati njegovo 
originalnost in neponovljivost. Prav 
tako velik poudarek kot portretirani 
osebi ali osebi nekega prizora posveti 
tudi ozadju. Slednje poudari portre-
tirančevo karizmo, značaj, notranje 
občutenje. Fotograf v portretirancu 
ne išče popolnosti. Poišče njegovo 
bistvo, karakter in notranje psiholo-
ško stanje. Z ostrim, jasnim pogle-
dom portretiranca ustvari direkten 
stik z gledalcem. Fotograf temu 
prepušča interpretacijo. Prepušča mu 
zgodbo in njen potek v gledalčevi 
domišljiji.

Aleš Gregorič ni hipni fotograf. 
Ni na preži za trenutkom. Njegova 
miselna predpriprava za posamezno 
fotografijo mu omogoča, da premi-
šljeno kadrira prizor ter ga kompozi-
cijsko in vsebinsko dodela. Ob priso-
tnosti človeškega lika se osredotoči 
na postavitev tega v okolje. Zanima 
ga scenski prizor. Pri tem namenja 
enako pozornost prostoru in prota-
gonistu v njem. Na neki način imata 
enakovredno vlogo in vsekakor nista 
izključujoča. Te značilnosti njegovega 
ustvarjanja se najbolj nazorno kažejo 
v seriji Vonj kože. Prizori delujejo, 
kot bi bili zamrznjeni v trenutku. Kot 
bi se tu odvijal vrh pripovedi. Ven-
dar Gregorič tudi tukaj ne zaključuje 
zgodbe. Gledalcu prepušča odločitev, 
kakšna je bila zgodba pred in po uje-
tem trenutku. Vsakemu posamezniku 
je prepuščeno, da si ustvarja svojo 
zgodbo. Zamrznjen prizor je le namig, 
in ne sklepno dejanje. Njegov pred-
met zanimanja je pogled na vsakdanje 
življenje. Na trenutke, mimo katerih 
gremo in jih v toku življenja niti ne 
zaznamo kot omembe vredne oziro-
ma se nanje niti ne osredotočamo. V 
postopku nastajanja fotografije prizori 
niso mišljeni kot kader. Pri nastajanju 
gre veliko bolj za princip režije, kjer 
so protagonisti prepuščeni svoji zgod-
bi in okolju, iz katerega šele fotograf 
sam 'vzame' končni prizor. To je tudi 
razlog, da fotografije Aleša Gregoriča 
delujejo kot izseki filmov. Umirjene, 
zamolkle barve pa povezavo s filmom 
še okrepijo.
Nadja Kovačič,  
Pokrajinski muzej Kočevje

Aleš Gregorič: Iz serije Portreti (2000–2021) • Foto: arhiv PMK

Odprtje razstave v Likovnem salonu Kočevje, 19. 6. 2021 • Foto: arhiv PMK 
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Gostilna Pri štengcah
Že večkrat smo pisali, da je pred dru-
go svetovno vojno v Kočevju delovalo 
zelo veliko gostiln oziroma različnih 
lokalov, od koder gostje niso odšli lač-
ni, vsekakor pa ne žejni, če so le imel 
kakšen kovanec pri sebi.

V predelu Kočevja, ki je bil v pre-
teklosti znan kot Stari trg, torej delu 
naselja na levem bregu Rinže, so ob 
spodnjem mostu na strateški lokaci-
ji prav ob vstopu v mestno središče 
stale tri gostilne. O Tomitschevi in 
Braunejevi je v rubriki S sprehoda po 
Kočevju že pisal Mihael Petrovič ml.. 
Tretjo, ki je stala desno od ceste pred 
Tomitschevo gostilno, gledano proti 
mostu, so gostje imenovali Pri šten-
gcah, včasih tudi Pri treh štengcah. 
Vsaj v določenem obdobju so bili 
njeni lastniki Schleimerjevi, kar pa je 
bil v Kočevju kar pogost priimek. 

O gostilni žal ni veliko podatkov. 
Najdemo jo na posameznih foto-
grafijah, omenjajo jo redki spomini. 
Poseben pa je ta, zapisan na razgledni-
ci, ki prikazuje poplavo v južnem delu 
mesta 24. septembra 1933. Takrat so 
ob hišah postavili lesene pločnike, saj 
so bile na obeh straneh ulice nanizane 

gostilne in trgovine. Ljudje so se po 
mestu vozili celo s čolni, kar pa na 
lokaciji omenjene gostilne zaradi višje 
lege najbrž ni bilo potrebno. Do vhoda 
so vodile stopnice, ki so ji dale tudi 
ime. Šaljivo sporočilo, ki je na posa-
meznih mestih slabo berljivo, je bilo 
namenjeno v Šolo za rezervne pešadij-
ske oficire v Bilečo. Zapisano je bilo 
torej v gostilni Pri štengcah ob policij-
ski uri: "Poplava od zunaj – poplava 

od znotraj. Nikdar nismo bili prijatelji 
vode – pa se cartamo z alkoholom … 
Eno srečno zdravo pot še nam privošči 
o Gospod … Želim ti blaženo - uspeha 
polno vojaško dobo …"

Zagotovo se je v gostilni odvilo 
veliko različnih dogodkov, verjetno 
je kdaj zapela tudi harmonika. Po letu 
1970 so stavbo, v kateri že dolgo ni 
bilo več gostilne, podrli, pri tem pa se 
je pokazalo, kako so bile hiše nekdaj 

grajene. Pri rušitvi se je namreč odprl 
še nepričakovan 'pogled' v sosednje 
stanovanje. Od gostilne Pri štengcah 
so se ohranili le ostanki kamnitih sto-
pnic, ki pa niso več na prvotni lokaci-
ji. Prazen prostor, kjer je nekdaj stala 
gostilna, je nekaj časa delno zasedal 
slaščičarski kiosk, že dolgo pa tudi 
tega ni več.
Vesna Jerbič Perko,  
Pokrajinski muzej Kočevje

Od leve proti desni si sledijo gostilne Tomitsch, Pri štengcah (V. Schleimer) in Braune, okoli 1930 • Foto: hrani PMK, R 252 
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Družinsko doživetje Gozda in iger

Sailing weekend, Beerfest in koncert San Di Ego

Navkreber na Strmo reber 2021

Kočevsko ima prvo certificirano zeleno atrakcijo

Zaradi številnih naravnih danosti 
destinacija Kočevsko ponuja idealne 
pogoje za razvoj butičnih in avten-
tičnih doživetij, ki so namenjena 
posameznikom, družinam in manjšim 
skupinam obiskovalcev. Predvsem 
družine postajajo vse bolj pomembna 
ciljna skupina, zato smo zanje razvi-
li novo interaktivno in animacijsko 
zasnovano doživetje, ki smo ga poi-
menovali Gozda in iger. Pri pripravi 
smo upoštevali smernice Slovenske 
turistične organizacije za razvoj butič-
nih 5-zvezdičnih doživetij in prip-
ravili celostno vodeno doživetje za 
otroke in starše, ki bodo v okviru tega 
programa lahko obiskali in spoznali 
posebnosti naše destinacije. 

Doživetje Gozda in iger poteka v 
obliki zabavne tekme med dvema ali 
tremi družinami, zasnovano kot voden 
pohod na Fridrihštajn, ki vključuje 
številne igre, degustacije ter prevoz. 
Udeležence pot vodi iz Kočevja do 
Koče pri Jelenovem studencu, na poti 
pa jih čaka kar nekaj izzivov in nalog, 
ki jih morajo rešiti. Program doživetja 

je sestavljen iz družinskega timbildin-
ga ob igri in animaciji, iz predstavitve 
gozda kot živega bitja, raziskovanja 
in spoznavanja sledi in organiziranosti 
divjih živali v gozdu, pustolovske 
orientacije na gradu Fridrihštajn in 

digitalnega ogleda rekonstrukcije gra-
du ter gozdnega piknika ob zaključku 
doživetja.

Prvi dve točki, na katerih se bodo 
udeleženci soočili z nalogami in igra-
mi, sta pri čebelarju Stanku Knežiću, 

kjer udeleženci prevzamejo tudi culo 
z malico za na pot, ter pri Medvedovi 
jami, kjer se udeleženci preizkusijo 
v kamufliranju z listjem, praprotjo in 
drugimi naravnimi pripomočki. Tukaj 
si udeleženci z vodnikom vzamejo 
tudi čas za spoznavanje in preizkuša-
nje užitne divje hrane, ki jo poiščejo 
v naravi. Ob nadaljevanju poti sledi 
še nekaj drugih postojank z igrami, 
na zadnji točki, ob Koči pri Jeleno-
vem studencu, pa je čas za nabiranje 
vejic za ognjišče ter kuhanje čaja iz 
nabranih zelišč, kar dodatno popestri 
že tako pestro doživetje, ki se nato 
zaključi še z gozdnim piknikom. 

Družinsko doživetje Gozda in iger 
bodo vodili izurjeni lokalni vodniki, 
izvajali pa ga bomo v toplejših mese-
cih. Želite skupaj z družino preizkusiti 
svojo iznajdljivost, iskati skrivne 
zaklade med ruševinami gradu in si 
prislužiti zmagovalno število točk? 
Rezervirajte torej doživetje Gozda 
in iger ter se odpravite na igranje v 
gozdu. 
Nadija Kolmanič 

Zadnji konec tedna v avgustu je v 
Kočevju tudi letos rezerviran za 
Sailing weekend, v okviru katerega se 
bosta odvila tudi Beerfest in koncert 
skupine San Di Ego. Prizorišče regate 
bo tudi tokrat Kočevsko jezero, ki v 
zadnjih letih postaja vse bolj prilju-
bljena točka obiskovalcev na Koče-
vskem.

Sailing weekend bo organiziral 
Jadralni klub Kočevje v sodelovanju 
z jadralsko zvezo Slovenije in Zavo-
dom Kočevsko. Na regati bodo lahko 
sodelovali tekmovalci z jadrnicami 
razredov Fireball, Flying junior, 
Equipe in Open. Zaradi tehničnih in 
časovnih zmožnosti je skupno število 
jadrnic omejeno na 30, prijave pa v 

Jadralnem klubu Kočevje sprejemajo 
po e-pošti: jadralniklubkocevje@
gmail.com. Prijava mora vsebovati 
razred jadrnice, imena in priimke 
članov posadke z označbo krmarja, 
telefonsko številko krmarja ali vodje 
posadke in število odraslih spremlje-
valcev ter otrok.

Dogajanje na Kočevskem jezeru bo 

v soboto dodatno popestril še Beer-
fest, ki bo skozi ves dan potekal v 
bližini jezera, večer pa se bo zaključil 
s koncertom slovenskih rockerjev San 
Di Ego. Na Beerfestu se bodo tudi 
letos predstavili številni slovenski 
craft pivovarji, poskrbljeno pa bo tudi 
za pestro ponudbo okusne hrane.
Nadija Kolmanič

18. septembra 2021 bo Zavod Koče-
vsko organiziral že drugo rekreativ-
no kolesarsko prireditev Navkreber 
na Strmo reber, ki je namenjena 
vsem vzdržljivostnim kolesarjem, ki 
ljubijo izzive.

Prireditev se bo odvijala v Osilni-

ci, tekmovalce pa bo pričakal vzpon 
po progi, ki je dolga 8.400 metrov 
in jo zaznamuje 19 serpentin pod 
kotom 180 stopinj. Po premaganih 
720 metrih nadmorske višine bo 
tekmovalce ob koncu proge na vrhu 
prelaza Strma reber pričakal veli-

časten razgled na celotno osilniško 
dolino.

Na prvem vzponu je najhitrejši tek-
movalec za zmago potreboval manj 
kot 28 minut, letos pa pričakujemo 
še hitrejše tekmovalce. Si drznete 
tekmovati proti času in serpenti-

nam ter imate dovolj poguma in 
vzdržnosti, da premagate to serpen-
tinasto pot? Predprijave po ceni 20 
EUR so do 31. avgusta že na voljo 
prek spletne strani Prijavim.se, zato 
ne oklevajte in pohitite s prijavo. 
Nadija Kolmanič 

Avanturistični park Ris je prejel 
mednarodni trajnostni certifikat Zeleni 
ključ/Green Key, s katerim tudi formal-
no dokazujejo svojo zavezanost k od-
govornemu obratovanju ter spoštljive-
mu odnosu do okolja in družbe. Park, 
ki ga upravlja ponudnik adrenalinskih 
in avanturističnih doživetij Lynx Pro 
Adventure, je s tem postal prva zelena 
atrakcija s certifikatom, ki doživetja 
ponuja znotraj destinacije Kočevsko. 
Mednarodni uveljavljeni okoljski 

znaki, kot je Zeleni ključ, predstavljajo 
enega od sistemov zagotavljanja stan-
dardov na področju okoljske odgovor-
nosti in trajnostnega delovanja.

Avanturistični park Ris je v Moz-
lju, v bližini mesta Kočevje, kjer so v 
neokrnjeni naravi Skrivnostnega gozda 
Slovenije na voljo vrhunska in edin-
stvena turistična tematska adrenalinska 
doživetja. Obiskovalci parka lahko 
doživijo in izkusijo doživetja, kot je 
npr. urjenje v operacijah ameriških ma-

rincev in resničnostnega šova Survivor, 
kar v današnjem hitrem tempu življenja 
ponuja način za premagovanje stresa 
ter zdrav in avanturističen oddih. Obi-
skovalci lahko izbirajo med adrenalin-
skimi aktivnostmi, kot so padalstvo, 
jamarstvo, potapljanje, streljanje in 
preživetje v naravi. V Avanturističnem 
parku Ris poleg ponudbe vrhunskih 
doživetij hkrati skrbijo za predstavlja-
nje lokalnega okolja ter izboljšanje 
prepoznavnosti Kočevske kot zelene 

trajnostne destinacije ter Slovenije kot 
raznolike in avanturistične turistične 
dežele.

S pridobitvijo znaka Zeleni ključ je 
Avanturistični park Ris izpolnil tudi 
pogoje za pridobitev znaka Slovenia 
Green Attraction, s čimer se bodo na 
slovenskem, evropskem in globalnem 
trgu še bolj prepričljivo pozicionirali 
kot okolju in družbi prijazna atrakcija 
za trajnostna in zelena doživetja.
Nadija Kolmanič 

Gozda in iger je novo družinsko doživetje v destinaciji Kočevsko. • Foto: Jošt Gantar in Nea Culpa 



NEDELJA, 1. AVGUST, 17.30
Animirana komedija, sinhronizirano

SPACE JAM: NOVA LEGENDA
SPACE JAM: A NEW LEGACY

NEDELJA, 1. AVGUST, 20.00
Družinska pustolovščina

KRIŽARJENJE SKOZI DŽUNGLO
JUNGLE CRUISE

PETEK, 6. AVGUST, 17.30
Animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano

NEOBRZDANI SPIRIT
SPIRIT UNTAMED

PETEK, 6. AVGUST, 20.00
Akcijska komična pustolovščina

ODRED ODPISANIH: NOVA MISIJA
THE SUICIDE SQUAD

SOBOTA, 7. AVGUST, 17.30
Animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano

NEOBRZDANI SPIRIT
SPIRIT UNTAMED

SOBOTA, 7. AVGUST, 20.00
Akcijski kriminalni triler

HITRI IN DRZNI 9: DRZNA SAGA
FAST & FURIOUS 9

PETEK, 13. AVGUST, 17.30
Animirana komedija, sinhronizirano

LUKA
LUCA

PETEK, 13. AVGUST, 20.00
Akcijska komična pustolovščina

ODRED ODPISANIH: NOVA MISIJA
THE SUICIDE SQUAD

NEDELJA, 15. AVGUST, 17.30
Animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano

NEOBRZDANI SPIRIT
SPIRIT UNTAMED

NEDELJA, 15. AVGUST, 20.00
Misteriozni triler

STARI
OLD

PETEK, 20. AVGUST, 17.30
Animirani, sinhronizirano

TAČKE NA PATRULJI: FILM
PAW PATROL: THE MOVIE

PETEK, 20. AVGUST, 20.00
Komedija

GLAVNI JUNAK
FREE GUY

SOBOTA, 21. AVGUST, 17.30
Animirani, sinhronizirano

TAČKE NA PATRULJI: FILM
PAW PATROL: THE MOVIE

SOBOTA, 21. AVGUST, 20.00
Srhljivka

NIHČE
NOBODY

PETEK, 27. AVGUST, 17.30
Animirana komedija, sinhronizirano

MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI
THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS

PETEK, 27. AVGUST, 20.00
Grozljivka

CANDYMAN
CANDYMAN

NEDELJA, 29. AVGUST, 17.30
Animirana komedija, sinhronizirano

MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI
THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS

NEDELJA, 29. AVGUST, 20.00
Akcijski

SNAKE EYES
SNAKE EYES

Kino KCK si pridržuje pravico, do spremembe programa!

Za spored obiščite našo spletno stran www.kck.si  
in spremljajte objave na naših družbenih omrežjih.

KCK NAPOVEDUJE - AVGUST
SIDDHARTA

TOREK | 24. 8. | 20.00
MESTNA PLOŠČAD KOČEVJE

pozdrav 
šolskemu 

letu

Nina Pušlar
PETEK | 3. 9. | 19.00 | MESTNA PLOŠČAD KOČEVJE

BEERFEST 2021 
KONCERT SAN DI EGO

SOBOTA, 28.8.
KOČEVSKO JEZERO

SOBOTA, 18/9/2021
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Ženski pogled
Kočevska fotografinja Urška Pečnik je svoj umetniški izraz našla v modni fotografiji. Kako v režirani fotografiji, ki je namenjena prikazu 
 modnih oblek, izraziti samosvoj avtorski pristop, in kako s psihološkim pristopom ženski model iztrgati iz okvirjev moškega pogleda.  
Njene fotografije so na stičišču provokativnosti in privlačnosti ter izkazujejo avtoričino ljubezen do erotike in telesnega. Poklicno pot  
modne fotografinje nadaljuje v skupini – nedavno je s somišljeniki ustanovila kolektivno gibanje modnih fotografov Helmut.

Čeprav je modna fotografija 
neločljivo povezana s trgovski-
mi znamkami in oglaševanjem, 
ima iskanje umetniškega izraza 
v modni fotografiji stoletno 
zgodovino: "Vedno iščem način, 
kako v okviru naročnikovih po-
gojev narediti takšno fotografijo, 
ki bi bila primerna za galerijske 
stene."

Po končanem študiju na 
Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje jo je fotograf-
ska pot vodila tudi v Milano, 
svetovno prestolnico mode. "V 
drugem letniku magisterija sem 
v Milano odšla na izmenjavo in 
delovno prakso. Povezala sem se 
z društvom Slovencev v Milanu, 
čez čas pa začela sodelovati s 
fotografsko agencijo, ki je pokri-
vala teden mode." Njeno delo je 
bilo tudi reportažno, saj je skozi 
objektiv spremljala energično 
dogajanje v zakulisju. "Takšno 
delo mi je še posebej všeč, to 
kaotično dogajanje v zakulisju 
in napetost, ki te sili, da ujameš 
najboljše trenutke."

Izkušnje v Milanu ji pomagajo 
tudi pri delu na Ljubljanskem 
tednu mode, kjer prav tako 
dokumentira zakulisje. "Sloven-
ska modna scena je kar velika in 
imamo zelo dobre oblikovalce, 
a je pri nas zanjo premalo posluha," 
pravi Urška. "Tudi zaradi tega sem 
dobila idejo, da bi ustanovila kolektiv, 
fotografsko agencijo, ki bo namenjena 
modnim fotografom, saj je ta danda-
nes v Sloveniji tretirana kot neumetni-
ška ali neavtorska, ki ne spada v gale-
rije. V tujini pa je to redna praksa." 

Po njenem mnenju talenta za modo 
v Sloveniji ne primanjkuje. "Visoka 
šola za oblikovanje vsako leto na 
Ljubljanskem tednu mode predstavi 
množico novih talentov. To je nekaj 
najlepšega; ko vidiš nove, še zelo sve-
že in avantgardne kreacije. A se moraš 
skozi čas, če hočeš preživeti, ukalupiti 
in prilagoditi trgu." Modni oblikovalci 
v Sloveniji tudi težko preživijo, saj je 
trg premajhen, zato se morajo usmer-
jati v tujino. "V Sloveniji imamo 
veliko talentiranih ljudi, imamo dobre 
umetnike in fotografe, a se pri nas 
vedno ustavi, ko je treba zaključiti 
produkt in vložiti denar v končno 
produkcijo." Redkim oblikovalcem 
uspe in grejo v tujino, eni se usmerijo 
v komercialne dejavnosti ali zaposlijo 
v modnih trgovinah. "Kot pri vsaki 
stvari je tudi tukaj pomembno ogla-

ševanje. Zdaj je umetnik podjetnik, 
nihče ne bo potrkal na tvoja vrata in 
odkupil tvojih del."

Idejo o agenciji modne fotografije 
je razvijala dlje časa, glavni povod pa 
je bilo poklicno združevanje. "Mo-
dni trg bo vedno bolj odprt, manjka 
predvsem povezovanja. Slovenci smo 
precej individualistični, včasih tudi 
privoščljivi," o svojih izkušnjah pove 
Urška. "Ko sem ustanavljal kolektiv 
Helmut, sem dostikrat naletela na 
gluha ušesa. Vse branže se združujejo, 
tako modni kot grafični oblikovalci, 
sploh industrijski, modni fotografi pa 
stojimo vsak na svojem polu."

Kolektiv Helmut predstavlja začetek 
povezovalne platforme za modne 
fotografe, s katerim želijo izbolj-
šati kakovost ponudbe in izboljšati 
konkurenčnost, potrebno za preboj 
tudi v mednarodne vode. "Z agencijo 
bi lažje kontaktirali naročnike, ki bi 
potem lahko izbirali med različni-
mi fotografi." Jeseni načrtujejo tudi 
izvedbo mentorskih tečajev oziroma 
fotografskih delavnic.

Pri zagotavljanju začetnih sredstev 
ji je pomagal še en kočevski foto-

graf, ki pa ga poznamo predvsem 
po njegovih zračnih posnetkih. "Pri 
zasnovi mi je pomagal Jurij Pelc, 
ki me je opozoril na razpis, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za kulturo v 
sodelovanju s Centrom za kreativno-
st, in sicer za področje spodbujanja 
kreativne kulturne industrije." Sep-
tembra lani so bili na razpisu izbrani 
ter so prejeli sredstva za leto dni, da 
razvijejo platformo. "Z agencijo želim 
v prihodnosti narediti delovni prostor, 
kjer bi imeli studio in kjer bi lahko 
bolj izkušeni fotografi tudi izvajali 
mentorstva."

"V ekipo sem povabila Jerneja 
Kokola, ki se ukvarja s tehničnim 
delom fotografije, svojo nekdanjo 
sošolko s fakultete Ano Šuligoj, ki je 
iz fotografije magistrirala na Finskem 
in zdaj pripravlja doktorat, posvečala 
pa se bo teoretičnemu delu fotografi-
je. Sodeluje tudi Tadej Muršič, ki se 
ukvarja s start upi ter marketingom in 
promocijo."

Eden od večjih izzivov mladega 
kolektiva je približati modno foto-
grafijo ljudem, česar so se lotili z 
natečajem na temo modne fotografije 

in se povezali s kuratorko Špelo 
Pipan, s katero so pripravili 
ulično galerijo. "Modo in modno 
fotografijo poznamo prek ogla-
ševalskih kampanj in te so po 
navadi na veleplakatih," pravi 
Urška. Na razstavi, ki bo na 
ogled 30. julija v podhodu pod 
železniško progo na Dunajski 
cesti, bo razstavljalo 10 fotogra-
fov. Pet razstavljavcev so izbrali 
na javnem natečaju, s katerim 
smo želeli privabiti fotografe 
mlajše generacije, preostale, ki 
so že bolj uveljavljeni, pa je k 
sodelovanju povabila osebno. 
Razstava na 12 plakatnih mestih 
bo trajala tri tedne. "Z izbranimi 
natečajniki sem zelo zadovoljna 
in mislim, da imamo potencial," 
je nad odzivi pozitivno presene-
čena Urška.

Kolektiv je Urška poimenova-
la po modnem fotografu Helmu-
tu Newtonu, zaradi katerega se 
je tudi lotila modne fotografije. 
"Pri njegovem fotografskem 
delu mi je najbolj posebno to, 
kakšno vlogo je dodelil ženski, 
kako seksualnost, goloto in 
erotiko predstavi tako, da ni 
podrejena moškemu pogledu. 
Na njegovih fotografijah ženska 
vedno nadvlada in je vredna 
spoštovanja. Takrat, v 70. in 

80. letih je bil trg dosti bolj odprt in 
so takšne fotografije podpirale tudi 
največje modne znamke. Danes delajo 
z veliko večjimi zadržki." 

Erotična fotografija se dostikrat 
giblje na meji s pornografijo, preska-
kovanje meje pa je odvisno pred-
vsem od fotografa: "Ali tvoja foto-
grafija predstavlja čustveni prikaz 
nekega telesa, ki naj bi bilo spošto-
vano, ali – kakor dela veliko moških 
fotografov – žensko fotografira kot 
poziv na spolni akt." Pravi, da je ne 
zanimajo moški modeli: "Fotografi-
ranje ženskega telesa je večji izziv. 
Čeprav so moje fotografije erotične, 
nočem, da so videti poceni. Ženska 
na mojih fotografijah ni dosegljiva 
vsakomur." Ženska skozi fotografijo 
izraža svojo domišljijo, njene fan-
tazije pa so vedno rahlo zadržane. 
"Med moškim in ženskim fotogra-
fom je bistvena razlika v tem, da 
je ženska kot erotična fotografinja 
veliko boljša, ker ima večjo domi-
šljijo. Moški so tudi bolj vizualno 
naravnani, zato je njihova fotografija 
dosti bolj enoplastna."
Žarko Nanjara

Foto: Urška Pečnik 
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Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

dacia.siDacia priporoča

+ 5 let podaljšanega jamstva

 ŽE ZA 
13.740  €

 DACIA

DUSTER 

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster ESSENTIAL 1.0 TCe 90. Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljša-
no jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–8,4 l/100 km. Emisije CO2: 128–156 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0102–0,0325 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00033–0,00067 g/km. Število delcev (x1011): 0,44–0,82. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 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. 
Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Flat Out Days 2021
V MTB trail centru je od 5. do 11. 
julija potekal največji gorsko kolesarski 
festival v Sloveniji Flat Out Days. Fe-
stival so tudi letos pripravili Batt Crew, 
skupina kolesarskih zanesenjakov, ki so 
ustanovili gradbeno športno podjetje in 
se usmerili v gradnjo kolesarskih stez 
in skakalnic.

Letošnji festival so razširili na celoten 
teden ter ga zaradi vremenskih pogojev 
prestavili na julij. "Lanskega avgusta je 
bilo tudi vreme drugačno, saj je v dveh 
od štirih dni dogodka deževalo, zato 
smo se odločili za celotedenski dogo-
dek," je o festivalu povedal organizator 
Jan Perše. "Tako smo lažje prilagajali 
skoke na najvišji skakalnici, izbira ter-
mina pa je ustrezala tudi obiskovalcem, 
saj so prišli že v ponedeljek."

Lansko udeležbo Flat Out Days so 
pristrigli tudi strožji pogoji NIJZ, letos 
pa je festival obiskalo kar 500 kole-
sarskih navdušencev, med prodanimi 
pa je bilo kar 300 tedenskih vstopnic. 
Več kot polovica udeležencev je tujcev, 
večinoma Evropejcev, eden od pova-
bljenih kolesarjev pa si je kočevske 
skakalnice in proge prišel ogledat iz 
Mehike.

Četrta izvedba festivala ostaja dogo-
dek za entuziaste, obisk pa je tudi odsev 

močne povezanosti kolesarske scene. 
"Naša promocija so povabljeni kolesar-
ji," o oglaševanju pove Jan, "finančna 
sredstva raje vlagamo v boljšo infra-
strukturo." Osnovno infrastrukturo so 
postavili lani, letos pa so stezo dodelali 
in dogradili še z eno skakalnico. 

Kolesarji so v festivalskem tednu 
spoznali kolesarske trase MTB trail 
centra in tekmovali v različnih aktivno-
stih, kot so skok v višino, spretnostne 
vožnje in tekmovanje na pumptrack 

progi. Obiskovalcem je bila na voljo 
tudi jutranja joga in družabne igre, 
pripravili pa so tudi otroške delavnice. 
Največ navdušenja med udeleženci in 
obiskovalci pa so poželi skoki na veliki 
skakalnici, ki je ena največjih v tem 
delu Evrope, saj skok prek nje meri 
22 metrov. "Vzdušje je zelo dobro," je 
o festivalu povedal Jeroen Meersman 
iz Belgije. "Slovenci so mi všeč, saj 
so zelo sproščeni." Obiskovalci so 
pohvalili pestrost kolesarskih prog. 

"Trase so zelo raznolike in imajo dobro 
oprijemljivost," pove Jeroen, "so dobro 
speljane in imajo zanimive zavoje in 
skoke." 

Člani skupine Batt Crew pravijo, da 
je njihova misija povezovati aktivne 
ljudi in  ljubitelje kolesarstva. "Še 
naprej bomo sledili svoji viziji, kot smo 
že zdaj," pove Perše. "Obiskovalcem 
je vzdušje všeč, tukaj se je zbrala širša 
scena gorskega kolesarjenja."
Žarko Nanjara

Foto: Žarko Nanjara 
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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

Doživetja spreminjajo poglede in navade
Tudi vi kdaj pridete s počitnic in si 
potem doma začnete kuhati jedi, ki 
ste jih spoznali med dopustniškim 
potepanjem? Izkušnje in doživetja nas 
odpirajo za novosti. Marsikdo šele po 
več sprehodih čez ulice, ki so odprte 
za pešce in kolesarje, počasi začne 
prepoznavati prednosti umika avto-
mobilov s cest. Vse razlage o večji 
varnosti, čistosti zraka in mirnejšem 
okolju so mnogo manj učinkovite kot 
pristne izkušnje v domačem okolju. 
Ko so pred kratkim v Škofji Loki in 
Postojni ljudje kratek čas lahko uživali 
v začasno zaprtih ulicah za promet, 
smo lahko v živo opazovali, kako so 
ljudje najprej nejeverno, nato pa vsak 
dan bolj smelo uporabljali prometni 
prostor za hojo, igro in druženje. Tako 
kot v Kočevju so bili tudi v teh dveh 
krajih otroci najbolj veseli možnosti za 
svobodno gibanje na cesti. In zadovolj-
ni otroci so vedno dober znak, kažejo, 
kako dobro deluje okolje, in obetajo, 
da je prostor prijeten tudi za vse druge 
uporabnike prostora.

Ko smo v Kočevju letos pomladi 
zapirali Ljubljansko cesto za promet, 
smo se zavedali, da bodo odzivi pre-
bivalcev mešani. Vedeli smo, da bodo 
tisti, ki vsak dan vozijo skozi mesto, 
potrebovali čas, da usvojijo nove rutine, 
da prilagodijo poti in urnike. Zato smo 
predvideli dolgotrajno poskusno obdob-
je zapore in skrbno spremljali razmere, 
prilagodili delovanje semaforjev in 
predlagali nove prakse hoje v šolo in 
vrtec. Verjeli smo, da bo sčasoma, ko se 
bo nabralo dovolj doživetij in izkušenj, 
prevladalo spoznanje, da je rešitev dob-
ra za večino in jo velja ohraniti.

Po dobrem mesecu in pol bivanja v 
mestu z jedrom, zaprtim za promet, 

smo prebivalce povprašali za mnenje o 
poskusni prometni ureditvi. Pripravili 
smo anketo, ki smo jo za širšo javnost 
širili po spletu, na ulici smo ustavljali 
mimoidoče, najbližjim prebivalcem 
smo jih razdelili v nabiralnike, posebej 
pa smo za mnenje vprašali tudi lastni-
ke lokalov v mestnem jedru. Anketo 
je do zdaj rešilo več kot 450 oseb, od 
tega za zdaj tudi 38 najbližjih prebival-
cev in 15 mimoidočih.

Prvo izmed vprašanj se je nanašalo 
na vrednote, ki so anketiranim naj-
pomembnejše, ko govorimo o načr-
tovanju prometa. Pri vseh skupinah 
je bila najpomembnejša varnost ljudi 
v prometu. Nato pa se pojavi velika 
razlika med odgovori splošne javnosti 
in drugima dvema skupinama. Splošni 
javnosti je zelo pomembno, da so sto-
ritve čim bolj dostopne za avtomobile, 
medtem ko je mimoidočim in prebival-
cem jedra to mnogo manj pomembno 
kot manj onesnaženja, dobri pogoji za 
pešačenje in kolesarjenje ter prijeten 
javni prostori po meri človeka. Tudi 
poskusna prometna ureditev je bila 

tema dvema skupinama bistveno bolj 
všeč kot splošni javnosti, kar 65 % 
mimoidočim in prebivalcem je bila 
zelo ali še kar všeč, medtem ko je tako 
menilo samo 33 % iz skupine splošna 
javnost.

Za zdaj lahko ugotovimo, da kar 69 
% anketiranih poskusne prometne ure-
ditve v Kočevju ne podpira. Na žalost 
je med njimi veliko takšnih, ki med 
poskusno prometno ureditvijo nikoli 
niso šli skozi mestno jedro in niso 
izkusili drugačnega utripa prostora. 
Prebivalci jedra so deljenega mnenja 
glede podpore novi prometni ureditvi, 
dobra tretjina jih ureditev podpira, 
medtem ko je med mimoidočimi pod-
pora še večja. 

Kot smo pričakovali, je anketa 
potrdila, da se je zaradi zapore jedra 
na drugih cestah ustvarila večja gneča 
v jutranji in popoldanski konici, kar 
je vplivalo, da so vozniki, zaposleni s 
fiksnim delovnim časom, manj naklo-
njeni novi ureditvi.

Drugače pa poskusno prometno 
ureditev predvsem podpirajo mladi do 

19 let in starejši od 60 let ter tisti, ki so 
redni uporabniki mestnega jedra. Ti so 
izrazili, da se ob omejitvi avtomobil-
skega prometa v jedru počutijo varneje 
in prijetneje, ga pogosteje obiščejo in 
se zadržijo dlje časa, tudi zato, ker sre-
čajo več ljudi. Kar 60 % anketiranim 
prebivalcem je bilo bivanje v mestnem 
jedru v času omejitve avtomobilskega 
prometa bolj prijetno, petina pa se je 
zaradi nove ureditve odločila manj-
krat uporabiti avtomobil, kar je zelo 
dober znak za to, da bi lahko zapora 
po daljšem času vplivala na še večje 
zadovoljstvo in spremembe navad. 

Posebej smo poskušali oceniti 
stopnjo zadovoljstva z ureditvijo med 
lastniki lokalov. Prejeli smo premalo 
odzivov, da bi lahko dobro analizirali 
učinke kratkotrajne zapore jedra za 
promet med epidemijo na poslovanje 
lokalov. Iz odgovorov vendar lahko 
sklepamo, da poskusna prometna ure-
ditev na delovanje lokalov ni posebej 
vplivala in da lastniki ureditev še kar 
podpirajo. 
Maja Simoneti, Anja Slapničar

Kdor bolj uporablja prostor, bolj podpira poskusno prometno ureditev. Najmanj jo podpirajo tisti, ki še niso šli in ne bodo šli peš skozi mesto.
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TATVINE NA AVTOCESTNIH POČIVALIŠČIH – POSKRBITE ZA VARNOST SVOJEGA PREMOŽENJA!

V zadnjih letih se tudi na slovenskih avtocestnih počivališčih povečuje število tatvin, drznih tatvin in ropov (tatvin goriva, gum, tovora, predmetov iz vo-
zil itd.). Tatvine so najpogostejše na relaciji med Italijo in Madžarsko ter Avstrijo in Hrvaško. Policisti zato opozarjamo na posebno previdnost, še posebej ob 
praznikih, ko se veliko ljudi odpravi na dopust.
• Med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajte svoje vozilo in predmete v njem! Če se oddaljite, vozilo obvezno zaklenite, vrednejših predme-

tov pa ne puščajte na vidnih mestih.
• Če vas med vožnjo poskušajo zaustaviti neznane osebe, zaustavljanje na avtocesti močno odsvetujemo, že zaradi prometne varnosti.
• Če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki se pretvarjajo, da potrebujejo pomoč ali da vam želijo pomagati, to nemudoma sporočite policiji 

na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon 080 12 00.
Na slovenskem avtocestnem križu in v njegovi neposredni okolici storilci najpogosteje uporabljajo naslednje načine izvajanja kaznivih dejanj:
• na počivališču na različne načine zavedejo oškodovanca oz. pritegnejo njegovo pozornost, medtem pa mu sostorilci iz vozila ukradejo vrednejše predme-

te (torbice, telefone, denarnice …);
• oškodovancu poskušajo prodati lažno blago, ponaredke (lažen zlat nakit iz medenine);
• na počivališču ali na bencinski črpalki preluknjajo pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se pozneje, ko se oškodovanci nekaj kilometrov naprej na avtoce-

sti ustavijo zaradi izpraznjene pnevmatike, pripeljejo za njimi in jim ponudijo pomoč, medtem pa izvršijo tatvino ali roparsko tatvino;
• ponoči pa storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov in vlomijo v osebna vozila ali kabine tovornih vozil ali pa kazniva dejanja izvršijo, medtem ko voz-

niki počivajo v svojih vozilih.
Opisana kazniva dejanja običajno izvršuje več storilcev hkrati, ki si naloge razdelijo; pogosto gre za tuje državljane različnih narodnosti. Kot žrtve kaznivih 
dejanj pa se pojavljajo tako državljani Slovenije kot tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo. 

Pozor pred avtocestnimi tatovi tudi v tujini!
Problematika premoženjskih kaznivih dejanj na avtocestah in počivališčih je v državah Evropske unije večja kot v Sloveniji. Zato velja, da moramo biti v tujini 
še toliko bolj pozorni na morebitne primere, ko poskušajo neznanci na avtocestah, predvsem na počivališčih, z nami navezati stik. Ko smo v tujini, je pred-
vsem priporočljivo, da ne nosimo vseh osebnih dokumentov in denarja skupaj v eni torbi ali denarnici, saj lahko v primeru tatvine izgubimo tako doku-
mente kot denar.

Vozil ni priporočljivo parkirati na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je parkirati na osvetljenih delih počivališč, ki so pogosto tudi nadzorovani z 
videokamerami. Predvsem pa priporočamo uporabo urejenih varovanih počivališč.

Če v tujini postanemo žrtev kaznivega dejanja, moramo o tem čim hitreje obvestiti pristojno policijo ter ji posredovati čim več podatkov o storilcih, vozilu 
in smeri bega storilcev. Če ostanemo tudi brez dokumentov in finančnih sredstev, se lahko v državi, kjer smo bili oškodovani, za pomoč obrnemo na tamkaj-
šnje slovensko diplomatsko predstavništvo.

Boštjan Rückl, vodja policijskega okoliša na PP Kočevje

POLICIJSKA POSTAJA KOČEVJE – OBVESTILO ZA OBČANE

80 let izgnanstva slovenskega naroda
7. junija je minilo 80 let od izgnanstva 
slovenskega naroda. Leto 1941 je bilo 
zelo težko, saj je nemški nacizem s 
Hitlerjem na čelu hotel iz Slovenije 
izgnati čim več ljudi. V taborišča v 
Nemčijo, Italijo, Madžarsko, Hrva-
ško in Srbijo jih več kot 60.000. Med 
izgnanci je bila tudi moja družina z 
Bizeljskega, ki je štela devet članov. 
V taborišču je umrla moja teta, stara 
24 let, saj so na njej izvajali zdravni-
ške poizkuse. Na poti iz izgnanstva 
leta 1945 je v Subotici umrl tudi stari 
oče, ki je tam tudi pokopan.

Po prihodu domov je tako naša dru-
žina kot tudi druge našla porušen in 
opustošen dom. Morali so se vsak po 
svoje znajti in preživeti te težke čase.

Ob 30-letnici osamosvojitve naše 
države Slovenije smo 9. junija obele-
žili tudi 30 let našega Društva izgnan-
cev Slovenije. Društvo ima zdaj 85 
krajevnih organizacij po vsej Slove-
niji. Med člani so še žive priče, ki so 
bile izgnane s svojih domov in so bile 
ob vrnitvi ob vse imetje. Torej po 75 
letih vrnitve se društvo še vedno bori, 
da bi bil sprejet Zakon o poplačilu 
odškodnine za uničeno imetje med 
drugo svetovno vojno, ki jo je zagrešil 
okupator. Zahvaliti pa se moramo naši 
dolgoletni predsednici društva Ivici 
Žnidaršič, da dobivamo po zakonih o 
žrtvah vojnega nasilja mesečno rento 
za prestano gorje in da imamo prizna-
no dodatno zavarovanje. Veliko naših 

članov pa je dobilo odškodnino za 
prisilno delo v nemških tovarnah med 
vojno. Ravno tako imamo priznano 
pravico koristiti zdraviliške usluge. 

Tudi v Kočevju imamo društvo 
izgnancev v krajevni organizaciji, ki 

šteje 37 članov in 11 svojcev izgnan-
cev. Vsi člani po Sloveniji imajo že 
krepko čez 80 in 90 let. V društvu 
bi želeli, da bi bil že končno sprejet 
Zakon o povrnitvi vsaj simbolične 
vojne škode za izgubo premoženja 

med drugo svetovno vojno.
Dragim našim članom čestitam za 

30-letnico DIS in spremljanje trdega 
dela in prizadevanja za dosego statusa 
in pravic.
Veronika Kljun

Člani društva na srečanju izgnancev v Rajhenburgu – Brestanica leta 2018, kjer je bilo zloglasno taborišče za zbiranje prebivalcev, ki so jih 
izgnali v koncentracijska taborišča v Nemčijo." • Foto: arhiv Društva izgnancev Slovenije 
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Tudi tretje življenjsko obdobje je lahko lepo in zanimivo

Pokoronski izlet

V življenju vsakega človeka je več 
prelomnic, vsaka od njih pa lahko 
pomeni nov začetek. Ena večjih 
je prav gotovo upokojitev. Ta med 
drugim prinese večjo svobodo, ki jo 
lahko koristno izrabiš, da se začneš 
ukvarjati s stvarmi, za katere prej ni 
bilo časa. To prinaša več prednosti: 
kakovostno preživljanje časa, sprosti-
tev, osebnostno rast in druženje. Če 
si zdrav, je to lahko eno najlepših ob-
dobij v življenju, vedno se lahko česa 
novega naučiš.

Učenje tujega jezika pozitivno 
vpliva na ohranjanje umskih sposob-
nosti tudi v poznih letih. Tega se zelo 
dobro zavedamo slušatelji izobraže-
vanja v nemškem jeziku, ki ga obi-
skujemo v okviru Univerze za tretje 
življenjsko obdobje na LU Kočevje. 
Skupaj z učiteljico Dragico Gornik 

smo kljub neugodni situaciji zaradi 
koronavirusa  uspešno zaključili 
letošnje izobraževalno obdobje. Za 
zaključek učnega leta smo se podali 
v Glažuto, skrivnostno dolino med 
Veliko in Goteniško goro, za katero 
le malokdo ve, da se je v njej nekoč 
dogajalo marsikaj.  

Dan, ki smo ga določili za obisk 
Glažute, je bil sončen in ravno prav 
topel za posedanje v naravi. Iz Gr-
čaric smo se podali po makadamski 
cesti v osem kilometrov oddaljeno 
Glažuto. Pri vstopu v dolino nas je 
na hribčku pričakala lepo urejena 
kapela, od katere se je ponujal čudo-
vit razgled na dolino. Prostor ob njej 
se nam je zdel ravno pravšnji, da se 
prijetno namestimo. 

Dogovorili smo se, da vsak od 
nas pride s košarico. Kaj naj bo v 

njej, nismo določili, zato smo bili 
vsi nemalo presenečeni, ko smo vse 
dobrote zložili na pogrnjen prt.   

Učiteljica Dragica nas je pozvala, 
da pripravimo kaj zanimivega v nem-
škem jeziku. Najprej smo se sezna-
nili z življenjem Kočevskih Nemcev, 
kar je pripravila Breda. Branka nam 
je simpatično predstavila začetno 
skupino, Milena pa je spregovorila 
o svoji izkušnji s koronavirusom. 
Naši pesnici Karolini gre pesnjenje 
tudi v nemščini odlično od rok, zato 
nam je prebrala eno svojih pesmic, 
za zaključek nam je Mimi postregla 
z nekaj vici, ki smo se jim od srca 
nasmejali. Seznanili smo se tudi z 
življenjem ljudi v tej dolini v časih, 
ko sta bili tu še steklarna in pozneje 
parna žaga. Za konec smo na krat-
ko predelali vsebino knjige Johna 

Tschinkla Zvonovi so umolknili, ki 
opisuje življenje Kočevskih Nemcev 
v Grčaricah, kjer je preživel svoje 
otroštvo. 

Pokukali smo še v kapelo, v kateri 
nas je navdušil lesen izrezljan oltar 
grčarskega umetnika Braneta Žuniča. 
Za konec smo se sprehodili po dolini, 
kjer so še vidni vodnjaki, ki dajo slu-
titi, da je bilo na tem mestu res polno 
življenja. V daljavi smo uzrli Veliko 
belo steno, ki se je bleščala v junij-
skem soncu, pogled nanjo pa je bil 
zares očarljiv. Med vračanjem proti 
domu smo se ustavili še na kraju, kjer 
so kopali kremenčev pesek za izdela-
vo stekla, domačini so ga imenovali 
Kispruh. Proti domu smo odšli dobre 
volje in polni lepih vtisov, komaj 
čakamo jeseni, da se spet snidemo. 
Breda Lovšin

Zadnji dan junija smo se medgenera-
cijske prostovoljke povezanih skupin, 
ki delujemo v okviru Sekcije med-
generacijskih prostovoljcev Kočevje 
pod okriljem Inštituta A. Trstenjaka, 
na pobudo voditeljic Vesne Krese in 
Slavke Janša podale na izlet z vla-
kom v Ljubljano. Obiskale smo sedež 
naših mentorjev in ustanoviteljev in 
s plovbo na leseni barki opazovale 
lepote naše prestolnice z rečne per-
spektive. 

Za izlet smo se odločile že na 
začetku junija, ko je bila preklicana 
epidemija in so bile nekatere omeji-
tve, ki so še ostale (maske, razdalja, 
razkuževanje rok) sprejemljive. Ves 
čas karantene smo se sestajale le na 
daljavo prek video povezav in kljub 
vsemu ostale povezane. Seveda smo 
se srečanja v živo zelo razveselile. Ve-
selje in navdušenje je bilo za nekatere 
od nas še večje, ker smo po skoraj 50 

letih lahko spet potovale z vlakom, 
ki se je 3. januarja 2021 proslavil s 
premierno vožnjo. Potovanje z novim 
vlakom je namreč čisto posebno 
doživetje, sproščujoče, navdušujoče, 
predvsem pa polno spominov. 

Na Inštitutu Antona Trstenjaka so 
nas že čakali nasmejani obrazi gostite-
ljev s pripravljenimi dobrotami dobro-
došlice. Gostitelj dr. Jože Ramovš in 
njegova soproga, direktorica Inštituta, 
mag. Ksenja Ramovš, sta nas prija-
zno pozdravila v imenu celotne ekipe 
medgeneracijskega društva. Jože 
Ramovš nam je predstavil najnovejšo 
knjigo Elisabeth Lukas Pandemija in 
duševnost, katere soavtor je, za tem 
pa spregovoril še o aktualni temi, o 
trezni opojnosti, ki je pomembna za 
vsakega od nas, predvsem v procesu 
staranja, saj prinese trdnost duhovnos-
ti, nas dvigne, ko smo na tleh in nas 
brani pred otopelostjo. Ko se soočamo 

s težavami, je tista, ki daje življenju 
barvo. Vprašanje osebne rasti je v raz-
mišljanju o vsem lepem. Globoko v 
nas so zasidrane pozitivne izkušnje, ki 
jih moramo prepoznati, o njih misliti 
in se pogovarjati ter jih negovati kot 
svoj notranji vrt.

Naša voditeljica Vesna se je gosti-
teljem zahvalila za izredno pozornost 
in gostoljubje, me pa smo se dobro 

okrepčane napotile po sončni pre-
stolnici do brega Ljubljanice in z 
zanimanjem opazovale spremenjeno 
podobo mesta. Plovba po reki je bila 
kratka, a še vedno dovolj zanimiva za 
kakšno novo odkritje, prijazni kapetan 
in njegov pomočnik pa sta nam tudi 
osvežila nekaj znanih zgodovinskih 
dejstev. Na postaji smo na prvem 
peronu zagledale stati rdeči vlak (tako 
imenovani Kanarček) in se malce 
namrgodile, češ, saj so pisali, da bo na 
progi Ljubljana–Kočevje vozil le novi 
modri vlak?

Na tire je nekje iz ozadja pripeljal 
še starejši Mercedes, brez klime in 
nadstandardne urejenosti. Na modelu 
iz leta 1985 nismo bile deležne jutra-
njega razkošja, zato smo si izlet same 
popestrile s smehom in pesmijo. Pa 
saj izleti so zato, da si jih zapomnimo 
po vsem doživetem.
Ljubica Klun

Foto: Vesna Krese 



Kočevska julij 2021www.kocevje.si 30Recept

Borovničevo pecivo

Priprava
Iz moke, pecilnega praška, sladkorja, 
vaniljevega sladkorja, masla in jajc ume-
simo gladko testo. Naj počiva 30 minut. 
Testo razporedimo po dnu pekača (na 
peki papir) dimenzije 19 x 34 cm. Peče-
mo približno 12 minut na 180 stopinj. 
Med tem časom stepemo sneg treh 
beljakov in sladkorja. Ko je sneg dovolj 
čvrst, dodamo še borovnice. Napol pe-
čeno testo premažemo z marmelado in 
mešanico snega in borovnic. Pečemo 
približno 25 minut na 180 stopinj.

RECEPT

Recept je pripravila Bojana Klepac

Sestavine:
• 300 g moke
• 120 g sladkorja
• 200 g sladkorja za sneg
• 125 g masla
• 2 jajci in 3 beljaki
• pecilni prašek
• vaniljev sladkor
• 3 velike žlice marmelade
• 300 g borovnic

Pustite
drevesa

medvedom !

Vsi, ki se boste na e-račun 
prijavili do konca meseca 
avgusta, prejmete posodico
za zbiranje odpadnega 
jedilnega olja. 

Raje se 
prijavite na 
e-račun! BODI JUNAK, 

NE PUSTI ZA 
SABO 
SVINJAK!

Jezero nam v poletnih mesecih 
nudi prostor za ohladitev, igro, 
druženje. Pomagajte nam 
ohranja� okolico Kočevskega 
jezera čisto.

Loču
jmo! Varujmo! 

Kotiček Komunale Kočevje

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA

JEZIKOVNINASVET

Nicola May
Vogalna trgovina v Cockleberry Bayu
Meander, 2021

Roman Vogalna trgovina v Cockleberry Bayu je prijetno, sproščujoče poletno branje. 
Rosi, junakinji romana, se končno nasmehne sreča, ko ji iz odvetniške pisarne sporo-
čijo, da je postala lastnica majhne trgovine in dveh tisoč funtov za selitev iz Londona 
v majhno obmorsko vasico Cockleberry Bay. Presenečena je, saj je že od šestega leta 
sirota, in se sprašuje, kdo je skrivnostni dobri angel. Odloči se sprejeti ponudbo in 
svoje življenje zgraditi na novih temeljih. Čeprav se sprašuje, ali bo vse zmogla sama 
in kdo ji sploh lahko pomaga, vse, kar ima, vloži v trgovino. Med urejanjem trgovine 
najde stara ljubezenska pisma in ogrlico, ki razpletejo marsikaj in sprožijo vrsto ne-
predvidljivih dogodkov.
Romantična komedija, v kateri je vse nekako skrivnostno prikrito, pa vendar tako obi-
čajno življenjsko.

Mojca Širok  
Evidenca  
Mladinska knjiga, 2021

Mojca Širok, avtorica romana Evidenca, je bila 13 let dopisnica iz Italije in Vatika-
na, prve reportaže o sicilijanski mafiji je pisala za tednik Mladina, za RTVS pa je 
posnela dokumentarni film Molk v Palermu. V svojem prvem romanu Pogodba 
bralca odpelje v osrčje mafijskega dogajanja v Italiji, v njegovem nadaljevanju, ro-
manu Evidenca, pa prepleta italijansko podzemlje s slovenskim. Trije na videz ne-
povezani dogodki – truplo v bližini predsedniške palače, mladi novinarji odkrijejo 
mahinacijo z zemljiščem ob največjem letališču v državi, znana slovenska novi-
narka obtoži pomembnega ministra sodelovanja v nekdanji jugoslovanski službi 
državne varnosti – imajo skupne korenine v času pred osamosvojitvijo Slovenije. 
Razkritje identitete trupla pa začne razpletati klobčič kriminalnih dejanj, v katera 
so vpleteni kriminalisti, poslovneži, novinarji, politiki in mafija. Politični triler, poln 
preobratov in presenečenj.

Cvetka Sokolov 
Raje umrem  
Miš, 2021         

Cvetka Sokolov je avtorica številnih del za otroke in mladino. Roman Raje umrem 
je branje o odraščanju, toda z zelo originalno zgodbo in zapletom. Ajda je osnov-
nošolka, ki jo tako kot njene vrstnice spremljajo vse težave, povezane s prehodom 
iz otroštva v odraslost. Uživa počitnice na morju, kjer jo preseneti tisto, kar je narav-
ni simbol odraščanja, prva menstruacija. Da bi bila zadrega še večja, jo doleti tudi 
prva zaljubljenost v Tilna. Dve težavi skupaj in Ajda se ju loti načrtno, s pomočjo 
različnih priročnikov o odraščanju za dekleta. Naštejemo jih kar enajst, saj jih avto-
rica romana, univerzitetna profesorica, tudi skrbno navede kot vire. Pričakovano, 
priročniki sicer opisujejo vse, kar Ajda doživlja, toda napotki niso čarobne paličice, 
s katerimi bi lahko razrešila obe težavi. Ker je Ajda bistro dekle, najde rešitve tudi 
tam, kjer jih priročniki ne. Odlično branje, pa ne samo za dekleta, tudi fantje bodo 
kaj novega zvedeli in mogoče malce bolje razumeli dekleta v tej starostni dobi. 
 
Vesna Novak 
Ujeti v viharju  
Samozaložba, 2021   

Zgodbe o tabornikih, njihovih dogodivščinah in prijateljstvu so večne, brali so jih 
radi starši in bere jih mladina. Vesna Novak je napisala že četrti roman o prijate-
ljih, dveh dekletih in treh fantih, ki pod taborniškim imenom Bumbarji doživljajo 
napete dogodivščine, rešujejo težave in si med seboj pomagajo. Tokrat jih pot 
zanese v naše gore. Naloga res ni lahka. V zimskih razmerah morajo postaviti 
tabor in v njem preživeti nekaj dni. Seveda so ustrezno opremljeni, izvežbani in 
izkušeni. Toda pozimi so gore nepredvidljive, kanček mladostniške objestnosti 
in neprevidnosti in hitro se zgodi nesreča. Toda brez strahu, taborniki se znajde-
jo tudi v takšnih nepredvidenih razmerah. Srečajo nepričakovano pomoč, v tej 
zgodbi zvestega psa Thora in skrivnostnega strica Alfreda. Avtorica je svoje boga-
te taborniške izkušnje uspešno uporabila pri pisanju romana. V zadnjem delu je 
priložen dodatek Mala šola taborništva, ki razloži pojme, uporabljene v knjigi, in 
tako najbolje promovira taborništvo. Knjiga je primerna za učence višjih razredov 
osnovne šole.
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Kateri zapis je pravilen: 
olimpijada ali olimpiada?
V pričakovanju največjega letošnjega športnega dogodka, ki bi ga morali 
spremljati že minulo leto, a je koronavirus prekrižal načrte tako organizatorjem 
kot tekmovalcem in gledalcem, preverimo, kateri zapis omenjenega dogodka je 
pravilen. 

Olimpijske igre so mednarodna športna prireditev, ki poteka vsako drugo leto, 
izmenično letne in zimske. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je tista orga-
nizacija, pod okriljem katere se vse dogaja, njen sedež pa je v Lozani v Švici. 
Ustanovil jo je Pierre de Coubertin leta 1894, da bi obudil olimpijske igre in jih 
nato prirejal na vsaka štiri leta. Če hočemo poimenovanje olimpijske igre izraziti 
z eno besedo, uporabimo izraz olimpijada oz. olimpiada. In tu že naletimo na 
prvo dilemo, in sicer, ali olimpijske igre pomenijo isto kot olimpijada o. olimpi-
ada? Pojavljajo se namreč zapisi, da naj bi enobesedno poimenovanje pomenilo 
obdobje med enimi in drugimi zaporednimi igrami, ne pa nujno tudi prireditve 
same. Olimpiada je izposojenka iz grške olýmpias, ki prav zaradi enobesednosti 
deluje nekoliko manj uradno, čeprav pomeni isto. V slovenščini ta beseda ne 
pomeni nujno obdobja štirih let med dvojimi zaporednimi olimpijskimi igrami, 
kot je primer v francoskem olympiade, angleškem Olympiad in redko celo v 
nemškem Olympiade. Pomenska dvojnost v teh jezikih izvira iz stare grščine, 
kjer beseda olýmpias ni pomenila le 'olimpijske igre', temveč tudi 'obdobje štirih 
let med dvojimi zaporednimi olimpijskimi igrami'. 

Zdaj pa se vrnimo k dilemi o pravilnem zapisu najbolj znanih športnih iger. 
Olimpiada in olimpijada sta različna zapisa iste besede. Drugim športnim ali 
tem podobnim družabnim dogodkom le redko rečemo olimpijske igre, pogosteje 
se pri njihovem imenovanju uporablja beseda olimpijada, kot so na primer šaho-
vska olimpijada, gasilska olimpijada in pevska olimpijada. Najprej se je v drugi 
polovici 20. stoletja še pretežno pisala brez veznega j, čeprav se je izgovarjala 
tako kot danes, zato jo je tako zapisala tudi prva izdaja Slovarja slovenskega 
knjižnega jezika, proti koncu prejšnjega stoletja pa se je vse bolj začel uveljav-
ljati podomačeni zapis z veznim j, ki ustreza naši dejanski izgovarjavi besede 
(olimpijada) in ki ga navajajo novejši slovarji, npr. Slovenski pravopis 2001 in 
druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Danes je torej priporočljive-
je pisati olimpijada. 
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KDO? KJE?KDAJ?KAJ?

Utrinek 

"Neraziskanega življenja ni vredno živeti."
(Sokrat)

Anekdota

"Dokler živim, moram pisati. 
Če bi nehal pisati, bi umrl," 
je zapisal irski pisatelj in dra-
matik George Bernard Shaw 
(1856-1950) in pisal vse do 
svojega 95. leta. Napisal je 
več kot 60 iger, za svoje delo 
pa je leta 1925 prejel No-
belovo nagrado, trinajst let 
pozneje pa tudi oskarja za 
najboljši scenarij po svojem 
delu Pigmalion. Njegova dela 
so bila tudi politična, mnogo-
krat kontroverzna in polna sa-
tire, ki jo je vestno uporabljal 
tudi v zasebnem življenju.

Bil je tudi uspešen gle-
dališčni in glasbeni kritik, a 
kritikov ni maral, saj naj bi 
bili to ljudje, ki jim ni uspelo 
kot pisateljem: "Kritik je kot 
avtomobil – slabši je, bolj je 
hrupen."

Shaw je bil izrazito suh, nje-
gov prijatelj G. K. Chesterton, 
s katerim sta se pogosto zba-
dala, pa precej zajeten. "Ko 
vas človek pogleda, pomisli, 
da v tej deželi vlada lakota," 
mu je nekoč rekel Chesterton, 
na kar mu Shaw odgovoril. 
"Ko pa človek zagleda vas, 
pomisli, da ste za to krivi vi!"

Zanimivosti

Kdaj smo se začeli oblačiti? Dokazi pričajo, da so ljudje na-
deli prva oblačila pred najmanj 100 tisoč leti ali celo pred 
pol milijona let. Slikarije iz evropskih jam, stare 30.000 let, 
prikazujejo preprosta pokrivala, prav tako tudi nekateri kip-
ci iz tedanjega časa. Arheoloških ostankov oblačil iz daljne 
preteklosti razumljivo nimamo, lahko pa o oblačilnih nava-
dah svojih prednikov sklepamo po ohranjenem orodju. 

Najstarejše šivalno iglo na svetu so našli v jami Denisova 
v Sibiriji in jo datirali v čas pred 50.000 leti, še 10.000 let 
starejši pa je predmet, podoben igli, iz jame Sibudu v Južni 
Afriki. Med najstarejšimi najdbami v Evropi pa je koščena 
šivanka, ki so jo našli v jami Potočka Zijalka na južnem po-
bočju gore Olševa, kjer so se pred približno 30.000 leti zadr-
ževali ledenodobni lovci na jamske medvede.

Prvo blago, ki je nadomestilo sešite živalske kože, je bil po 
vsej verjetnosti filc. Obarvana vlakna lana so našli v Gruziji 
in so stara najmanj 34.000 let, najstarejše ostanke tkanine 
pa so našli v Peruju. Blago iz rastlinskih vlaken so verjetno 
sešili potujoči pastirji še pred izumom lončarstva pred 
10.000 leti.

Presenetljiv dokaz o človekovih navadah oblačenja pa 
so znanstveniki našli v genskem zapisu uši. Bela uš, ki se 
zadržuje na oblačilih, se je od sorodne naglavne uši ločila 
pred 170.000 leti. Genetska datiranja tako pojav prvih ob-
lačil postavljajo v čas, ko se človek še ni začel preseljevati iz 
Afrike.

Skok čez plot

Najbolj slavno delo ameriškega arhitekta Franka Lloyda 
Wrighta (1867-1959) je zagotovo 'Fallingwater' ('Hiša na sla-
pu'). S prehodom v 20. stoletje se je v moderni arhitekturi 
zgodil velik preboj, ta je začela združevati estetsko s funkcio-
nalnim, uporabljati izčiščene geometrijske oblike in sodobne 
gradbene materiale, kot so armirani beton, steklo in jeklo.

Wright je v svoji karieri zasnoval več kot tisoč zgradb, v 
hiši nad vodo pa je utelesil svoje načelo organske arhitek-
ture. Wright je navdih za hišo našel v japonski arhitekturi. 
Trinadstropna hiša leži v naravnem rezervatu na reki Bear 
Run, zgrajena pa je bila na posestvu družine Kaufmann. 
Umeščena je nad slap reke, terase in balkoni hiše pa opona-
šajo naravne strukture, ki jih je izdolbla reka v kamniti strugi. 
Zgradba je obarvana v le dveh tonih, ki ne odstopajo od 
barvne sheme okolice, konstrukcija iz betona pa je obdana 
s kamni, nabranimi v okolici. Najpomembnejši prostor v hiši 
je dnevna soba, prostori pa med sabo gladko prehajajo prek 
stopnišč in hodnikov brez vrat, poseben poudarek pa je arhi-
tekt namenil tudi pohištvu.
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