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Nedavna raziskava javnega mnenja v Evropski uniji Odnos do cepljenja proti covidu-19, ki je bila izve-
dena maja letos, kaže, da imamo Slovenci izrazito negativen odnos do cepiv. Med vsemi državami EU se 
najbolj strinjamo s trditvama, da cepiva niso učinkovita in da javni organi niso dovolj transparentni glede 
cepiv, smo na splošno najbolj proti cepljenju, hkrati pa najbolj nasprotujemo cepljenju kot državljanski 
dolžnosti, ki bi jo vsi morali izpolniti.
Nezadostno cepljenje je tudi rezultat neuspešne komunikacije med javnostjo in znanostjo, posledica 
nezaupanja v državne in zdravstvene inštitucije, zmede informacij na družbenih omrežjih ter namernega 
širjenja lažnih novic.

Sedež glavnega direktorja družbe Slovenski državni goz-
dovi je februarja letos zasedel mag. Robert Tomazin. Novo 
poslovodstvo, ki ima zdaj tri direktorje, je z nakupom po-
slovnih prostorov potrdilo, da sedež družbe ostaja v Kočev-
ju. Po slabšem pandemičnem poslovnem letu se po Toma-
zinovih besedah obetajo večje spremembe: po sprejetem 
strateškem načrtu se bodo posvetili investicijam, vzpostav-
ljanju novih poslovnih enot in sistematizaciji delovnih mest 
ter optimiziranju terenskega dela. Spregovorili smo o pri-
hajajočih širitvah, prvih korakih pri vzpostavljanju gozdno-
-lesnih centrov, cenah sečnje in standardih za podizvajalce, 
možnih zlorabah ter finančnih preiskavah poslovanja.

"Osnova dela je 
 medsebojno zaupanje"

Nezaupanje v cepiva

Foto: Polona Avanzo / arhiv SiDG 

Foto: Pixabay.com 
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SiDG kupil poslovno stavbo

Svetovni dan prve pomoči

Rezervirano za pogumne

Družba Slovenski državni gozdovi je 
s podjetjem Gozdarstvo Grča skleni-
la pogodbo o nakupu poslovne stav-
be. "Od današnjega dne bodo pod-
porne službe v celoti delale v lastnih 
prostorih," je povedal direktor 
družbe Robert Tomazin. "Danes smo 
Slovenske državne gozdove umestili 
v kočevski gospodarski prostor."

Družba bo stavbo na Rožni ulici 
39, ki je bila zgrajena leta 1978, 
temeljito prenovila. Doslej je imela 
sklenjeno najemno razmerje. "Pred-
videvamo, da bomo stavbo začeli 
sanirati z začetkom gradbene sezone 
v letu 2022," je povedal Tomazin. 
"Stavbo bomo sanirali od zgoraj 
navzdol, medtem ko bodo preostala 
nadstropja ostala v uporabi." Za vsa-
ko etažo naj bi porabili mesec dni, 
pozornost bodo namenili tudi fasadi, 
ki bo predstavljala značilne drevesne 

vrste slovenskih pokrajin kot npr. 
koroški macesen, pokljuška smreka 

ali roška bukev.
Družbi SiDG se obeta boljše po-

slovanje od minulega leta, v vodstvu 
so optimistični, da bo letošnje leto 
prelomno in najboljše po poslovni 
uspešnosti kot po doseganju drugih 
indeksov poslovanja, zatrjuje fi-
nančni direktor družbe Andrej Janša. 
"Letos pričakujemo prihodke, višje 
od 60 milijonov evrov, čisti poslovni 
izid bo znašal okoli 10 milijonov 
evrov," dodaja Janša. Število zapo-
slenih se bo do konca leta povečalo 
na približno 340.

Družba je za nakup poslovne stav-
be s pripadajočimi zemljišči name-
nila 925.000 evrov. Pričakujejo, da 
se bo najemnina povrnila v 12 letih, 
skupni stroški nakupa in prenove 
pa naj ne bi presegali 2,5 milijona 
evrov. Izvedli bodo tudi energetsko 
sanacijo ter se priklopili na toplovod 
kočevskega komunalnega podjetja.
Ž. N.

Svetovni dan prve pomoči, ki ga 
obeležujemo 11. septembra, je že dve 
desetletji priložnost za predstavitev 
znanj in veščin prve pomoči širši jav-
nosti. V Kočevju so jih tokrat mladi 
predstavljali mladim. Sedem dijakov 
Gimnazije in srednje šole Kočevje je 
skupaj z mentoricama Karin Kočevar 
in Marjeto Gregorčič Markovič prip-
ravilo dva scenarija; v prvi predpo-
stavki je bilo treba pomagati učitelju 
z bolečinami v prsih, v drugi pa se je 
eden od živahnejših učencev porezal s 
črepinjami steklenih vrat, ki jih je raz-
bil med lovljenjem. Najprej so pravil-
no ukrepanje in uporabo defibrilatorja 
prikazali srednješolci, nato pa so se 
tako v vlogah poškodovanih kot reše-

valcev preizkusili še učenci OŠ Zbora 
odposlancev. Začetno sramežljivost so 
osnovnošolci hitro premagali in se v 
obeh delih prav dobro izkazali. Odlič-
ni so bili tudi dijaki, ki so svoje delo 
opravili kot pravi profesionalci. 

Na Rdečem križu se zavedamo, da 
poznavanje osnov prve pomoči lahko 
reši življenje, zato jih je treba utrjeva-
ti z izobraževanjem in vzgojo na vseh 
ravneh. Začeti je treba v osnovni šoli, 
pozneje pa te veščine še nadgrajevati 
oziroma ohranjati za vsakodnevno 
uporabo. Prvič smo svetovni dan prve 
pomoči obeležili leta 2000, pobudo 
zanj pa je dalo 16 evropskih nacional-
nih organizacij Rdečega križa. 
Bori Grabovac Morse

Sonce še ni vzšlo, ko so se na vzdržlji-
vostni pohod po kočevskih gozdovih 
odpravili prvi pohodniki. Pohod po 
medvedovih stopinjah je že sedmič 
zbral ljubitelje pohodništva in nara-
ve. "V slovenskem merilu je pot po 
medvedovih stopinjah eden najtežjih 
vzdržljivostnih pohodov," o poti, ki 
obiskovalce vodi po Roški pešpoti, 
pove organizator Uroš Novak. "Po-
hod vse bolj postaja tudi prepoznavna 
kočevska znamka."

Pohodniki na 64 kilometrov dolgi 
poti premagajo 2.300 metrov višin-
ske razlike, pešpot pa jih vodi skozi 
opuščene kočevarske vasi, na vrh 
Roga, ob Prelesnikovi koliševki in 
čez Lovski vrh nazaj na začetek poti 
ob Rudniškem jezeru. Tistim, ki jim 
celodnevni pohod predstavlja prevelik 

zalogaj, je na voljo tudi polovična, 
30-kilometrska pot. "Da smo lepote 
Roga približali tudi vzdržljivostno 
manj pripravljenim, smo oblikovali 
dve krajši poti, ki smo ju letos zaradi 
ukrepov proti koroni združili v enotno 
krožno polovično pot," razloži Novak. 

"Tako tudi nismo potrebovali dodatnih 
avtobusnih prevozov in se lažje izog-
nili neposrednim stikom."

Na pot se je letos odpravilo 1.306 
pohodnikov, od katerih je celotno 
prehodilo 465, 53 pa je pot predsta-
vljala prevelik zalogaj in so odstopili. 

Učno Roško pot je leta 1999 zasnoval 
domači gozdarski strokovnjak An-
ton Prelesnik. Pot, ki je namenjena 
večdnevnemu raziskovanju skrivnosti 
kočevskih gozdov, je peščica entu-
ziastov več let zapored prehodila po 
odsekih, kmalu pa je nastala ideja 
o vzdržljivostnem pohodu. Od leta 
2018 pohod izvaja turistično športno 
društvo Po medvedovih stopinjah, pri 
organizaciji pa vsako leto sodeluje več 
kot tisoč predanih prostovoljcev.

"K nam prihajajo ljudje iz vseh kon-
cev Slovenije in pa tudi zunaj meja, 
tako da ima pohod tudi že mednaro-
dno noto in postaja vse bolj prepozna-
ven," dodaja Uroš Novak. "Na nasled-
njem pohodu, ki bo 16. aprila 2022, 
pričakujemo dva tisoč pohodnikov."
Ž. N.

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Bori Grabovac Morse 
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Ameriška kongresnica Alexan-
dria Ocasio-Cortes se je nedavno 
udeležila ekstravagantne slove-
snosti Met Gala, ki je namenjena 
zbiranju sredstev za delovanje 
kostumografskega inštituta 
Metropolitanskega muzeja 
umetnosti v New Yorku. Priredi-
tev že dolgo časa zaznamujejo 
ekscesne kreacije, ki v marsičem 
spominjajo na kostume aristok-
racije iz 18. stoletja, parado 
oblek pa imenujejo tudi oskarji 
mode.

AOC, kot jo imenujejo podpor-
niki, je na rdečo preprogo stopila 
v beli obleki z napisom »obdav-
čite bogate«. Na kongresnico se 
je vsul plaz kritik z obeh politič-
nih polov. Desnica ji je očitala 
hipokrizijo, obleka z napisom 
popolnoma izgubi sporočilnost, 
če se na prireditvi, kjer vstopnica 
stane 35.000 dolarjev, miza pa 
200 ali 300 tisoč, drenjaš z naj-
bogatejšimi pripadniki šovbizni-
sa, čeprav so mnogi newyorški 
izvoljeni funkcionarji povabljeni, 
da se dogodka udeležijo brez-
plačno.

Bolj presenetljivo je bilo, da je 
bila ostrejših kritik deležna prav 
z levega političnega pola, ki se 
od tovrstnih dogodkov za boga-
te strogo distancira. Očitali so ji, 
da je svoje politično delo zvrgla 
na preprost slogan, grajanje 
njenega obiska je bilo tudi pos-
ledica razočaranja nad njenim 
političnim delom, saj naj se na 
političnem parketu za svoja na-
čela ne bi borila dovolj zavzeto. 
Tudi sporočilo naj bi bilo bledo 
in nič kaj subverzivno – glede 
na ankete večina Američanov 
tako ali tako podpira obdavčitev 
bogatih.

Vprašanje ostaja, ali je s takšni-
mi akcijami moč prenesti sporo-
čilo in začeti politične spremem-
be. Ideja – kot pravi rek – mora 
pasti na plodna tla, politična 
sporočila v medijih, ki so name-
njeni le hitrim potrošnim vsebi-
nam, hitro izzvenijo in postanejo 
le del zabavnega programa. Če 
sogovornik na drugi strani ni 
pripravljen na tvoje predloge, je 
tako, kot da bi govoril v prazno.

 
Žarko Nanjara

odgovorni urednik

Uvodnik

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

Urbani razvoj

Na voljo že 12 knjigobežnic

Z razvojem mest in spreminjanjem 
mobilnosti prebivalstva narašča tudi 
potreba po drugačnem in bolj celo-
vitem urbanističnem načrtovanju. 
Občine po Sloveniji vse več sredstev 
in časa namenjajo novim prostorskim 
rešitvam, k čemur med drugim spada-
jo tudi urejanje sprehajalnih in par-
kovnih površin, javnega oglaševanja 
in prometnih režimov.

Doslej izvedene projekte in urba-
nistične načrte Občine Kočevje so 

spoznali tudi udeleženci strokovne 
ekskurzije, ki je Kočevje obiskala 6. 
septembra. Ekskurzija je potekala v 
okviru projekta Podpora izvajanju ur-
bane politike in programa URBACT, 
ki ga po naročilu Ministrstva za okolje 
in prostor izvajata Inštitut za politike 
prostora in Skupnost občin Slovenije.

"Danes smo želeli predstaviti delo 
ožje delovne skupine, ki pripravlja 

Odlok o urejanju podobe naselij in 
krajine," je povedala Jasmina Vidmar, 
generalna sekretarka Skupnosti občin 
Slovenije. Delovna skupina pripravlja 
prostorske zakonodajne predloge ter 
smernice za pripravo odloka, ki bi na-
domestil trenutne občinske prostorske 
načrte. "Ugotovili smo, da je Zakon o 
urejanju prostora še neustrezen in ga 
je treba spremeniti, če hočemo, da bo 
ta odlok zaživel. Naša želja je skupaj 
opredeliti, katere ključne elemente 

bodo občine urejale, s čimer bi prišli 
do skupne usklajene podobe znotraj 
občin, mogoče pa tudi na regionalnem 
nivoju."

Prof. Janez Koželj, mestni arhitekt 
in podžupan Mestne občine Ljublja-
na, dodaja, da bi s takšnim odlokom 
občine lahko vplivale tudi na zasebne 
lastnike, da bi svoje stavbe in zemljiš-
ča vzdrževali in urejali tudi v javnem 

interesu, kar je ključen instrument 
urbanistične politike mest in krajev v 
Sloveniji. "Del tega odloka naj bi bil 
priročnik oz. katalog vzorčnih uredi-
tev, ki bi investitorjem, projektantom 
in komisijam, ki bi odločale o mestni 
podobi, olajšale delo," o odloku pove 
Koželj.

Udeleženci ekskurzije so urbanistič-
no prakso urejanja Kočevja spoz-
nali na ogledu, ki ga je vodila Tanja 
Štajdohar Urh, občinska strokovna 

sodelavka za urejanje javnih površin. 
"Skupnost občin zelo tesno sodeluje 
z Občino Kočevje, saj je zelo aktivna 
na številnih področjih in je odličen 
partner," o sodelovanju pove Jasmina 
Vidmar. "Urbane prenove se je Kočev-
je res lotilo na sistematičen način, tako 
kot bi si želeli od preostalih občin. Res 
pa je, da tukaj ni hitrih rešitev."
Ž. N.

V kočevski občini je od letošnjega 
poletja na voljo že 12 knjigobežnic. 
Skupaj z Gimnazijo in srednjo šo-
lo Kočevje je prvo postavila Laura 
Petan, avtorica knjig za otroke. Ta 
knjigobežnica danes stoji pri igrišču 
v Gaju, kjer sta zdaj na voljo dve. Tri 
nove smo postavili lani: ob Rudni-
škem jezeru, igrišču Srce soseske in 
na mestni ploščadi. Od zdaj pa lahko 
v menjavi knjig in branju na prostem 
uživate še na igrišču v Kajuhovem 

naselju, Podgorski ulici in v UHM-ju, 
v Stari Cerkvi, Kočevski Reki, Pred-
gradu in na plaži v Dolu. Vnaprej se 
bodo knjigobežnice postavljale tudi 
ob urejanju igrišč, npr. v Turjaškem 
naselju. Na pobudo knjižnice smo ne-
katerim knjigobežnicam ob otroških 
igriščih dodali medvedja ušeska, ki 
nakazujejo, da so namenjene pred-
vsem najmlajšim. Poimenovali pa 
smo jih Berijeve knjigobežnice.  
K. G.

Foto: K. G. 

Foto: arhiv Občine Kočevje  
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Oklevanje pred cepljenjem
Februarja lani je Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, na neki konferenci navrgel: "Ne borimo 
se samo proti epidemiji, borimo se proti infodemiji." 

K nezaupanju nedvomno pripomo-
re zmeda pri razumevanju ukrepov, 
množica navzkrižnih informacij, zato 
se ljudje obračajo k drugim virom 
informacij. Najpogosteje na družbena 
omrežja, ki nimajo uredniške politike 
in kjer informacije upravljajo računal-
niški algoritmi. Skrbniki omrežij so se 
dolgo izogibali odgovornosti, a kljub 
spremenjenim algoritmom, ki bi sami 
zaznali lažne informacije in se izogni-
li ustvarjanju mehurčkov enako misle-
čih ljudi, se narave debate ni prida 
spremenila. Slabo nalogo opravljajo 
tudi nekateri mediji, ki ponavljajo že 
dolgo ovržena stališča, prav tako pa 
populistično in neustrezno naslavljajo 
članke ali kot sogovornike o epidemiji 
vabijo goste, ki niso strokovnjaki na 
tovrstnem področju, čeprav se kitijo z 
doktorskim nazivom.

Tako kot vsako govorico, ki jo 
navrže zgovorni sosed, raje preverimo 
še pri sosedi, se pri branju člankov ne 
smemo zanašati samo na en vir. Če 
se informacija ponavlja v več virih 
ali publikacijah, je njena verodostoj-
nost večja, kot če se pojavi le na eni 
internetni strani s sumljivim imenom. 
Alarm pri preverjanju informacij 
naj sprožijo tudi napihnjeni naslovi: 
"Znanstveniki končno dokazali, da … 
" ni naslov, primeren za znanstveni 
članek, saj le ena študija ne pomeni 
veliko – znanstvene ugotovitve so 
plod številnih raziskav in primerjav 
ogromne množice podatkov. Pri pre-
verjanju informacij je zato pomem-
ben tudi čas objave. Naslednji korak 
je ovrednotenje vira: ali se novica 
sklicuje na članek, ki je objavljen v 
znanstveni reviji s tradicijo in ki je 
umeščena v znanstvene zbirke revij, 
ki omogočajo njihovo kritično pre-
verjanje (PubMed, SCI). Znanstveni 
članki morajo biti strokovno preverje-
ni ('peer review'), kjer znanstveniki, ki 
niso sodelovali pri raziskavi, njene iz-
sledke neodvisno preverijo, šele nato 
je članek lahko objavljen v uglednem 
časopisu.

Verodostojnost informacij je od-
visna tudi od avtorja. Naturopat ali 
pravnik nista naslov, kamor bi šli po 
zdravstveni nasvet zaradi pljučne 
bolezni. Prav tako moramo preveriti, 
ali ima avtor strokovne reference na 
tem področju, ali je objavljal članke 
na to tematiko in ali je zaposlen v 
znanstveni ustanovi, ki raziskuje to 
področje. Zagotovo pa ne morejo biti 
verodostojni avtorji, ki se pod članek 
ne podpišejo, naj bodo zdravniki ali 
pravniki.

Internet in družbena omrežja so kot 
katalizator družbenih sprememb tudi 

dežurni krivci za vse konflikte, a je 
zadržanost pri cepljenju stara prav 
toliko kot cepiva. Inokulaciji proti 
črnim kozam, ki jo je leta 1796 začel 
angleški zdravnik Edward Jenner, so 
nasprotovali iz verskih razlogov, saj 
naj bi cepivo vnašalo "substance, ki 
izvirajo iz manj vrednih Božjih stvari-
tev" - krav.

Stopnja izobraženosti Slovencev ni 
dosti drugačna od preostalih Evro-
pejcev, a že sama ločnica v zaupanju 
stroki med vzhodno- in zahodno-
evropskimi državami nakazuje, da 
težava ni samo v razumevanju znano-
sti, ampak ima politično in družbeno 
noto. Današnje proticepilce lahko po 
eni plati smatramo tudi kot produkt 
časa in ne neposredne povzročitelje 
histerije. Ameriška zgodovinarka 
Elena Conis novodobno oklevanje 
pred cepljenjem povezuje s skepso, ki 
izvira iz turbulentnih šestdesetih let v 
ZDA, ko je okoljevarstveno gibanje 
postalo vse bolj zaskrbljeno zaradi 
strupenih kemikalij in posledic inten-

zivnega kmetijstva in industrije.
Maya J. Goldenberg v knjigi Okle-

vanje pred cepljenjem zapiše, da je 
najbolj unikatna lastnost proticepilcev 
na razvitem in industrializiranem 
severu, da je najglasnejši del naspro-
tnikov cepljenja povečini precej 
premožen in izobražen. To so ljudje, 
ki so deležni družbenih privilegijev 

in so gmotno na boljšem položaju. 
Tovrsten trend v javnem zdravstvu je 
nenavaden tudi zaradi tega, ker višja 
izobrazba in boljše finančno stanje 
večinoma nakazujeta na bolj skrben 
odnos do zdravja (npr. rekreacija, 
zdrava prehrana). 

Primerjanje podatkov Wellcome 
Global Monitor 2018, največje raz-
iskave o odnosu prebivalcev sveta 
do znanosti in zdravstva, kaže veliko 
stopnjo oklevanja pred cepljenjem 
v gospodarsko razvitih državah ter 
nizko v državah v razvoju. V Franciji 
je do cepiv skeptična kar tretjina pre-
bivalcev, kar je največji odstotek med 
vsemi državami na svetu, po drugi 

strani pa imata najvišjo zabeleženo 
stopnjo zaupanja v cepiva Bangladeš 
in Ruanda, sledita jima Etiopija in 
Indija. Podatki v grobem držijo tudi 
za preostale države, a se pojavijo izje-
me. Do obširnih programov cepljenja 
so sumničavi v državah, kjer imajo 
slabe izkušnje s kolonialističnimi 
inštitucijami, podobno manjšinske 
skupnosti v zahodnem svetu izkazu-
jejo več dvomov v javno zdravstveno 
oskrbo in zahtevajo več podatkov o 
cepljenju. 

Wellcome Global Monitor kot 
glavna razloga za zaupanje v cep-
ljenje navaja izobrazbo in zaupanje 
v državne institucije, kot so vlada, 
sodstvo ali vojska. Dvom podžiga 
tudi nezaupanje v širši gospodarstve-
ni sistem, ki so ga že dobro načele 
gospodarske krize in kjer znanost in 
tehnologija nista smatrani kot način 
razširjanja človeškega znanja, ampak 
orodje državne prisile ali 'elit', ki se 
hočejo okoristiti na naš račun.

Ameriški Center za boj proti digital-
nemu sovraštvu je spomladi identi-
ficiral dvanajst posameznikov, ki so 
odgovorni za kar 65 % vseh lažnih 
novic o cepivih proti covidu. Gre za 
osebe, ki so nasprotnikom cepiv že 
dolgo znana, za njihovimi dejanji 
pa se skrivajo veliki finančni intere-
si. Proticepilstvo je tržni pristop in 
platforma za vzbujanje nezaupanja v 
medicino. Prodaja alternativnih zdra-
vil in terapij, organiziranje plačljivih 
seminarjev in konferenc je globalna 
industrija, vredna več kot 100 milijard 
dolarjev letno, kar je več kot prodaja 
vseh antibiotik in cepiv skupaj. 

A nasprotovanje cepljenju vključuje 
več kot le navidezno neznanstvenost, 
iracionalnost ali nezaupljivost do 
tehnologije: je politično dejanje, ki 
načenja družbeno solidarnost in vza-
jemno skrb za javno zdravje, izkazuje 
dvom v znanstvene in zdravstvene 
institucije ter zavrača vpletanje oblasti 
in zdravstvenega sistema v osebne 
zadeve. Ker je cepljenje širši druž-
beni podvig, ki potrebuje državno 
intervencijo, cepljenje sproži etičen 
problem med osebno izbiro in zahte-
vami skupnosti. Debata o cepljenju se 
tako iz znanstvenega področja preseli 
v politično in družbeno sfero, kjer se 
soočata osebna odgovornost in odgo-
vornost do družbe, napredek medicine 
proti 'naravnemu življenju', lastne pot-
rebe ali obveze do prihodnjih genera-
cij. Zastavljeni problemi so družbeni, 
zato razlage in prepričevanja kljub 
obširnim znanstvenim utemeljitvam 
velikokrat naletijo na gluha ušesa.
Žarko Nanjara

Foto: Unsplash.com 
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Živi zdravo in potuj trajnostno
Letošnji teden mobilnosti je potekal pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno. Trajal je od 16. do 22. septembra, v Kočevju pa mu tudi letos 
namenjajo še kakšen dan več. Kot že leta prej Evropski teden mobilnosti (ETM) spodbuja k odločitvi za aktivne in trajnostne oblike potovanj. 
Z drugimi besedami to pomeni, da namesto avtomobila izberemo bodisi hojo bodisi kolesarjenje, če gre za daljšo pot, pa javni potniški 
 promet ali alternativne oblike mobilnosti.

Predvsem med pandemijo, ko smo bili 
v večini prisiljeni več časa preživeti 
doma in manj po različnih hobijih in 
organiziranih prostočasnih športnih 
dejavnostih, je potreba po gibanju 
še bolj narasla. Če se po opravkih 
namesto z avtomobilom opravimo 
denimo peš, lahko na ta način pokrije-
mo dnevno potrebo po gibanju, hkrati 
pa izboljšamo možganske funkcije in 
krepimo kondicijo ter imunski sistem. 
Krovna tema letošnjega tedna je bila 
prav skrb za zdravje, poudarek pa je 
bil tudi na varnosti. 

Največji upad gibalne učinkovito-
sti slovenskih otrok v zgodovini
Med epidemijo so se v Sloveniji za 
določen čas zaprle šole in igrišča, pre-
povedane pa so bile tudi organizirane 
športne vadbe. Ugotovitve razisko-
valne skupine SLOfit kažejo, da so 
tovrstni ukrepi močno pripomogli k 
največjemu upadu gibalne učinkovi-
tosti, hkrati pa k največjemu porastu 
debelosti pri slovenskih otrocih. Tako 
pri fantih kot pri dekletih je prišlo do 
upada prav vseh gibalnih sposobnosti, 
največji upad so zaznali pri splošni 
vzdržljivosti, zelo velik pa v koordi-
naciji gibanja celotnega telesa – to sta 
sicer ključni gibalni sposobnosti, ki 
jih otroci razvijajo pri urah športa in 
pri vadbi.

Letošnji ETM je izpostavil vpliv 
epidemije covida-19 na javno življe-
nje in promet v mestih ter pozitiven 
vpliv trajnostne mobilnosti na naše 
zdravje. Aktivna mobilnost je med 
epidemijo pripomogla h krepitvi 
duševnega in telesnega zdravja. S tega 
vidika je bila ta izkušnja tudi prilož-
nost za premislek o tem, v kakšnih 
mestih si želimo živeti. Po navedbah 
Slovenske platforme za trajnostno 
mobilnost, je letošnji teden mobilnosti 
temeljil tudi na raziskavah mobilno-
stnih navad, ki kažejo močno korela-
cijo med potencialom za spreminjanje 
potovalnih navad in zdravjem. 

Mobilnost otrok in mladostnikov
Zadostna telesna dejavnost je varo-
valni dejavnik zdravja, saj vpliva tako 
na telesno kot duševno zdravje in 
kakovost življenja. Različne epide-
miološke raziskave so pokazale, da 
telesna dejavnost varuje pred večino 
kroničnih nenalezljivih bolezni, krepi 
kosti in mišice, vzdržuje psihofizične 
in funkcionalne sposobnosti telesa, 
pripomore k zmanjšanju stresa in 
depresije ter pomaga pri krepitvi 
samozavesti. V kombinaciji z ustre-

zno prehrano pa telesna dejavnost 
varuje tudi pred prekomerno telesno 
težo in debelostjo. Strokovnjaki ob 
tem poudarjajo pomen redne telesne 
vadbe, občasna in neustrezno inten-
zivna telesna dejavnost v nasprotju z 
redno namreč prinaša tveganje, ki je 
večje kot pričakovani pozitivni učinek 
na zdravje, navajajo na Inštitutu za 
varovanje zdravja. 

Izsledki raziskave Inštituta za 
politike prostora (IPoP) Zakaj ljudje 
potujejo tako, kot potujejo? – osre-
dotočili so se tudi na mobilnost otrok 

in mladostnikov – kažejo, da gre 
dobra polovica predšolskih otrok (v 
spremstvu) v vrtec z avtomobilom 
(55,5 odstotka), na isti način pa gredo 
tudi iz vrtca (50,5 odstotka). Tretjina 
jih za obisk popoldanskih dejavnosti 
uporablja avtomobil, tretjina kolo 
oziroma gredo peš, slaba tretjina pa 
teh dejavnosti nima. 41 odstotkov 
osnovnošolskih otrok gre v šolo peš, 
četrtina oziroma 23,6 odstotka pa z 
avtomobilom. Nekoliko manj, petina 
oziroma 20 odstotkov jih gre v šolo s 
šolskim avtobusom. Na popoldanske 
dejavnosti gre dobra tretjina osnovno-
šolcev z avtomobilov, slaba tretjina pa 
peš. Na večerna dogajanja se petina 
otrok odpravi peš, dobro četrtino pa 
vozijo z avtomobilom, medtem ko 
dobra tretjina otrok teh dejavnosti ne 
izvaja. Med srednješolci je 62,4 od-

stotka tistih, ki gredo v šolo z javnim 
prevozom, podoben delež pa na enak 
način potuje tudi do doma. Petina jih 
gre na popoldanske dejavnosti peš, 
petina s kolesom, skirojem ali rolko, 
četrtina jih uporablja javni prevoz, 
četrtina pa se pelje z avtomobilom. 
Na večerna dogajanja se petina otrok 
odpravi peš, dobro četrtino vozijo z 
avtomobilom, petina pa gre z javnim 
prevozom.

Kot poudarja IPoP, je mlajša po-
pulacija pri raziskovanju potovalnih 
navad pomembna ciljna skupina, 

njihove navade pa je treba vzeti v 
obzir tudi za naslavljanje s kampa-
njami. Kot navajajo, jih bodo poto-
valne navade, ki jih bodo oblikovali 
kot otroci, najverjetneje spremljale 
tudi v odrasli dobi. Po drugi strani pa 
lahko tudi otroci oblikujejo potoval-
ne navade staršev oziroma celotne 
družine. Dijaki so pomembna ciljna 
skupina tudi zato, ker so sami pred 
odločitvijo o pridobitvi vozniškega 
dovoljenja. Ker se pogosto šolajo v 
drugem kraju, se velikokrat v šolo 
vozijo z javnim potniškim prometom 
in če bodo imeli pri tem negativno 
izkušnjo, bodo način potovanja želeli 
ob prvi priložnosti zamenjati. Razi-
skave kažejo, da način vsakodnevne-
ga potovanja v otroštvu vpliva tudi 
na poznejšo izbiro načina potovanja, 
še izpostavljajo. 

Številne koristi gibanja
Občina Kočevje je tudi letos k trajno-
stni mobilnosti spodbujala najmlajše 
občane. Učenci OŠ Zbora odposlan-
cev in Ob Rinži so se tudi letos lahko 
v šolo odpravili s pešbusom. Osnovne 
šole so izvajale tudi program Kokoška 
Rozi, kjer je prihod v šolo na okolju 
prijazen način tudi nagrajen. Vrtec 
Kočevje pa je podoben program izva-
jal pod naslovom Beli zajček. 

Aktivna pot v šolo ali vrtec ima za 
številne kratkoročne in dolgoročne 
pozitivne učinke, ne samo za otroke, 

temveč tudi za skupnost in pros-
tor. Raziskava IPoP je med drugim 
pokazala tudi, da si otroci želijo v 
vrtec in šolo aktivno. V tem času se 
jim namreč odpira tudi priložnost za 
druženje in igro, tako s sovrstniki kot 
s starši. Starši pogosto težko najdejo 
čas, da otroka spremljajo v šolo peš 
ali s kolesom, prav zato pa je to tudi 
zanje dobra priložnost za gibanje. Če 
želimo spremeniti svoje navade in 
povečati količino fizične aktivnosti, 
je najlažji način prav ta, da fizično 
aktivnost povežemo z obveznostmi, 
ki so tako ali tako neizogibne. Čeprav 
bo pot v šolo peš ali s kolesom trajala 
dlje, bomo v tem času poleg kako-
vostno preživetega časa z otrokom 
odkljukali tudi del svoje dnevne fizič-
ne aktivnosti.
Neja Jerebičnik

Foto: Pexels.com 
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Položaj direktorja družbe Sloven-
ski državni gozdovi ste zasedli 
pred pol leta. Kakšna je vaša oce-
na delovanja in katere korake ste 
storili do zdaj?
Osnovna struktura družbe je dobra, a 
se moramo naučiti delati tudi druga-
če, predvsem bolje, hitreje in ceneje. 
Vsaka menjava vodstva je za sodelav-
ce stresna in menjav je bilo v zadnjih 
petih letih kar nekaj. Smele korake, 
ki smo jih začrtali, je treba nadalje-
vati brez zmanjševanja tempa in s 
postopnim pospeševanjem aktivno-
sti, predvsem pa morajo temeljiti na 
dobrih kadrih in idejah, ki prihajajo 
od spodaj navzgor.

Prvih nekaj mesecev smo namenili 
sprejemu strateškega načrta, ki ga je 
vlada kot skupščina SiDG potrdila 
15. aprila letos. Ta je začrtal smerni-
ce poslovanja družbe do leta 2029, 
daje nam osnovo za investiranje ter 
za formiranje gozdno-lesnih cen-
trov. Drugi zelo pomemben sklop 
aktivnosti je organizacija in sistema-
tizacija delovnih mest. V podjetju 
bomo spremenili nekatere procese in 

predvsem optimizirali poslovanje. V 
drugi polovici letošnjega leta smo se 
začeli tako ukvarjati s terensko orga-
niziranostjo SiDG. Do tega trenutka 
je družba delovala v štirih poslovnih 
enotah, kar je bilo mogoče za obdobje 
prvih petih let dovolj, a načrtujemo 
širitev. Želimo si, da bi bila terenska 
organiziranost časovno in krajevno 
optimizirana, predvsem pa, da bomo 
na operativni ravni sodelovali z Zavo-
dom za gozdove Slovenije in tako 
dosegli optimalen terenski nadzor.

SiDG ima trenutno štiri poslov-
ne enote – v Kočevju, Ljubljani, 
Postojni in Mariboru. Kje načrtu-
jete širitve?
Kočevsko poslovno enoto bomo 
razdelili na enoti Kočevje in Novo 
mesto, postojnsko enoto na Postojno 
in Tolmin, iz ljubljanske enote bomo 
naredili enoti Ljubljane in Celja, 
mariborsko pa bomo razdelili na Ma-
ribor in Mursko Soboto. Zasledujemo 
enakovredno razporejenost etata ter 
želimo upoštevati vse geografske in 
preostale značilnosti posameznih po-

slovnih enot. Na drugi strani iščemo 
sinergije kadrovskega potenciala po 
posameznih območjih ter možnosti, 
da se bodo naši zaposleni oz. sodelav-
ci vozili kar najbližje svojemu delov-
nemu mestu. Če želimo ta cilj doseči, 
moramo biti dobro informacijsko 
razviti, ravno tako pa je ključni del 
medsebojno zaupanje. Če so zapos-
leni sproščeni in je njihovo mnenje 
upoštevano, potem ima to podjetje 
neko svetlo prihodnost. Želim si od-
prti dialog znotraj podjetja in odprtost 
za ideje. Tudi koronakriza nas je nau-
čila, da je marsikaj možno narediti od 
doma ali s terena. A osnova takšnega 
dela je medsebojno zaupanje.

Med glavnimi točkami spreje-
tega strateškega načrta SiDG je 
vzpostavljanje dolgoročnih par-
tnerskih odnosov ter razvijanje 
lesnih centrov in razvoj gozdno-
-lesnih verig. Kako se boste lotili 
razvoja?
Čim več lesa, ki ga posekamo v 
slovenskih gozdovih, moramo sami 
predelati in oplemeniti z lastnimi 

proizvodnimi zmogljivostmi. Res pa 
je, da nam trenutno pri tem manjka 
pomemben del, in sicer proizvodnja 
končnega izdelka. Razloge za to bi 
morali iskati v letu 1994, ko se je 
zgodilo lastninsko preoblikovanje. 
Zaradi preoblikovanja podjetij je 
menedžment takratne lesne industrije 
denarni tok, ki je bil potreben za ne-
govanje blagovne znamke in razvoja, 
preusmerjal v odkupe podjetij, na ta 
način pa se je zanemarjal razvoj in 
tržni položaj. Če hočemo to stanje 
preseči, se bomo morali v Sloveniji 
odločiti, katero blagovno znamko 
bomo od zdaj negovali in katera bo 
imela perspektivo, bodisi na evrop-
skem ali svetovnem trgu, in veliko 
vložiti v marketing in razvoj. Hkrati 
si lahko priznamo, da smo dobri inže-
nirji, bodisi na gozdarskem ali lesar-
skem področju, vendar pa moramo ta 
strokovna inženirska znanja nagraditi 
s trženjem.

Štirje centri – na Koroškem, Štajer-
skem, Dolenjskem in Primorskem, 
lahko jih bo tudi več – naj bi nastali 
na podlagi zasebne iniciative, kjer bo 

"Želimo si dialog in odprtost za ideje"
Mag. Robert Tomazin se je za vodstvo Slo-
venskih državnih gozdov potegoval že leta 
2017, a je bil takrat za direktorja imenovan 
Zlatko Ficko, ki je petletni mandat končal 
predčasno, saj ga je lanskega maja odslovil 
nadzorni svet. Tomazin, po izobrazbi ekono-
mist z magisterijem iz gospodarskega prava, 
je bil pet let tudi direktor podjetja Snežnik, ki 
je zdaj hčerinsko podjetje SiDG.

Slovenski državni gozdovi so od ustano-
vitve v navzkrižju političnih apetitov, dose-
danje vodenje je zaznamovalo trenje med 
poslovodstvom in nadzornim svetom ter 
odborom za kmetijstvo. Revizorska hiša je ne-
davno končala forenzično preiskavo, poslo-
vanje je pod drobnogled vzelo tudi računsko 
sodišče.

Gradnje novega poslopja, ki ga je napo-
vedal nekdanji direktor SiDG, ne bo, saj je 
družba ta mesec kupila poslovne prostore, ki 
jih je doslej imela v najemu. To je po besedah 
generalnega direktorja Tomazina šele prvi 
korak, saj poslovodstvo ambicij in optimizma 
ne skriva. Napovedujejo rekordno leto, ki naj 
bi postalo osnova za prihodnje poslovanje, 
začeli bodo prestrukturiranje Snežnika, saj jih 
čaka razvijanje gozdno-lesnih centrov, ki so 
ena od poglavitnih točk nedavno sprejetega 
strateškega načrta SiDG.

Foto: Polona Avanzo / arhiv SiDG 
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SiDG partner ali v smislu dolgoroč-
ne pogodbe o dobavi 35 % zahtevane 
surovine ali kot kapitalski partner.  
Po petih letih se iz tega partnerstva 
SiDG umakne in kapital usmeri v 
nov lesni center ali novo lesno pod-
jetje.

Po mojem mnenju je prvi izziv, 
kako izkoristiti najboljšo surovino, 
ki jo premoremo, to pa je hlodovina 
za izdelavo furnirja. To je posebna 
priložnost tako za SiDG kot za lesar-
sko panogo, saj Slovenija te proi-
zvodnje ta trenutek nima. Furnirnica 
Merkscha v Celju npr. letno predela 
približno 2.000 kubičnih metrov, 
medtem ko SiDG potencialno lahko 
zagotovi do 35 tisoč kubičnih metrov 
tovrstne hlodovine, ki ima lahko zelo 
visoko dodano vrednost. Pričakujem, 
da bomo v kratkem objavili javni 
poziv in iskali strateškega partnerja 
tudi za to področje.

Postopek iskanja strateškega par-
tnerja hčerinske družbe Snežnik 
ste zaključili brez izbire in se od-
ločili za samostojno prestrukturi-
ranje. Kakšni so bili vaši razlogi?
Letni načrt upravljanja kapitalskih na-
ložb države ne predvideva odprodaje 
kapitalske naložbe v družbo Snežnik. 
Oba potencialna partnerja sta podala 
predlog za odkup, drugih možnih ob-
lik sodelovanja nista navedla, tako da 
nam ni ostalo nič drugega, kot da javni 
poziv zaključimo brez izbire partnerja, 
čeprav ponudbi nista bili slabi.

Prve projekcije kažejo, da je za 
Snežnik potrebna investicija v višini 
10 milijonov evrov. Načrtujemo posa-
mezne investicije v višini 5 milijonov 
evrov leta 2022 ter 3 in 2 milijona 
evrov v naslednjih dveh letih. Bo pa 
to zelo zahteven proces, saj bomo 
spremenili tudi del proizvodnega 
programa. Slednje pomeni, da bomo 
sočasno ob uvajanju novih tehnologij 
osvajali tudi nove produkte in iskali 
nove prodajne kanale.

Revizorska hiša Ernst & Young je 
po naročilu nadzornikov nedav-
no končala forenzično preiskavo 
družbe SiDG ter izdala tudi pripo-
ročila. Kaj nam lahko poveste o 
ugotovitvah in kakšne ukrepe ste 
doslej izvedli?
Revizijska hiša je napisala zajetno 
poročilo, kjer so bile zaznane nekate-
re anomalije, ter podala 42 priporo-
čil, na osnovi katerih smo pripravili 
akcijski načrt. Menim, da bomo vse 
aktivnosti izvedli v roku in na način, 
kot je predlagala revizijska hiša. 
Sočasno pa imamo v hiši tudi račun-
sko sodišče, ki bo kmalu zaključilo 
s pregledom poslovanja družbe. Ni 
namen forenzičnih poročil ali poročil 
računskega sodišča, da le kaznujejo 
in kažejo na nepravilnosti, ampak 
tudi opozarjajo na priložnosti ali 
možnosti izboljšave. Na tem mestu 

lahko povem, da forenzično poroči-
lo ni razkrilo kakršnihkoli kaznivih 
dejanj, je pa razkrilo številne po-
manjkljivosti, ki jih bomo odpravili v 
razumnem obdobju.

Ali ste doslej že zasledili kraje 
lesa?
Zasledili smo manjše kraje in nepra-
vilnosti, smo pa pozorno spremljali 
vsa priporočila, tako tista, ki so bila 
podana v medijih, kot razprave v dr-
žavnem zboru ali priporočila pristoj-
nega kmetijskega ministrstva. Obli-
kovali smo nov oddelek za kakovost 
in standarde poslovanja, ki se ukvarja 
z mentorstvom in izobraževanjem 
ter tudi z nadzorom tako poseka in 
spravila kot tudi transporta gozdnih 
lesnih sortimentov (GLS). K nadzoru 
prometa GLS spada tudi sledljivost 

transportnih kompozicij, kar pome-
ni, da danes sledimo vsem našim 
tovornjakom in glavnini transportnih 
kompozicij izvajalcev, ki za nas op-
ravljajo te storitve. Tako imamo pod 
nadzorom celoten proces od poseka 
do dostave končnemu kupcu.

K nalogam novega oddelka spada 
tudi poenotenje standardov oddaje 
GLS po vsej Sloveniji, s tem pa se 
zmanjšajo razlike klasifikacije hlodov 
pri prodaji. Službo vodi kolega Juli-
jan Rupnik, ki je priznan strokovnjak 
in ima več kot 30 let delovnih izku-
šenj v gozdarski proizvodnji. Prepri-
čan sem, da lahko tudi v naslednjih 
letih s svojim delom pripomore tako 
SiDG kot slovenskemu gozdarstvu 
nasploh. 

Ali bi bila kljub sledenju hlodovi-
ne preprodaja možna?
Ne delamo si utvar, lahko pride tudi 
do zlorab. Če jih bomo evidentirali, 
se bomo nanje odločno odzvali. Če 
bomo zasledili, da je nekdo kršil 
zaveze, ki izhajajo iz pogodbeno 
dogovorjenih obveznosti, bomo po-
godbo brezkompromisno zaključili. 
Govorimo o medsebojnem zaupanju, 

če ga kdo zlorablja, ne vidim razloga, 
da bi ravnali drugače.

Državni svet je konec februarja na 
družbo SiDG naslovil vprašanji, 
zakaj SiDG ne izvaja poseka lesa 
v državnih gozdovih v skladu s 
strateškim načrtom in zakaj ne 
dobavlja tekoče lesa domačim 
kupcem. Kakšen je bil vaš odgo-
vor?
Dobava hlodovine poteka po moji 
oceni v skladu z neko normalno ča-
sovno premico, ki je primerna letne-
mu času. Do konca leta računamo, da 
bomo izpolnili vse svoje obveznosti 
v mejah dopustnega odstopanja, ki 
znaša 10 % od dogovorjenih pogod-
benih količin. Če dobave ne bi mogli 
izvesti, se bomo poskušali dogovoriti 
s poslovnim partnerjem. Letos smo 

načrtovali 250 tisoč kubičnih metrov 
sanitarnega poseka, ki zdaleč ni bil 
dosežen. Ta nerazporejeni posek 
bomo poskušali s kolegi iz Zavoda 
za gozdove Slovenije vsaj deloma 
zagotoviti z rednim odkazilom.

Res pa je, da je bila letošnja pomlad 
s sorazmerno nizkimi temperaturami 
in obilo deževja precej blagodejna 
za slovenske gozdove. Ekstremne 
gradacije smrekovega lubadarja letos 
ne beležimo.

V preteklih letih se je družba SiDG 
srečevala s kritikami, da zunanjim 
izvajalcem izplačuje prenizke 
cene za sečnjo in spravilo lesa. 
Vodstvo SiDG je lani tudi deja-
lo, da je treba sistem oddaje del 
zunanjim izvajalcem posodobiti. 
Kakšna je trenutna cena za zuna-
nje izvajalce in kakšne spremem-
be načrtujete?
Letošnja načrtovana cena za zunanje 
izvajalce je 18,25 evra za kubični 
meter, za lastno sečnjo pa 23 evrov. 
V letu 2022 računamo, da bo cena 
najete delovne sile, se pravi zunanjih 
izvajalcev, 18,75 evra za kubični 
meter, medtem ko bo cena lastne 

sečnje znašala 19 evrov. V preteklem 
poslovanju smo pri zunanjih izvajal-
cih dejansko zaznali anomalije, ko je 
bilo razvidno, da ponudnik storitve ni 
imel čistih namenov.

V prihodnosti načrtujemo, da bodo 
imeli izvajalci skladno z okvirnim 
sporazumom, ki ga bomo izpeljali do 
konca leta, tudi t. i. interni standard, s 
katerim bomo zahtevali znatno višjo 
usposobljenost za delo v slovenskih 
gozdovih. Kvaliteta dela se mora iz-
boljšati, kajti zdi se, da je v preteklo-
sti kakovost dela upadla ravno zaradi 
nizke usposobljenosti zaposlenih, 
obenem pa bi lahko govorili tudi o 
zlorabah delovnopravne zakonodaje. 
V prihodnosti si želimo tudi, da bi 
naši izvajalci glavnino del opravili z 
lastnimi proizvodnimi kapacitetami, 
in ne s podizvajalci. O vzpostavitvi 
internih standardov se pogovarjamo 
s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo 
Postojna in Gozdarskim inštitutom 
Slovenije. Ti dve instituciji bosta po-
delili certifikate izvajalcem, ki bodo 
samo na podlagi teh certifikatov lahko 
opravljali dela v državnih gozdovih.

Kakšno je bilo leto 2020 in kako 
ocenjujete poslovanje v tekočem 
letu?
Do leta 2020 je SiDG povečini sani-
rala slovenske gozdove po vetrolo-
mu. Struktura GLS je bila bistveno 
drugačna, prodaja je bila otežena, 
saj se je v Evropi nabiral presežek 
lesa iglavcev. Leto 2020 je bilo sicer 
zaznamovano s krizo zaradi epidemi-
je koronavirusa, a je bilo za gozdove 
prvo spodbudnejše leto po 2014. Je 
pa bila lanska dosežena cena zelo 
nizka in na ravni cen koncesionarjev 
iz leta 2013, saj smo imeli zelo nizek 
delež najvrednejših GLS.

Letošnje poslovno leto bomo pred-
vidoma končali s približno 10 mili-
jonov evrov čistega dobička. Nova 
poslovodna ekipa, ki jo sestavljamo 
Andrej Janša, Matjaž Juvančič in 
jaz, je že v maju predlagala rebalans 
letnega poslovnega načrta, v katerem 
smo znatno dvignili vse kazalnike us-
pešnosti poslovanja v letošnjem letu. 
Kaže, da bomo tudi te cilje, za katere 
smo najprej mislili, da so ambiciozni, 
celo presegli.

Ali Slovenci znamo ravnati 
z gozdom?
Znamo, čeprav obstajajo izjeme, ki 
včasih skazijo celotno sliko. Slovenci 
gozd jemljemo kot posebno vredno-
to, pomembno za obstoj naroda, in 
v gozdu vidimo potencial. Mogoče 
pa se premalo zavedamo zahtevnosti 
gozdarskega poklica. Danes je goz-
darski poklic po moji oceni najbolj 
nevaren poklic v Sloveniji. Kljub 
novi opremi in sodobni mehaniza-
ciji beležimo še vedno od 15 do 20 
smrtnih žrtev v zasebnih gozdovih. 
Žarko Nanjara

Foto: Polona Avanzo / arhiv SiDG 



Kočevska september 2021www.kocevje.si 8Moja občina

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Gradnja kolesarskih površin v polnem teku

Zaključena dela v Rozmanovi ulici Poletne 
 investicije v 
treh osnov-
nih šolah

Naložbe na Rudniškem jezeru 

V Kočevju se je julija začela gradnja 
kolesarskih povezav za ureditev skle-
njenega omrežja, kar bo pomembno 
prispevalo k razvoju trajnostne mobil-
nosti v mestu. Projekt v vrednosti sko-
raj štiri milijone evrov je sofinanciran 
iz evropskih sredstev, z investicijo pa 
bomo pridobili več kilometrov novo 
urejenih površin tako za kolesarje kot 
pešce. Med letos vidnejšimi posegi je 
gradnja kolesarskih površin ob Kolod-
vorski in Tomšičevi cesti, kjer se je že 
izvedel premik vročevoda pod zemljo, 
med drugim pa je v teku tudi grad-
nja pilotne stene pri tunelu. Sočasno 
pospešeno poteka gradnja promenade 

do jezera - nove površine za kolesarje 
in pešce z javno razsvetljavo. Pote-
kala bo od tunela na Tomšičevi, čez 
Trdnjavo do Roške ceste. 

Zaradi kompleksnosti izvedbe in 
nekaj nujnih prilagoditev pa se bodo 
predvidoma konec septembra začela 
tudi dela na tretjem delovišču, in sicer 
v Kidričevi ulici in starem mestnem 
jedru, kjer se bo zgradila brv čez reko 
Rinžo, ki bo povezala ta dva dela mes-
ta. Načrt gradnje predvideva začasno 
zajezitev reke, in sicer pri knjižnici, 
kar je že usklajeno s pristojnimi služ-
bami in Ribiškim društvom Kočevje, 
ki bo poskrbelo za preselitev rib nad 

jez. V primeru močnejših padavin bo 
poskrbljeno tudi za ustrezen pretok 
vode. Po namestitvi pilotov v strugi bo 
pretok reke spet vzpostavljen, pred-
vidoma v mesecu dni od začetka del. 
Sledi še namestitev preostalih pilotov 
in same lesene konstrukcije brvi. Po-
tek del na opisanih območjih je odvi-
sen od vremenskih razmer, zaključek 
pa je predviden še letos, saj se nas-
lednje leto odprejo tri nova delovišča. 
Največje na Ljubljanski cesti, kjer bo 
sočasno potekala gradnja kolesarskih 
površin in rekonstrukcija ceste s pripa-
dajočo komunalno infrastrukturo. 
G. Š.

Septembra se je zaključila še ena od 
rekonstrukcij cest, načrtovanih v letu 
2021, in sicer v Rozmanovi ulici. 
Izbran izvajalec del, podjetje CGP, d. 
d., je avgusta začel prenavljati cesto. 
Rekonstruiran je bil odsek ceste od 
priključka na državno cesto na Roški 
cesti do polovice Rozmanove ulice, 
v skupni dolžini 245 metrov. Poleg 
predhodno urejenega vodovodnega 

sistema je bila urejena tudi meteor-
na kanalizacija ter sanirano celotno 
cestišče. Skupna vrednost investicije 
je znašala 97.000 evrov. V prihodnosti 
nas čaka še nadaljevanje posegov v 
omenjeni ulici, saj je treba tudi v dru-
gem delu Rozmanove ulice sanirati 
star vodovodni sistem in zagotoviti 
odvajanje meteornih vod s ceste.
G. Š.

Med poletnimi počitnicami so se na 
osnovnih šolah začele in tudi zaklju-
čile tri investicije. Najobsežnejša je 
ponovno potekala na OŠ Ob Rinži, 
kjer se je zaključila še zadnja faza 
zamenjave stavbnega pohištva v 
skupni vrednosti 1,34 milijona evrov. 
Investicija se je sicer začela že leta 
2019, letos pa se je tako zaključila z 
najobsežnejšo zadnjo fazo zamenjave 
stavbnega pohištva v drugi in tretji 
triadi. Projekt sanacije stavbe šole se 
bo predvidoma zaključil v letu 2022 z 
zamenjavo sistema za prezračevanje 
učilnic. Dela so čez poletje potekala 
tudi na OŠ Stara Cerkev, kjer se je 
izvedla sanacija dotrajanih prostorov 
v šolski kuhinji in jedilnici. Zame-
njal se je tudi del dotrajane kuhinjske 
opreme. Na OŠ Zbora odposlancev na 
Trgu zbora odposlancev pa je pote-
kala adaptacija sanitarij za učence v 
traktu A ter sanacija talnih oblog na 
hodniku. S tem se tudi bliža zaključek 
celovite adaptacije sanitarij. 
K. K.

Na Rudniškem jezeru se je letos 
izvedlo več naložb na področju ure-
janja javnih površin in infrastruk-
ture, njihova skupna vrednost pa je 
83.000 evrov. Najobsežnejši projekt 
je bila ureditev javne razsvetljave 
ob cesti do glavne plaže. Nasproti 
bivše gostilne Lovšin se je uredila 
makadamska površina, kjer je možno 
parkiranje vozil obiskovalcev jezera. 
Na drugi strani, nad predvidenim 

jadralno-potapljaškim centrom, so se 
uredile pohodne površine za pešce, 
na makadamske površine so zasadili 
travo, v kratkem sledijo še dodatna 
ozelenitev, saditev dreves in posta-
vitev urbane opreme. Hkrati se je do 
tega dela jezera omejil tudi dostop 
za motorna vozila. Med manjšimi 
investicijami je še ureditev štirih ob-
stoječih ribiških mest. Zaradi razmer 
na trgu ostaja za zdaj še nerealiziran 

projekt ureditve brvi, pomolov in 
teras od pomolov do glavne plaže. 
Zaradi previsokih cen materialov in 
dela sta bila neuspešno zaključena 
dva javna razpisa, saj so ponudbe 
krepko presegle predvidena sredstva 
na podlagi projektantske ocene. Iz-
vedba ostaja v načrtu za prihodnje 
leto, vendar v okviru razpoložljivih 
sredstev. 
T. R., K. G.

OBVESTILO OBČINE KOČEVJE O DOSTOPANJU DO STORITEV
V skladu s trenutnimi veljavnimi ukrepi in priporočili delo na Občini Kočevje poteka nemoteno, prav tako normal-
no posluje javna blagajna v pritličju stavbe. Stranke lahko normalno dostopate do storitev občinske uprave, ven-
dar morate za vstop v stavbo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni ali testirani), zato imejte seboj ustrezno 
dokazilo. Pri tem seveda upoštevajte navodila – uporaba maske, razkuževanje rok in priporočena fizična razdalja. 
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Projekt ureditve obrežja Rinže

Nova urbana oprema ob kolesarski poti 
Po žuborečih studencih 

Urbane poslikave sten in zasnova mladinskega centra

Območje javnih površin ob Rinži 
predstavlja velik, še ne izkoriščen 
potencial razvoja mesta. Občina 
Kočevje želi v naslednjih nekaj letih 
levi breg reke Rinže urediti v so-
naravno parkovno površino. Cilj je 
izboljšati dostopnost in prehodnost ob 
vodi ter doseči enoten značaj pešpoti 
skozi celotno območje jedra Kočevja. 
Novo urejeno območje ob reki bi tako 
občanom ponudilo kakovosten stik z 
naravo v urbanem okolju. 

Brežina levega brega ob Rinži je 
v predvideni ideji razdeljena na štiri 
različna območja: prvo ob športni 
dvorani do Karlovega mosta, dru-
go od tržnice do Roške ceste, tretje 
od Roške ceste do zapornic, zadnje 
območje pa predstavlja ozek pas 
nabrežja do čistilne naprave, kjer je 
predvidenih tudi najmanj posegov. 
Oblikovanje parka ob reki bi najbolj 

definirale posamezne terase z linij-
skimi mehkimi potmi, robovi teras in 
avtohtono vegetacijo. Vzdolž celot-
nega območja urejanja je predvideno 
ohranjanje ali izboljšava ekosistem-
ske vrednosti območja. Ponekod je 
predlagan urejen dostop do vode 
prek lesenih teras, umeščenih ob pot. 
Enotno oblikovana pešpot bo lahko 

ponudila tudi možnost za nadaljevanje 
parka proti OŠ Ob Rinži. 

Ureditev tega dela obrežja je pred-
videna že z občinskimi prostorskimi 
podlagami. Idejna zasnova je nastala 
na osnovi Urbanega sprehoda Jane's 
walk, delavnic med evropskim tednom 
mobilnosti in na podlagi strokovne 
projektne naloge naročnika. Avgusta 

letos smo izvedli prvo delavnico za 
javnost, kjer smo obravnavali celotno 
zasnovo, med tednom mobilnosti pa 
smo izvedli še eno ciljno delavnico, 
za uporabnike območja 2, ki bo prvo 
projektirano v projekt za izvedbo. 
Predvidena je postopna izvedba po 
območjih, in sicer od leta 2022 dalje.
T. Š. U. 

Občina Kočevje je leta 2011 za ure-
ditev kolesarske poti, poimenovane 
Po žuborečih studencih, pridobila 
sredstva LEADER – Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja. V 
okviru projekta je občina očistila in 
dozidala štiri studence: Zajčji stude-
nec v Dolgi vasi, Livoldski studenec, 
Črnopotoški studenec in studenec v 
Kočarjih. Ob poti je sicer devet stu-
dencev, za ureditev pa so bili izbrani 

najpogosteje obiskani in najbolje 
ohranjeni. Ker je zob časa leseno 
infrastrukturo načel do te mere, da 
je postala nevarna, smo se na občini 
odločili, da jo v poletnem času zame-
njamo z novo, ki je skladna s celostno 
podobo urbane opreme, ki jo uvajamo 
v občini. Investicija je občino stala 
5.700 evrov. Kolesarji pot lahko pre-
poznajo po modrih oznakah v obliki 
vodne kapljice, ki so nameščene na 

križiščih, k studencem pa jih še dodat-
no usmerjajo posebni znaki z napisom 
'studenec'. Daljša pot, ki sicer ni v 
celoti označena, vendar je vrisana 
v zemljevid kočevskih kolesarskih 
poti, se začne in konča na Rudniškem 
jezeru, je dolga 31,5 km, prekolesarite 
pa jo lahko v treh urah. Pot je srednje 
zahtevna in večinoma poteka skozi 
gozd po utrjenih makadamskih cestah, 
deloma pa tudi po asfaltnih. Opis in 

koordinate poti so dostopni na spletni 
strani Zavoda Kočevsko. Vabljeni na 
prijetno potepanje s kolesom po žubo-
rečih studencih Kočevske.
S. M. 

Kočevje je eno od desetih partnerskih 
mest v mednarodnem URBACT-pro-
jektu iPlace, katerega cilj je oživljanje 
mest in razvoj lokalnega podjetništva 
na podlagi izmenjave znanj in prepo-
znavanja specifičnih niš krajev. Pro-
jekt se je začel leta 2019, izvedenih 
je bilo več mednarodnih srečanj in 
izmenjav dobrih praks, v lokalnem 
okolju pa so potekala tudi številna 
delovna srečanja urbane lokalne sku-
pine, ki je raziskovala zgodovino in 
potenciale Kočevja.

Na podlagi hekatlona Kočevje 

moje mesto, ki ga je z Občino Ko-
čevje organiziral Podjetniški inku-
bator Kočevje, so se razvile različne 
ideje za pilotne izvedbe, dve pa sta 
se v okviru projekta iPlace začeli 
tudi pospešeno razvijati. Svoje sicer 
še začasne prostore in okrepljeno 
mentorstvo Podjetniškega inkuba-
torja Kočevje je dobil nov mladinski 
klub, skupina mladih, s katerimi že 
dalj časa prostovoljno dela Tinkara 
Hodnik, sicer učiteljica na OŠ Ob 
Rinži. Skupina se redno srečuje v 
prostorih inkubatorja, kjer so najprej 

ustvarili nekaj manjših kosov pohi-
štva iz obnovljenih virov ter vzposta-
vili knjižni kotiček. V nadaljevanju so 
na pobudo otrok organizirali tematski 
večer, kjer so si ob kokicah ogledali 
slovenski film Pojdi z mano. Mladi 
so izkazali veliko motivacijo za delo 
naprej in željo po lastnem prostoru, ki 
bi ga zgradili mladi za mlade. Začeli 
so snovati tudi lastno spletno stran 
in številne dejavnosti za razvoj, ki 
bodo morda uspešno pripeljale tudi 
do mladinskega centra. Drugi pilotni 
projekt je bolj urbane narave, saj 

bodo v mestu svoj prostor na neka-
terih stavbah, kot je del telovadnice 
OŠ Zbora odposlancev in del fasade 
stavbe v UHM, dobile prav poseb-
ne poslikave na temo zgodovine in 
identitete Kočevskega. S pomočjo 
Pokrajinskega muzeja Kočevje jih 
pripravljajo domači ustvarjalci, ki so 
se odzvali povabilu k sodelovanju. 
Ideja projekta je tako komuniciranje 
identitete kraja v prostoru kot tudi 
podjetniški potencial urbanih zgodb v 
razvoju izdelkov in v turizmu. 
T. Š. U., K. G.

Idejna zasnova ureditve na območju 2 (LUZ) Delavnica • Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Deklica s piščalko 2022 - javni poziv
Občina Kočevje vabi k predložitvi 
nominacij za prejemnika Priznanja 
Občine Kočevje Deklica s piščal-
ko 2022. Priznanje se podeljuje za 
strokovno odličnost na področju 
umetnosti, humanističnih znanosti in 

kulture, da bi izpostavil nacionalno 
ali mednarodno primerljive vrhunske 
rezultate ustvarjalcev, katerih delo je 
povezano z regionalnim področjem 
Občine Kočevje tako, da bistveno 
prispevajo k umetniškemu, znanstve-

nemu in kulturnemu razvoju Koče-
vske. 

Nominirance lahko predlagajo 
posamezniki, pravne osebe ali druge 
neformalne skupine ljudi v najširšem 
smislu. Rok za predložitev nominacij 

je 20. 10. 2021. Podrobnosti poziva 
so objavljene na spletni strani Ob-
čine Kočevje, dokumentacija pa je 
dostopna tudi v glavni pisarni Občine 
Kočevje. 
K. G. 
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Sopotniki v Kočevju iščemo nove prostovoljce

Nagovor župana ob prazniku Občine Kočevje

Zavod Sopotniki v sodelovanju z 
Občino Kočevje od leta 2018 izvaja 
brezplačne prevoze za starostnike. 
V tem času smo med svoje vrste 
sprejeli kar nekaj odličnih prostovolj-
cev. Ekipa, ki jo imamo, je zanesljiva 
in vedno pripravljena pomagati. V 
Kočevju imamo v uporabi dve vozili, 
ki redno vozita naše uporabnike po 
različnih opravilih. Eno vozilo je 
namenjeno prevozom znotraj obči-
ne Kočevje, drugo vozilo pa vozi v 
Novo mesto. 

Ker število uporabnikov narašča in 
posledično tudi rezervacije, si želimo 
povečati prostovoljsko ekipo. Vsak, 
ki je pripravljen pomagati starejšim 

in jih po potrebi tudi spremljati pri 
njihovih opravilih, je lahko prostovo-
ljec. Delo prostovoljca ni zahtevno, 
je pa srčno. Sami si določite dan, 
kdaj imate čas, da opravljate pro-
stovoljstvo. Na prostovoljski dan se 
vedno s koordinatorjem dogovorite, 
kdaj in kje se prevzame vozilo. Potni 
nalog, kateri prevozi se bodo tisti dan 
opravili, dobite en dan prej, tako se 
lahko že doma pripravite na vožnje. 
Občasno je za nekatere uporabnike, 
ki to potrebujejo, treba zagotoviti tudi 
spremstvo. Na poti boste spoznali 
ogromno novih ljudi in mogoče tudi 
videli koga, ki ga že dlje časa niste. 
Delo prostovoljca pri Sopotnikih ni 

nikoli dolgočasno. Vedno se zgodi kaj 
zanimivega.

Delo poteka v dopoldanskem času 
znotraj delovnega časa enote: po-
nedeljek in torek od 7:00 do 15:00, 
sreda 7:00 do 17:00, četrtek in petek 
7:00 do 14:00. V delo vas uvedemo 
in vam vseskozi ponujamo mentor-

stvo ter podporo.
Če bi se nam radi pridružili, nas 

pokličite na telefonsko številko 051 
426 411 ali pišite na naslov info@
sopotniki.org, za več informacij lahko 
obiščete našo spletno stran: www.
sopotniki.org ali Facebook stran 
Sopotniki.  

Za opravljanje prostovoljskega dela 
je treba izpolnjevati pogoj PCT (pre-
boleli, cepljeni, testirani). 

OBVESTILO: S 1. 9. 2021 se je 
pisarna koordinatorke preselila na 
novo lokacijo. Je na Občini Kočevje 
v pritličju. Za vse informacije lahko 
pokličete na 051 426 411.
A. R.

Spoštovane občanke, cenjeni občani! 
Poletje se od nas poslavlja in leto je spet obr-
nilo novo poglavje. Pogled v zadnje nas mora 
navdajati s pozitivnimi občutki. Res je bilo 
zahtevno, zlasti zaradi nesrečnih zdravstvenih 
razmer, ki so povzročile veliko hudega. Ne le 
nam na Kočevskem, temveč povsod po svetu. 
A kriza ni samo čas slabih stvari, je tudi pri-
ložnost, če znamo in zmoremo stopiti skupaj 
in iz nje narediti kaj dobrega. In prav to je 
naredila naša občina. Vzorno smo obvladovali 
krizne razmere in spretno obvladovali širitev 
okužb ter posledic, povezanih z njimi, hkrati 
smo postali tudi primer vzornega upravljanja 
krize v času organiziranja testiranja in ceplje-
nja prebivalcev. To je bilo mogoče predvsem 
zato, ker smo sodelovali, ker znamo in zmore-
mo in ker si drznemo! Posledično je bil izhod 
iz krize uspešen, gospodarstvo ni utrpelo 
negativnih posledic in število nezaposlenih se 
je še dodatno zmanjšalo prav med krizo. Še 
več: prav gospodarstvo bo v letih pred nami 
ponovno izdatno investiralo in tudi v bodoče 
odpiralo nova in nova delovna mesta. Ob-
činske investicije potekajo uspešno in nemo-
teno, proračun dosega rekordne vrednosti, 
prednost pa dajemo predvsem razvoju našega 

občinskega podeželja, kjer bodo skoraj vse 
vasi doživele prenovo vaških domov. Prav to 
dejstvo še posebej razveseljuje, saj je občutiti 
vse bolj živahno življenje v skoraj vseh vaseh. 
Kočevje smo povezali s prestolnico, turizem 
se razvija hitreje od pričakovanj in prav na 
tem področju postajamo prepoznavni kot vse 
pomembnejša turistična destinacija, ki v naše 
kraje privablja vse več obiskovalcev. Številni 
so nad naravnimi lepotami nadvse očarani in 
še več se jih vedno znova vrača prav k nam, 
na Kočevsko. Verjamem, da marsikdo bere 
moja razmišljanja bolj zadržano, verjamem 
tudi, da so še vedno nekateri, ki vidijo stvari 
drugače, manj pozitivno in manj spodbudno. 
A sam sem s prehojeno potjo zadovoljen. 
Z ekipo, s katero mi je v čast delati, je bilo 
ogromno postorjenega. Seveda je vedno tudi 
prostor za izboljšave in k temu stremim tudi 
sam, a kdaj pa kdaj, in občinski praznik je 
morda takšen trenutek, je prav, da smo nase in 
svoje dosežke tudi ponosni. To ne pomeni, da 
bomo delali manj zagnano, prav nasprotno! Še 
leto dni je preostalo, da dokončamo, kar smo 
se namenili, in zagotovimo osnovo za še tisto 
več v prihodnje. 
Dr. Vladimir Prebilič

Foto: Bojan Štefanič

Foto: arhiv Zavoda Sopotniki 
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Slovesnost na Rabu
V soboto, 11. septembra, je na 
otoku Rab potekala slovesnost ob 
osvoboditvi italijanskega fašistič-
nega taborišča Kampor. Tudi sam 
sem se udeležil omenjene slove-
snosti in kot eden od govornikov 
povedal naslednje: 

"Vojne prinašajo uničenja. 
Domov, življenj, prihodnosti ter 
- kar je morda najhuje - človeč-
nosti. Človečnost je prvobitna 
sila, ki se zdi na prvi pogled sa-
moumevna in neodtujljiva, vojne 
pa nam kažejo, da to ni res. V 
vojni postane človečnost le cene-
no blago.

Razvrednotenje človečnosti 
piše najbolj tragične zgodbe 
posameznikov, celih generacij, 

pravzaprav naše civilizacije. In 
apokalipsa vojn je najbolj uni-
čujoča takrat, ko razčlovečenje 
postane gonilna sila bojevanja. In 
dobi svoje mesto, svojo 'vojno' 
legitimnost. Vse, kar so v najbolj 
grozljivi podobi predstavljala ta-
borišča. S strahotnimi zgodbami, 
katerih tudi dandanes, skorajda 
osemdeset let po tem, ne more-
mo, ne smemo in ne želimo razu-
meti. Pa tudi ne pozabiti!

Kar pa nas ne odvezuje odgo-
vornosti! Odgovornosti, ki jo ima 
vsak posameznik, ne samo kot 
član družbe, države, politične op-
cije ali prepričanja. Temveč kot 
človek! Zato sem iskreno vesel, 
da se te odgovornosti ponosno 

zavedamo tudi danes, vsi tukaj 
zbrani, v spominu na Kampor, 
v spominu na nepredstavljivo 
trpljenje tisočerih internirank in 
internirancev.

Spomin na Kampor je groz-
ljiva podoba sestradanih trupel, 
spomin na votle oči preživelih, 
oropanih dostojanstva. Spomin 
na Kampor so pretresljiva priče-
vanja o vzetih otroštvih, o mate-
rah, ki ne morejo zaščiti svojih 
otrok, o možeh, katerih shirane 
silhuete kopljejo jarke za trupla 
svojih sotrpinov.

A v globinah največje teme, ko 
se zdi, da je skupaj z jarki smrti 
pokopano tudi upanje, to na Ra-
bu, v letu groze in smrti, ni umr-

lo. Kljub dnevnemu ustrahovanju 
in mučenju je v taborišču vzklil 
upor. Vendar kljub nečlovečnosti, 
doživeti v Kamporju, interniran-
cem ni odvzela vedenja, da se 
proti zlu ne bori še z več vzetega 
dostojanstva.

Tisti usodni septembrski dnevi 
so tako spisali sporočilo, ki ga 
moramo dandanes ob vsem, kar 
se hudega po svetu dogaja, ohra-
njati živega.

Interniranci, ki so razorožili 
sovražnikovo vojsko na Rabu, 
svojim krvnikom niso sodili z 
maščevanjem, temveč številnim 
celo pomagali pri vrnitvi v svoje 
matične domovine. Vse to se na 
prvi pregled zdi nepredstavljivo, 

a ko pogledamo iz distance, se 
zavemo, da je največja zmaga 
človeka v tem, da je ta kljub voj-
nim grozotam zmožen prekiniti 
zlo razčlovečenja. In ob tem ne 
pozabiti. Da mir, človekove pra-
vice in človekovo dostojanstvo 
niso ne samoumevni ne trajni, 
ampak se je zanje treba boriti, jih 
ceniti in spoštovati na vsakem 
koraku in ob vsakem času.

In danes, ko spoštujemo 
spomin na tragične dogodke 
Kamporja na Rabu, vam kot član 
občinskega sveta Občine Kočev-
je in tudi kot poslanec v držav-
nem zboru sporočam: Ne bomo 
pozabili! Ne smemo pozabiti!"
Predrag Baković

550 let pozneje …
… sta Kočevje in Kočevsko vse 
bolj podobna atraktivni lokaciji, 
srednje velikemu, a prijaznemu 
in vse bolj uspešnemu mestu v 
Sloveniji. V letu, ko obeležuje-
mo tako pomembno dejstvo, s 
katerim je naselje ob Rinži tudi 
formalnopravno s podelitvijo 
mestnih pravic postalo mes-
to z vsemi dolžnostmi, a tudi 
privilegiji, se kar samo ponuja 
vprašanje, kakšen napredek je bil 
storjen v vsem tem času.

Kot velja za vsako življenje, 

tudi za naše mesto, je to doži-
vljalo vzpone in padce. Vendar je 
treba takoj podčrtati prav znani 
pregovor: ni pomembno, kolikok-
rat na svoji poti padeš, se spotak-
neš, temveč je pomembno, da se 
znaš vedno znova pobrati in na-
daljevati pot k uspehu. In prav to 
so znali storiti naši predniki kljub 
najtežjim preizkušnjam. Drznem 
si trditi, da trenutno naše mesto 
beleži zavidanja vreden vzpon 
na vseh področjih. Gospodarsko 
se razvija, odpirajo se nova in 

nova delovna mesta z vse višjo 
dodano vrednostjo, posledično se 
povečuje blagostanje ljudi. Infra-
strukturno mesto raste v številnih 
pogledih in s tem omogoča ne 
samo razvoj gospodarstva, tem-
več tudi boljšo kakovost življenja 
ljudi. Ponovno smo z železnico 
povezani s prestolnico, obnovlje-
ne so vse šole in vrtci, najmlajši 
pa bodo v kratkem dobili povem 
nov objekt – prvi po 50 letih. 
Številne manjše investicije v igri-
šča, vaške domove, izboljševanje 

kakovosti cest in mehki pro-
jekti, kjer namenjamo posebno 
pozornost starejšim in mladim, pa 
sooblikujejo vključujočo družbo 
in zagotavljajo kakovostno okolje 
sobivanja vsem.

Seveda je delo na področju ra-
zvoja vedno nedokončano, saj je 
priložnosti za bolje in več vedno 
dovolj, samo drzniti si je treba 
in jih izkoristiti. Prav to je cilj 
ekipe, s katero delam. Smo mo-
tivirani in povsem predani naši 
Kočevski. Pred nami je še zadnje 

leto mandata, ki ga bodo zazna-
movali še številni projekti – eni v 
izvajanju, drugi se bodo začeli iz-
vajati v kratkem. Brez slehernega 
dvoma verjamem, da bodo smeli 
in drzni cilji Moje Kočevske, ki 
smo si jih zadali, tudi doseženi 
in Kočevska bo še korak bližje 
velikemu cilju: občina, ki jo bodo 
številni imeli za vzor, in mesto, 
katerega nas ne bo sram, temveč 
nam bo v ponos. Srečno Kočevje, 
vse dobro Kočevska! 
Dr. Vladimir Prebilič

Barva: 
Pantone 655 cp

'Cesta v gradnji 15 km Kočevje – Koprivnik'
Tabla v Spodnjih Cvišlarjih z 
napisom CESTA V GRADNJI 
15 KM KOČEVJE – KOPRIV-
NIK je bila postavljena, ko smo 
leta 1995 začeli asfaltirati cesto 
proti Koprivniku. V letu 2021 
opazimo tablo z enakim napi-
som. Tabla je sicer nova, kar je 
po svoje škoda, saj bi imela po 
26 letih že muzejsko vrednost, 
obnova ceste pa je popolnoma 
zastala. Za dokončanje gradnje 

je treba asfaltirati 6 km dolg ma-
kadamski odsek od Koprivnika 
do križišča z državno cesto Bre-
zovica–Črnomelj. 

Sredstev za gradnjo je dovolj 
že iz odškodnin od posekanega 
lesa v naših gozdovih, ki jim si-
cer pravimo državni in občinski. 
Od leta 2010 dobi Občina Ko-
čevje letno okrog milijon evrov 
odškodnin za posekan les. Pri 
sprejemanju Zakona je bil glavni 

argument, s katerim sem ute-
meljeval prenos 50 % sredstev 
odškodnin na občine, velika 
obremenitev cest zaradi prevoza 
hlodovine. 

Za posodobitev ceste je pot-
rebnih približno milijon evrov, 
torej enoletni priliv denarja iz 
gozdov v proračun občine. Poso-
dobljena cesta bi bila najkrajša 
povezava s Črnomljem, kamor 
se dnevno vozi na delo veliko 

ljudi iz Kočevja. 
Upamo, da bo odločitev dr-

žave, ki nadaljuje asfaltiranje 
10 km odseka od Brezovice do 
Bistrice prav do križišča proti 
Koprivniku, spodbudila odgo-
vorne na občini, da asfaltirajo 
še preostali odsek lokalne ceste. 
Predlog SLOGE, da se posodo-
bitev navedenega odseka uvrsti 
v proračun za leto 2022, je bil 
zavrnjen z utemeljitvijo, da je 

premalo prometa na tej cesti. 
Splošno znano je, da se promet 
poveča, ko je cesta asfaltirana. 
To je bilo potrjeno tudi po asfal-
tiranju odseka Kočevje–Kopriv-
nik, saj so si občanke in občani 
začeli graditi svoje domove in 
vikende v Mačkovcu, Oneku, 
Lazah pri Oneku in v Kopriv-
niku, kjer je že veliko mladih 
družin.
Janko Veber

BikeWorkshop 
kolesarski servis, Martin Bastar s.p. 

Pri Unionu 9, 
1330 Kočevje 

Telefon: 031 221 271

bike_workshop_kocevje

BikeWorkshop Kočevje

bikeworkshop.si
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Center za krepitev zdravja Kočevje
Število ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi (v nadaljevanju KNB) vztrajno narašča, kar pripisujemo življenjskemu slogu in starajoči 
se populaciji. KNB spadajo med vodilne vzroke zlasti prezgodnje umrljivosti – povzročajo kar do 80 % vseh smrti. Najpogostejše kronične 
nenalezljive bolezni so srčno–žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen, bolezni kostno-mišičnega sistema, kronične bolezni dihal ter nekatere 
duševne bolezni.

Za zdravje in kakovost življenja so 
vsekakor pomembni okolje, v katerem 
posameznik živi, življenjski slog in 
osebnostne lastnosti. Zdrav začetek 
življenja ter skrb za zdravje otrok in 
mladostnikov se uvrščata med temelj-
ne zdravstvene cilje. V Sloveniji so 
otrokom, mladostnikom in odraslim 
na voljo številni programi vzgoje za 
zdravje, ki so usmerjeni k ohranjanju 
in krepitvi zdravja ter negovanju zdra-
vih življenjskih navad. 

Center za krepitev zdravja Kočev-
je (v nadaljevanju CKZ Kočevje) je 
samostojna enota Zdravstvenega doma 
Kočevje. Izvajamo preventivne progra-
me primarnega zdravstvenega varstva, 
kar zajema tudi delo v lokalni skupnos-
ti. Ključno vlogo za nas imajo dejavno-
sti za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v skrbi za zdravje v lokal-
nem okolju. Pozivamo tudi k skrbi za 
zdravje zaposlenih v delovnih orga-
nizacijah. Delavnice in svetovanja za 
krepitev zdravja izvajamo ob napotitvi 
zdravnikov in kot obliko promocije 
zdravja za zaposlene. Sodelujemo z 
različnimi društvi in delovnimi orga-
nizacijami (npr. s Podjetniškim inku-
batorjem, Dnevnim centrom ŠENT, 
Ljudsko univerzo, VDC Želva …) ter z 
izobraževalnimi ustanovami in preos-
talimi, ki lahko pripomorejo k zdravju 
prebivalstva na Kočevskem.

Naše delo obsega naslednje progra-
me in dejavnosti:
• Priprava na porod in starševstvo
• Vzgoja za zdravje otrok in mlado-

stnikov v vrtcih in šolah
• Zobozdravstvena vzgoja za otroke 

in mladostnike
• Program za krepitev zdravja za 

odrasle
• Promocija zdravja na delovnem 

mestu
• različne dejavnosti za krepitev 

zdravja in zmanjševanje neenakosti 
v zdravju v lokalni skupnosti. 

Program za krepitev zdravja za 
odrasle
Programu za krepitev zdravja ponu-
ja celostno obravnavo dejavnikov 
življenjskega sloga in pomaga uvesti 
spremembe ter jih ohranjati. Vse naše 
delavnice so financirane iz sredstev 
obveznega zdravstvenega zavarova-
nja, naše storitve pa se delijo med 
temeljne in poglobljene. 

Pri temeljnih obravnavah se sezna-
nite s pomenom zdravega življenj-
skega sloga za ohranjanje in krepitev 
zdravja ter preprečevanje in zdravlje-

nje kroničnih bolezni. Prav tako vas 
motiviramo  za spremembe z zdrav-
jem povezanega vedenja in za vključi-
tev v poglobljene zdravstvenovzgojne 
delavnice ali individualna svetovanja, 
in sicer skladno s prisotnimi dejavniki 
tveganja, ogroženostjo in obolelostjo 
za kroničnimi boleznimi.

Temeljne obravnave:
• Zdravo živim
• Zvišan krvni tlak
• Zvišane maščobe v krvi
• Zvišan krvni sladkor
• Sladkorna bolezen tip 2
• Tehnike sproščanja

• Ali sem fit?
• Test telesne pripravljenosti za 

odrasle in starejše
V poglobljene obravnave se lahko 

vključite, če vas predhodno napoti 
ambulanta družinske medicine (izbra-
ni osebni zdravnik ali diplomirana 
medicinska sestra) ali psihiatra/klinič-
nega psihologa/psihologa. 

Poglobljene obravnave:
• Zdravo jem
• Gibam se
• Zdravo hujšanje
• S sladkorno boleznijo skozi življe-

nje
• Podpora pri spoprijemanju s tesno-

bo
• Podpora pri spoprijemanju s stre-

som
• Podpora pri spoprijemanju z depre-

sijo
• Individualno svetovanje za opušča-

nje kajenja
• Skupinsko svetovanje za opuščanje 

kajenja
• Individualno svetovanje za opušča-

nje tveganega in škodljivega pitja 
alkohola

Če potrebujete krajši individualni 
posvet z nami, se lahko naročite na 
pogovorne ure za krepitev zdravja. 
Pogovornih ur se lahko udeležite tudi, 
če potrebujete podporo ali pomoč pri 
spreminjanju vedenja, povezanega 
z zdravjem, opravljanje določenih 
meritev in za pomoč pri načrtovanju 
tega, kar lahko storite sami za svoje 
zdravje.

V CKZ Kočevje so zaposleni dodat-
no strokovno usposobljeni zdravstve-
ni delavci in sodelavci za izvajanje 
preventivnih obravnav: diplomirani 
medicinski sestri, psihologinja, 

dietetičarka, fizioterapevtki in kinezi-
olog. Za nas je zelo pomemben timski 
pristop, saj v osnovnem zdravstvenem 
varstvu zagotavlja ustrezno pomoč 
posamezniku. Aktivnosti medicinske 
in zdravstvene nege so namreč usmer-
jene k skupnemu cilju – zdravju. 
• Diplomirani medicinski sestri vam 

bosta odgovorili na vprašanja glede 
življenjskega sloga, dejavnikov 
tveganja za srčno-žilne bolezni, 
sladkorne bolezni pri odraslih ter 
zdravega načina hujšanja. 

• Dietetičarka vam bo predala znanje 
in veščine za postopno uvajanje 
sprememb v načinu prehranjevanja. 
Izvedeli boste, kako v pestri po-
nudbi na trgovskih policah izbrati 
zdrava živila, kako doma enostavno 
sestaviti zdrav jedilnik in narediti 
načrt za hranjenje zunaj doma, v 
službi, na počitnicah in še kje. Po-
nujamo vam strokovno podporo in 
pomoč pri spreminjanju nezdravih 
prehranjevalnih navad. 

• Fizioterapevtki udeležence seznani-
ta s pomenom gibanja za zdravje, z 
uravnoteženo telesno vadbo, kako 

pravilno izvajati vaje za moč, giblji-
vost, ravnotežje in aerobno vadbo. 
Pridobite tudi poglobljeno oceno 
svoje telesne pripravljenosti ter 
skupaj s fizioterapevtkama oblikuje-
te svoj osebni načrt telesne dejav-
nosti. Kineziolog s svojim znanjem 
fizioterapevtki interdisciplinarno 
dopolnjuje in sodeluje pri izvajanju 
telesnih vadb. Ima tudi ključno vlo-
go pri izvajanju delavnice zdravega 
hujšanja.

• Celotno sestavo tima pa zaokroži 
še psihologinja, ki z izvajanjem 
tehnik sproščanja izobražuje na 

področju čuječnosti in s tem pouču-
je o načinih, kako lahko poskrbimo 
za sprostitev telesa. Delavnice so 
praktično naravnane, saj udeleženci 
veščine neposredno preizkusijo. Po-
leg tehnik sproščanja se je mogoče 
udeležiti delavnic spoprijemanja 
s stresom, tesnobo in depresijo. 
Kadilci lahko prek individualnih ali 
skupinskih srečanj dosežejo opus-
titev kajenja ali pa vsaj zmanjšajo 
število pokajenih cigaret. Psihologi-
nja izvaja tudi pogovorne ure, ki so 
namenjene individualnemu sveto-
vanju in napotitvi v odgovarjajoče 
delavnice.

Na nas se torej lahko obrnete, če 
želite:
• spremeniti svoje življenjske navade, 

povezane z zdravjem
• potrebno podporo, da naredite prvi 

korak k spremembi
• da izvedemo predavanje ali delav-

nice zdravstvene vzgoje v vašem 
vrtcu, šoli, delovni organizaciji ali 
lokalni skupnosti.  

Anja Škufca, dipl. m. s.

Foto: Canva.com 
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QUICK CHECK CENITVE POŠKODOVANIH VOZIL

KAROSERIJSKA POPRAVILA SERVISIRANJE VSEH ZNAMK VOZIL

ZA VAS POSKRBI MATIC OBRANOVIČ, KI VAŠE VOZILO 
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Jaka odločno za policista, Tim še koleba, 
Ana končno ve, kaj želi
Na enem koncu Športne dvorane 
Kočevje pasji lajež, brušenje lesa, 
spuščanje zraka iz pnevmatike, na 
drugem pokanje ploščic, hihitanje, 
sramežljivi pogledi in pogumni 
posamezniki. Vse to in še več je bilo 
videti, slišati in vonjati na Festivalu 
poklicev, ki se ga je v petek, 10. sep-
tembra, udeležilo kar 280 učencev in 
dijakov. Ta je uradno začel Karierno 
jesen, ki cilja na ohranjanje mladih v 
lokalnem okolju.

Karierni center za mlade – Všeč-
KAM in GREM, enota Kočevje, 
Podjetniški inkubator in Ljudska 
univerza Kočevje smo se pomanj-
kanja kadra za deficitarne poklice in 
problematiko izseljevanja mladih iz 
lokalnega okolja lotili malce drugače. 
Mladim nadobudnežem želimo sliko 
poklicne usmeritve v prihodnosti 
predstaviti interaktivno, z izkušnjo, 
ki jim ostane v spominu. Odrasli 
namreč prepogosto predvidevamo, da 
mladi preprosto niso zainteresirani. 
Mi menimo, da so premalo informi-
rani. Velika večina ne ve, kaj jim je v 
lokalnem okolju sploh na voljo.

To prepričanje ali bolje rečeno 
pomanjkanje informacij smo želeli 
zapolniti na Festivalu poklicev, ki 
je bil v petek, 10. septembra. Dijaki 
in osnovnošolci so se tako srečali 
s poklici, kot je policist, pravosod-
ni policist, fizioterapevt, reševa-
lec, patronažna medicinska sestra, 
zobozdravnik, gozdar, vojak, kemij-
ski in razvojni inženir, keramičar, vo-
doinstalater, električar, strojni tehnik, 

mizar, trgovec, oblikovalec kovin 
(orodjar), pilot, mehatronik (inženir 
robotike), varilec (AR varjenje) in se 
delno dotaknili tudi poklicev priho-
dnosti. 

Največ pozornosti je nedvomno 
pritegnil poklic pravosodni policist, 
predvsem vodnik službenega psa iz 
Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Dob pri Mirni. Le koga ne pritegnejo 
policijske lisice, zaščitna oprema in 
izkušnje varovanja zapornikov. Poleg 
policije je veliko pozornosti pritegnil 
prikaz prve pomoči pri reševalcih, 
negovanje otrok pri patronažnih 
sestrah, fizioterapevtski pripomočki, 
Yaskawin robot, kemične spojine iz 

Melamina in vojaški tank pred dvora-
no. Kar 22 različnih razstavljavcev iz 
lokalnih podjetji ter javnih ustanov se 
je trudilo, da bi mladim na čim bolj 
slikovit način predstavili, kaj po-

meni določen poklic. Kako je videti 
povprečen dan v službi. Šušljalo se 
je, da je večino obiskovalcev pred-
vsem zanimala plača.

Med pogovorom z osnovnošolci in 
dijaki nam je uspelo ugotovili, da je 
vsak tretji že trdno odločen, preostali 
še kolebajo, nekaj pa jih preprosto 
nima pojma, kam se bodo usmerili. 
So pa potrdili, da jim je dan na Fe-
stivalu poklicev znatno pripomogel, 
da se lažje odločijo. Tim je malce 

kolebal, a je na koncu le rekel, da ga 
je prepričal električar. Tam pa je bilo 
prav spodbudno opazovati dekleta, ki 
so vijačile vtičnico. Nekateri udele-
ženci so pogrešali bolj 'priljubljene' 
poklice, drugi pa so bili z izborom 
nadvse zadovoljni. Vsi so potrdili, 
da je Festival poklicev pomemben in 
nas spodbudili, da ostane vsakoletna 
tradicija. 

Iskanje kadra za deficitarne poklice 
se je lotila tudi Občina Kočevje, in 
sicer s štipendijami. Da ta ne bi bila 
edini motivator, si želimo s Karier-
no jesenjo letos namesto prebiranja 
opisa poklicev na papirju mladim 
približati poklice, s katerimi si lahko 
v lokalnem okolju ustvarijo stabil-
no kariero. S takšno izkušnjo se bo 
v trenutku odločanja o karieri vsaj 
prikradlo kakšno vprašanje in dilema 
več. Prav tako si bo vsak posameznik 
znal bolje predstavljati, kaj to zanj 
pomeni – odločitev o karieri, poklicu, 
prihodnosti.

Ali je to dovolj, da smo spremenili 
mišljenje in spodbudili razmišljanje 
pri mladih, je težko reči. Zagotovo so 
bili njihovi odzivi spodbudni. Želijo 
si pristne predstavitve poklicev, jih 
otipati, preizkusiti. Preprosto doživeti 
delček svoje kariere prihodnosti, še 
preden se zanjo odločijo. Če smo 
vsaj delno pripomogli, da Jaka, Tim 
in Ana ne bodo obžalovali izbire 
poklica in se z veseljem zaposlili v 
lokalnem okolju, je namen dosežen. 
Držimo pesti.
Sara Krivdić Oražem

Foto: Urška Pečnik 

Od Indije do Kočevja
Zapustiti svoj domači kraj, prijatelje, 
družino in se podati v novo okolje 
zahteva veliko mero odločnosti in po-
guma. Ovira nas nepoznavanje jezika. 
Sledijo kulturne in družbene razlike, 
drugačni vzorci vedenja in ne nazad-
nje veroizpoved. Bolj sta si deželi tuji, 
težji je prehod, raste pa naša odloč-
nost za dosego cilja. 

Česa si v novi domovini želimo? 
Sprejetosti, razumevanja in varnega ter 
spodbudnega okolja. Vse to priseljenci 
najdejo na Ljudski univerzi Kočevje. Že 
vrsto let jim ponujamo podporo in izva-
jamo tečaje slovenskega jezika. Poleg 
jezika spoznavajo značilnosti kraja, na-
ravno in kulturno dediščino in družbene 
vzorce. Trdno odločeni se želijo čim 
prej uspešno vključiti v novo okolje. 

V letu 2021 smo poleg številnih ak-
tivnosti izvedli tudi tečaje slovenščine 
za priseljence iz devetih držav. Za 
udeležence iz Indije je pravzaprav vse 
zelo novo. Veliko več truda morajo 

vložiti pri usvajanju jezika, a sta moti-
vacija in želja tako veliki, da vse ovire 
z lahkoto odpravijo. Kot zanimivost 
naj dodamo, da so že na prvem sreča-
nju poznali veliko besed in fraz, saj so 

se pred prihodom v Slovenijo učili s 
pomočjo spletnih orodij. Udeleženci 
s Kosova so radovedni, prilagodljivi 
in njihova želja po vključitvi v okolje 
vpliva na hitro usvajanje jezika. Pre-

preke skupaj odpravimo in vsako sre-
čanje obogati tako udeležence kot nas 
izvajalce. Ta mesec zaključujemo uče-
nje slovenščine s skupino priseljenk 
iz držav bivše Jugoslavije. Nepozabna 
srečanja smo sklenili s sprehodom po 
mestu in tako predstavili zgodovino 
novega domačega kraja. Tudi Italijani 
stopajo iz varnega zavetja svojega 
jezika in podirajo stereotip o nepozna-
vanju tujih jezikov. 

Jeseni bomo v sklopu 60-urnega 
tečaja pripravljali 20 kandidatov na 
izpit iz slovenščine na osnovni ravni. 
S tem si bodo zagotovili več možnosti 
za zaposlitev in za pridobitev drža-
vljanstva. Ostaja še veliko prebivalcev 
v naši regiji, ki potrebujejo tovrstna 
izobraževanja, zato bomo v letu 2022 
nadaljevali z vpisi. 

Veseli smo pozitivnih odzivov ljudi; 
njihova vztrajnost, volja in motivacija 
polnijo tudi naše baterije. 
Sonja Hribar, Anamarija Petelin

Foto: arhiv LU Kočevje 
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Zaključek šolanja na GSŠ Kočevje

Gimnazija in srednja šola Kočevje pridobila  trajnostni 
naziv Središče varne mobilnosti

Junija 2021 sta se na Gimnaziji in srednji 
šoli zaključili splošna in poklicna matu-
ra. Obe predstavljata prelomni trenutek 
vsakega dijaka, ki zaključuje srednješol-
sko šolanje. Ne pomeni samo preizku-
sa znanja, temveč tudi preizkus dijaka 
samega, koliko je pripravljen vložiti v 
svojo prihodnost. S končano splošno in 
poklicno maturo se lahko dijaki vpišejo na 
univerzitetni ali visokošolski študijski pro-
gram, kjer nadaljujejo svojo pot do želene 
izobrazbe.

Težko pričakovani rezultati poklicne 
in splošne mature letošnjega spomladan-
skega izpitnega roka so bili znani julija. 
Dijaki so na dan razglasitve rezultatov 
prejeli spričevalo o opravljeni splošni ali 
poklicni maturi. Veliko jih je s svojim 
znanjem pri tujih jezikih izkazalo tako 
raven znanja, da so prejeli tudi certifikat 
znanja tujega jezika. Podelitev je potekala 
v predavalnici Gimnazije in srednje šole 
Kočevje s kratkim kulturnim programom. 
Dijaki so se tako poslovili od srednje-
šolskih klopi ter zadovoljni odšli novim 
izzivom naproti.

Splošno maturo na Gimnaziji in srednji 
šoli Kočevje je v šolskem letu 2020/2021 
opravljalo 40 dijakov. Skupni uspeh na 
maturi je bil 95-odstoten

Imeli smo tudi nekaj dijakov, ki so 
dosegli 25 točk ali več. To so Tonja Čop, 
Mojca Novak, Maja Buzuk in India Panter.

Razveselili smo se tudi izjemnega do-
sežka dijaka Matije Fajfarja, ki je dosegel 
30 točk od 34 možnih in tako postal zlati 
maturant. To je izvrsten uspeh, v katerega 
je bila vloženega veliko truda in predvsem 
trdega dela vsa štiri leta izobraževanja. 
Matija Fajfar je vsa zaključil z odličnim 
uspehom. 

Poklicno maturo je v šolskem letu 
2020/2021 opravljalo 33 dijakov. Po us-
pehu najboljša sta bila Mark Hribljan (20 
točk) in Nik Božič (19 točk). Dijaki Eva 
Bončina, Lea Žurga Bojc, Nik Božič, Sara 
Lovšin, Nastja Stevanič, Nejc Bolha, Jan 
Glad, Gašper Oražem in Danijel Vuk so 
dosegli vse točke za izdelek oz. storitev in 
zagovor na poklicni maturi. 

Za dober uspeh na splošni in poklicni 
maturi so seveda v prvi vrsti zaslužni 
dijaki. Kljub pouku na daljavo, ki jih 
je spremljal tako v 3. kot 4. letniku, so 
priprave vzeli dovolj resno in skupaj s 
profesorji, ki so jih štiri leta prizadevno 
pripravljali na ta zrelostni preizkus, tega 
zelo uspešno opravili. Zahvala gre seveda 
tudi staršem, ki so med poukom na daljavo 
prav gotovo nosili velik del bremena in 
moralne podpore. Zdaj maturante čakajo 
novi izzivi, na katere so zagotovo priprav-
ljeni. 

Vsem maturantom čestitamo in jim želi-
mo srečno na novi poti.
Tjaša Oražem

Varna in trajnostna mobilnost je 
sodoben način življenja, ki spodbuja 
in krepi veščine za kulturo vedenja v 
prometu, zdrav način življenja, od-
nos do okolja ter ekonomičnost vlog 
udeležencev v prometu. Že vrsto let 
na šoli ozaveščamo dijake o trajno-
stni mobilnosti, ki je temelj izobra-
ževanja, saj izobražujemo, vzgajamo 
in oblikujemo mladostnike, ki aktiv-
no vstopajo v svet mobilnosti. 

S triletnim projektom Dijaki dija-
kom za varno mobilnost, ki smo ga 
izvajali v sodelovanju z Zavodom 
za šolstvo RS, smo še posebej želeli 
opolnomočiti dijake za trajnostno 
mobilnost. S tem namenom so dijaki 
ustanovili klub Avto brez gum. V 

njem so opravljali različne preven-
tivne aktivnosti s ciljem razvijanja 
kompetenc varne in trajnostne mo-
bilnosti, predstavljali svoje dosežke 
na področju mobilnosti in se medse-
bojno povezovali z namenom izme-
njave ter širjenja znanja in izkušenj. 
Udeleževali so se različnih delavnic 
in predavanj lokalnega in širšega 
okolja ter v njih aktivno sodelovali. 
Dijaki, ki niso bili vključeni v pro-
jekt, pa so sodelovali kot pridruženi 
člani pri različnih aktivnostih. 

Sodelovali smo z lokalno 
skupnostjo Občine Kočevje in drugi-
mi deležniki in organizirali različne 
akcije za dijake in zaposlene v okvi-
ru ETM, obeleževali dan spomina na 

žrtve prometnih nesreč, bili prisotni 
pri podpisu Zaveze o trajnostni in 
varni mobilnosti, izdelali parklet in 
izvajali številne druge aktivnosti.

V torek, 6. julija, pa je v Centru 
varne vožnje potekal zaključek 
projekta, na katerem smo se zbrali 
predstavniki 34 šol. Gimnazija in 
srednja šola Kočevje je bila zaradi 
izvajanja zelo obsežnega dela dejav-
nosti v okviru projekta ena izmed 
treh šol, ki so si pridobile trajnostni 
naziv Središča varne mobilnosti, di-
jaki pa so postali ambasadorji varne 
mobilnosti. 

Tega naziva smo bili zelo veseli, 
saj smo ugotovili, da smo na pravi 
poti, hkrati pa nas zavezuje, da še 

naprej izvajamo cilje, za katere smo 
si prizadevali v projektu, dijake še 
naprej ozaveščamo o pomenu varne 
in trajnostne mobilnosti, katere del 
smo vsi na vsakem koraku, kajti 
šola je pomemben segment v mlado-
stnikovem odraščanju, zato moramo 
dijakom znati ponuditi tudi vsebine, 
ki jih spodbujajo, da bodo strpni, 
varni ter se bodo obnašali trajno-
stno, kajti v tem vidimo prihodnost. 
Želimo si, da se tovrstni projekti na-
daljujejo in dijakom omogočajo, saj 
poleg formalnih znanj, ki jih dobijo 
za svoj poklic, izobrazbo, pridobi-
jo tudi znanja, ki so pomembna za 
življenje.
Andreja Devjak, Nataša Tekavec

Foto: Bojan Štefanič 
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Prvošolci Osnovne šole Zbora odposlancev

OŠ Stara Cerkev s polnim zagonom v novo šolsko leto

Poletne počitnice so se končale, 
začelo se je novo šolsko leto. Veči-
ni otrok je potek prvih šolskih dni 
dobro znan in se veselijo ponovnega 
srečanja s sošolci, nekateri pa v šolo 
vstopajo prvič, zato je zanje marsi-
kaj novega. Vstop v šolo je za otroka 
velik korak oziroma prelomnico. 
Starši se ob tem začnejo dobro 
zavedati, da njihov otrok ni več tako 
majhen.

V letošnjem šolskem letu so na 
OŠ Zbora odposlancev trije oddelki 
prvih razredov. V šolske klopi je se-
dlo 61 prvošolcev in prvošolk. Prvi 
september je bil zanje prav poseben 
dan. Malo pred 8. uro zjutraj so se 
pred šolo začeli zbirati starši z otro-
ki. Med sabo so se pozdravljali, po-
govarjali in si z zanimanjem ogledo-
vali barvne balone, ki so nakazovali 
na presenečenje. Kmalu se je prika-
zal pravi čarodej, ki je poskrbel, da 
je bil prvi šolski dan res nepozaben. 
Starše in otroke je zabaval s svojimi 
čarovnijami in šalami. Na zanimivi 
predstavi ni manjkal niti zajec iz 
klobuka. Bodoče prvošolce sta na-
govorila tudi župan občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič in ravnatelj g. 
Peter Pirc, ki sta jim s spodbudnimi 
besedami zaželela uspešno, srečno 
šolsko leto in nadaljnje šolanje. Po 
predstavi, ki je pričarala navdušene 
in nasmejane obraze, so se otroci po 

razredih zbrali v koloni, pomahali 
staršem in s svojimi učiteljicami 
radovedno odšli v svoj razred, kjer 
se bodo družili, igrali in seveda tudi 
učili. V krogu prijateljstva se je vsak 
od otrok predstavil, povedal nekaj o 
sebi in spoznal sošolke in sošolce. 
Otroci so spoznali tudi učiteljice, ki 
si prizadevamo, da bi bil prehod iz 
predšolskega v šolsko obdobje čim 

bolj blag in neopazen. V razredu 
smo pripravile svečano podelitev 
rumenih rutic, ki so namenjene 
najmlajšim udeležencem v prometu, 
da jih vozniki in drugi udeleženci v 
prometu tako lažje opazijo in vedo, 
da morajo biti še posebej previdni. Z 
rutico pa so postali tudi pravi šolarji 
in šolarke. Po okusni šolski malici 
so z majhnim darilom ob prvem šol-

skem dnevu odšli pred šolo, kjer so 
jih že pričakali starši, ki so poskrbe-
li, da bo ta dan še naprej za njihove-
ga otroka prijeten in nepozaben. 

Pred našimi prvošolci je še veliko 
šolskih dni. Vsi skupaj se bomo na 
OŠ Zbora odposlancev potrudili, da 
bodo prijetni, nasmejani, polni zna-
nja, zanimivih izkušenj in izzivov.
Katja Gole Pucelj

Jesen poletju ni pustila veliko časa 
za slovo. Tako učitelji kot tudi učenci 
kočevskih šol smo na prvi šolski dan 
v šolo že prišli v toplih oblačilih. V 
OŠ Stara Cerkev je v klopi sedlo kar 
306 učencev, od tega trije oddelki 
prvega razreda. Tradicionalno sta šol-
sko leto za prvošolčke s spodbudnim 
govorom odprla ravnateljica OŠ Stara 
Cerkev Sonja Veber ter župan Obči-
ne Kočevje, dr. Vladimir Prebilič. V 
šolski telovadnici so se neučakanim 
obrazom pridružili tudi starši, ki so 
svoj ponos opazovali in fotografirali 
s tribun, medtem ko je čarovnik Toni 
s pomočjo svojega prijatelja, bolhe 
Rudija, poučeval čarovniško vzgojo. 
Razredničarki sta učencem podelili 
prve diplome in jim čestitali ob tako 
veliki prelomnici. Po zaključku ura-
dnega dela so odšli v učilnici, kjer jih 
je čakalo sadje, sok in tortica. Starši 
so jih ob kavici in klepetu z ravna-
teljico počakali zunaj. Ob 13.00 so 
zaključili svoj prvi šolski dan. Lepo je 
bilo videti zadovoljne obraze z rume-
nimi ruticami okoli vratu. 

Prvi šolski dan na podružnični šoli 
Željne sta učiteljici sprejeli osem učen-
cev. Razdelili sta lizike, šilčke, dvema 

prvošolcema pa tudi rutici in diplomi. 
Učenca sta spoznavala svoji učilnici 
ter okolico šole, zunaj so se igrali igre 
in se seznanili s pravili obnašanja. Sta-
rejši učenci so prvemu razredu v znak 
dobrodošlice zapeli pesmico. 

Drugi teden so učenci devetih 
razredov odšli v CŠOD na Pohor-
je. Učitelji Doma Planinka so zanje 

pripravili pester program, povezan 
z naravo. Tako so se preizkusili v 
lokostrelstvu, v miselnih športnih 
igrah, kurjenju ognja, v pustolovskem 
parku, na gozdni učni poti … Naučili 
so se, kako preživeti v naravi. Zjutraj 
so se z razteznimi vajami prebujali s 
tamkajšnjima učiteljicama Majo in 
Sandro ter si urejali sobe. Večer je 

bil posvečen povzetku opravljenih 
dejavnosti in predstavitvi načrtov za 
naslednji dan. Zelo jim je bil všeč 
nočni sprehod z osnovami astrono-
mije ter zaključna četrtkova zabavna 
igra Pohorje ima talent.

Ker OŠ Stara Cerkev sledi nepred-
vidljivemu času, se je vodstvo šole 
odločilo sodelovati in postati del dvo-
letnega državnega projekta Dvig digi-
talne kompetentnosti, kjer so sredstva 
namenjena izobraževanju skupini 
učiteljev, ki bodo svoje znanje prene-
sli na preostale učitelje na šoli. Tako 
bo poučevanje na daljavo hitrejše in 
učinkovitejše. Prav tako je bila OŠ 
Stara Cerkev izbrana v Arnesovem 
projektu za regionalni razvoj, kjer bo 
poskrbljeno, da bomo dobili sredstva 
za novo računalniško opremo.

Ne pozabimo, da otroci niso samo 
prvi teden na cestah, ampak vse 
šolsko leto, zato je previdnost vseh 
sodelujočih v prometu vsakodnevni 
pogoj, da se izognemo nezaželenim 
nesrečam, ki lahko človeka zaznamu-
jejo za vse življenje.

Vsem šolarjem želimo uspešno in 
aktivno leto 2021–2022.
Jasmina Arko

Foto: Mladen Ivezič 

Sprejem prvošolcev v dvorani OŠ Stara Cerkev. • Foto: Jasmina Arko 
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TRADICIONALNA KITAJSKA MASAŽA 
BLAŽ ABRAHAMSBERG

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

Vzemimo si čas za svoje dobro počutje.

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli Ob Rinži

Senzorno doživetje

Otroci samo enkrat v življenju prvič 
prestopijo šolski prag, zato je nadvse 
pomembno, da prvi šolski dan otrokom 
ostane v lepem spominu. Tega se učite-
ljice na OŠ Ob Rinži dobro zavedajo. 
Otroci so že pred prihodom v šolo od 
učiteljic prejeli prisrčna vabila, zato je 
bilo pričakovanje otrok še toliko večje.

V letošnjem šolskem letu so na 
osnovni šoli Ob Rinži sprejeli 47 
prvošolcev, 40 na matični šoli, 4 na 
podružnični šoli Livold in 3 na podru-
žnični šoli Kočevska Reka.

Razigran sprejem na prostem, 
prikupen kulturni program, nagovor 

uglednih posameznikov šole in Obči-
ne Kočevje ter sladko presenečenje so 
bili skupni imenovalec našim šolam. 
Na matični šoli so učiteljice pripravile 
lutkovno predstavo O zajčku, ki se je 
izgubil. Na podružnični šoli Livold so 
si prvošolci ogledali lutkovno predsta-
vo z naslovom Izgubljena hišica, na 
podružnični šoli Kočevska Reka pa 
sta učiteljici svojim prvošolcem izrek-
li prav posebno dobrodošlico.

Naj bo za prvošolce pot v šolo igri-
va, zabavna, vesela, uspešna in polna 
pričakovanj!
Mateja Vidrih

Poslanstvo OŠ Ljuba Šercerja je 
vzgajanje in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami. Pri svojem delu 
v ospredje postavljamo dobro poču-
tje v šolskem prostoru, medsebojno 
spoštovanje, predvsem pa napredek 
vsakega posameznika ob upoštevanju 
njegovih značilnosti ter podporo pri 
vključevanju v širše in ožje socialno 
okolje. Delujemo z jasnim ciljem – 
učence opremiti z znanji za čim bolj 
samostojno življenje, uspešno nada-
ljevanje izobraževanja in poznejšo 
zaposlitev. 

Vseeno včasih delo ne steče po 
načrtih, učenje postane naporno, za 
nekatere učence je lahko dogajanje 
okoli njih zelo moteče. Takrat pot-
rebujejo prostor za umik, sprostitev, 
ponovno vzpostavitev ravnovesja. S 
tem namenom smo se v šoli odločili, 
da uredimo prostor, ki bo našim učen-
cem pomagal na poti do kakovostnej-
šega življenja, boljše koncentracije in 
umiritve. 

Urejamo t. i. senzorno sobo – to je 
varen prostor, kamor se otrok lahko 
zateče, ko potrebuje mir, počitek, 
sprostitev ali zgolj malo odmika od 

dogajanja okoli sebe. Predstavlja 
okolje s prijetnim ozračjem in po-
sebno izbrano opremo, ki jo lahko 
posameznik uporabi glede na svoje 
potrebe. Je soba, ki je lahko name-

njena za pomiritev in sproščanje ali 
pa stimulacijo uporabnikov prek 
spodbujanja uporabe čutil. V njej se 
namreč uporabljajo različni zvočni, 
vidni, aromatični in drugi senzorični 

dražljaji. Ti dražljaji stimulirajo čute 
na področju vida, tipa, vonja in sluha. 
V senzorni sobi se otrok s pomočjo 
opreme in pripomočkov lažje zbere 
in ponovno prevzame nadzor nad 
svojim vedenjem.

Pri uresničitvi prizadevanj so nam 
že pomagali: Občini Ribnica ter 
Velike Lašče, Servis Šilc, podjetje 
Yaskawa, Elektro Gorenjska, Lekarna 
Ribnica, g. Jože Lovšin … Z njihovo 
pomočjo nam je uspelo oblaziniti tla, 
prebeliti stene ... Naročili smo tudi 
že vodni stolp ter svetlobni in zvočni 
projektor. 

Pri dokončni uresničitvi cilja nam 
lahko pomagate tudi drugi. Zbrana 
denarna sredstva bodo v celoti name-
njena opremi senzorne sobe in s tem 
našim učencem – izboljšanim po-
gojem za njihov razvoj in napredek. 
Sredstva lahko nakažete na naš TRR, 
odprt pri Upravi RS za javna plačila 
Novo mesto, SI56 011006008351723, 
s pripisom Senzorna soba v OŠLŠ.  
V svojem imenu in imenu učencev se 
zahvaljujem že znanim donatorjem 
ter tudi tistim, ki nas boste še podprli. 
Barbara Poje

Foto: Tanja Dovžan 

Foto: Anita Marinko 
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Cantate Domino v Pragi in festivalu Europa Cantat

Kurji pastir

Vokalna skupina Cantate Domino je 
kljub covidu-19 letos sodelovala na 
zanimivih nastopih doma in v tujini. 
Posebej pomembna za pevce sta bila 
mednarodni festival Europa Cantat 
v Ljubljani in Festival Slovenija v 
Pragi. Praški festival je lani zaradi 
epidemije dvakrat odpadel. Izvedba je 
uspela v tretje, in sicer od 26. do 29. 8 
avgusta. Udeležilo se ga je 24 vo-
kalnih, instrumentalnih in folklornih 
zasedb s skupno 500 izvajalci iz vse 
Slovenije. Organizator Festivala Si.in 
je pod pokroviteljstvom slovenskega 
veleposlaništva v Pragi festival slo-
venske kulture posvetil predsedovanju 
Slovenije Evropski uniji. Nastopi so 
potekali na štirih lokacijah: v kon-
gresni dvorani hotela Congress, na 
tradicionalni sobotni kmečki tržnici 
Vitezne namesti in na praškem gradu, 
ob zaključku pa je bila v Plečnikovi 
cerkvi Srca Jezusovega osrednja pri-
reditev festivala Slovenija v Pragi. Za 
nastop v čudoviti cerkvi arhitekta Jo-
žeta Plečnika je bila izbrana tudi VS 
Cantate Domino. Na povabilo sloven-
ske veleposlanice Tanje Strniša so se 
prireditve udeležili tudi tuji veleposla-
niki. VS Cantate Domino je nastopila 
kot zadnja in z izvedbo skladb sloven-
skih skladateljev navdušila direktorja 
festivala Aleša Breznikarja, organiza-
torje, Slovence in zbor veleposlanikov 
– še posebej japonskega. Prejela je 
številne pohvale in povabila za nasto-
pe ter tako na kulturnem dogodku v 
tujini ponovno promovirala tudi ime 
naše občine, ki je sofinancirala odhod 
skupine v Prago.

VS Cantate Domino se je na pova-
bilo Javnega sklada za ljubiteljsko 
kulturo udeležila tudi enega izmed 
največjih mednarodnih Festivalov Eu-

ropa Cantat, ki je letos prvič potekal v 
Ljubljani, in sicer od 16. do 25. julija 
pod častnim pokroviteljstvom predse-
dnika Boruta Pahorja. Namen festiva-
la je, da organizirano vpliva na razvoj 

in širjenje zborovske dejavnosti po 
vsej Evropi, kar poskuša doseči tako, 
da svoje člane povezuje med seboj, 
podpira mednarodna sodelovanja, 
pretok informacij, znanja, notnega 
materiala in promovira sodelovanje 
pevcev, skladateljev, zborovodij, in-
strumentalistov in zborovskih založni-
kov z vsega sveta. Zaradi epidemije 
covida-19 je bil festival skrajšan. VS 
Cantate Domino je s slovenskimi in 
tujimi pevskimi zasedbami nastopila 
18. julija v Slovenski filharmoniji. 
Koncert z naslovom Zapojmo Slove-

niji je bil posvečen 30-letnici Slove-
nije. Po nastopu so se pevci Cantate 
Domino udeležili večernega koncerta 
izvrstne danske vokalne skupine 
Postyr v Cankarjevem domu. V živo 

so prisluhnili štirim izjemnim glaso-
vom in pretanjenemu muziciranju v 
kombinaciji z elektroniko. Za spletno 
razstavo festivalskih dogodkov Photo 
Promenade EC Ljubljana 2021 je bila 
izbrana tudi fotografija VS Cantate 
Domino z naslovom Sozvočje pesmi 
in vode, ki jo je posnel fotograf Bojan 
Štefanič ob 30-letnici skupine ob 
Kočevskem jezeru.

Pevci so z veseljem zapeli tudi v 
domači občini: v Tednu ljubiteljske 
kulture pred barom Ribič in v centru 
mesta v okviru občinskega Projek-

ta oživljanja mestnega jedra ter na 
mestni ploščadi na proslavi ob dnevu 
državnosti. Omembe vreden je tudi 
junijski nastop v Marijini romarski 
baziliki na Ptujski Gori, kjer so pevci 

zapeli pri sv. maši in izvedli krajši 
koncert sakralnih pesmi po njej ob 
blagoslovitvi informacijske table o 
slovenski Jakobovi romarski poti – 
Caminu. Na povabilo Godbe ljubljan-
skih veteranov pa je septembra posne-
la v Ljubljani z godbeniki tri pesmi za 
njihovo novo zgoščenko, ki jo bodo s 
skupino Cantate Domino predstavili 
na svojem koncertu 28. novembra v 
Slovenski filharmoniji. 
Helena in Franc Štefanič

Ali se zares spomnimo svojega 
otroštva? To vprašanje si je zastavil 
tudi Feri Lainšček, rezultat odstiranja 
in odkrivanja najzgodnejših spomi-
nov pa je njegov novi roman Kurji 
pastir, ki ga je kočevskemu bralstvu 
predstavil na večernem pogovoru pred 
kočevsko knjižnico. Feri Lainšček je 
vsestranski pisatelj, ki piše prozo in 
poezijo, dramska besedila in radij-
ske igre. Letos je za življenjsko delo 
prejel veliko Prešernovo nagrado, s 
Kurjim pastirjem pa se je spet uvrstil 
med pet finalistov za nagrado kresnik 
za najboljši roman leta.

Kurji pastir opisuje pisateljevo 
otroštvo v Dolencih na Goričkem, a 
je roman daleč od avtobiografije. V 
romanu se prepletata resničnost in 
fikcija, avtor opisuje življenje v revni 
prekmurski vasi ter se loti tudi naj-

manjših podrobnosti svojega otroštva 
in dogodkov, ki jim sam ni bil priča 
– svojega rojstva, odločanja staršev o 
njegovem imenu ter materinih popo-
rodnih težavah. S Kurjim pastirjem 
Lainšček ostaja v svojem značilnem 
magičnem realizmu, pri pisanju pa 
si je pomagal tudi z metodo aktivne 
imaginacije, ki jo je Carl Jung sicer 
razvil za psihoterapevtske namene, 
Lainšček pa jo je sčasoma preobliko-
val v ustvarjalni postopek.

Roman Kurji pastir je nastal na po-
budo Mitje Čandra, direktorja založbe 
Beletrina. "On je verjetno pričakoval, 
da bom napisal nekakšno spomin-
sko prozo," o nastanku romana pove 
Lainšček, "ampak pri meni se je to 
spremenilo v nekaj, kar bi bolj imeno-
val proza spomina – nekaj, kar se mi 
je ob spominjanju na novo prebujalo, 

kar se mi je iz podzavesti priklicalo in 
nekaj, kar mi ni bilo tako znano." 

Kurji pastir je po njegovih besedah 
roman, ki ga pisatelj napiše enkrat 
v življenju. "Zbrati moč, da pišeš o 
lastnem otroštvu, ni tako preprosto, 
kot se zdi na prvi pogled, če hočeš 
o tem pisati po resnici in pa dovolj 
poglobljeno, da bo zanimivo tudi 

drugim," pravi Lainšček in dodaja, da 
mu je roman pojasnil veliko dogod-
kov iz otroštva. "Zdaj bolje razumem, 
kakšno je bilo to otroštvo, predvsem 
pa bolje razumem, zakaj sem tak, kot 
sem zdaj," pravi Lainšček. "Otroštvo 
nam nadene nevidna očala, ki nam 
barvajo pogled na svet," dodaja avtor, 
ki je s pisanjem romana presegel ide-
alizirano podobo svoje mladosti. "Ta 
roman mi je omogočil, da sem stopil v 
tisto pravo, resnično otroštvo."

Kurji pastir je prvi del načrtova-
ne trilogije, a avtor pravi, da ne želi 
napisati zgolj nadaljevanja: "Želim, 
da je naslednji roman spet roman s 
svojo zaokroženo celoto v literarnem 
smislu." Naslednja knjiga v trilogiji 
bo predvidoma izšla naslednje leto 
jeseni.
Žarko Nanjara

Foto: Jan Koleto 

Foto: Žarko Nanjara 
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DELAVNICE ZA DRUŽINE  ·  10.00
Lubje, oglje
Koča pri Črnem vrhu, mentorici Tina Žele, 
Katja Hočevar

10.00  ·  PODELITEV NAGRAD
Izbor in nagrada 

za najboljši lesen izdelek – 
proglasitev naj izdelka 

lesena posoda
Festival lesa je v letošnjem letu ponovno razpisal 

natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole Kočevje. Na prireditvi 
bodo razglašeni zmagovalci natečaja Naj lesena posoda.

Gimnazija in Srednja šola, mentor Nataša Tekavec

18.00  ·  KONZORCIJ  
Srečanje izdelovalcev in oblikovalcev 

konzorcija gozdno lesne verige in 
predstavitev svojih izdelkov, tehnoloških 

možnosti, novih predlogov idej 
oblikovalcev.

Dvorana gasilnega doma, Sodražica

PETEK
, 8. O

KTO
BER

ČETRTEK
, 7. O

KTO
BER

9.00  ·  DELAVNICA 
Izdelki iz lubja 

Vrtec Kočevje, mentorica 
Tina Žele 

16.00  ·  DELAVNICA ZA ŠOLARJE 11 – 14 LET
Maketa Ramorjevega letala

Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole 
Kočevje, mentor Gal Žvab

Za obisk delavnice je potrebna prijava. Število udeležencev je 
omejeno na 10.

OTVORITEV FESTIVALA LESA 2021
Kulturni center Kočevje

PROGRAM  ·  19.00 

• Razglasitev zmagovalnih stolov natečaja 
(Pra)stol za leto 2021

 

• Predstavitev zaključenega projekta 
Igrače Nika Kralja

 

• Predstavitev Konzorcija 
GOZDNO LESNE 
VERIGE 

SO
BO

TA
, 9. O

KTO
BER

TIŠLARSKA SOBOTA

9.00  ·  DELAVNICA ZA ŠOLARJE 11 – 14 LET
Maketa Ramorjevega letala

Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole 
Kočevje, mentor Gal Žvab 

Za obisk delavnice je potrebna prijava. Število udeležencev je
omejeno na 10.

9.00  ·  DELAVNICE ZA ŠOLARJE 7 - 10 LET
Preprosta maketa letala

Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole 
Kočevje, mentor Drago Brinšek

Za obisk delavnice je potrebna prijava. Število udeležencev je
omejeno na 10.

9.00  ·  DELAVNICA
Pripomoček za urejeno 

pisalno mizo
Lesarska delavnica Gimnazije in srednje 

šole Kočevje, mentor Katja Hočevar
Za obisk delavnice je potrebna prijava. Število udeležencev je

omejeno na 10.

9.00  ·  SVETOVANJE
Leseni arhitekturni nasvet

avla Srednje šole Kočevje
Individualno svetovanje pri prenovi, gradnji, preurejanju lesenih 

detajlov stanovanjskih hiš, vikendov, pomožnih objektov, svetujeta 
priznani strokovnakinji dr. Živa Deu u.d.i.a., Mateja Dekleva u.d.i.a.. 

Razpisujemo 12 svetovanj po 30 minut                    
Za obisk delavnice je potrebna prijava. Število udeležencev je

omejeno na 12.

Gimnazija in Srednja šola, mentorici Živa Deu, 
Mateja Dekleva

 

V sodelovanju z:

SR
ED

A
, 29. SEPTEM

BER

WOOD TECH TALKS

9.30  ·  STROKOVNI FORUM 
Gozdno lesne verige v Sloveniji
Novi PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE, 
Novomeška cesta 16, Kočevje in prenos v živo

12.00  ·  STROKOVNA KONFERENCA 
Predstavitev SLO in EU digitalnih 
projektov za učinkovito upravljanje gozdov
Novi PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE, 
Novomeška cesta 16, Kočevje in prenos v živo

14.00  ·  OGLED PODJETJA KOLES

Za udeležbo na dogodkih Festivala lesa je za obiskovalce starejše 
od 12 let potrebno PCT dokazilo in upoštevanje drugih splošnih pravil 

(zaščitna maska, higiena rok, medosebna razdalja).

20. državno prvenstvo mažoret NBTA Slovenije
KUD Godba Kočevje in Zveza društev 
mažoretne in twirl tehnike Slovenije 
sta v nedeljo, 29. avgusta, z Društvom 
mažoret in plesalcev Ribnica organizi-
rali 20. državno prvenstvo mažoretne 
in twirl tehnike. Prvenstvo je štelo kot 
kvalifikacija za evropsko prvenstvo 
NBTA, ki bo od 21. do 24. oktobra v 
Poreču na Hrvaškem.

S tem smo pristopili k skupnem 
delovanju s stanovsko Mažoretno in 
twirling zvezo Slovenije in tako pod 
enim okriljem pripravili prvo skup-
no tekmovanje, kar bo prineslo več 
možnosti za razvoj in napredovanje 
mažoretne in twirling dejavnosti. Ta 
bo kmalu tudi razglašena za olimpij-
sko disciplino in veseli nas dejstvo, 
da smo lahko kljub ukrepom proti 
covidu pripravile prireditev za več kot 
200 mladih, kjer so manjkali samo še 
gledalci.

Po lanskem premoru smo se odloči-
le, da letošnje tekmovanje izpeljemo v 
dveh delih. 19. junija smo izvedle prvi 
del tekmovanja za najmlajše tekmo-
valke, ki so pred sodnicami izvedle 
predpisane koreografije mažoretnih 
abeced (mini, midi, maxi in mega), 
starejše pa so nastopile dva meseca 

pozneje. V dopoldanskem delu so 
se tekmovanja udeležile mažoretke 
Zveze MTZS iz Pesnice, Svete Ane, 
Benedikta, Logatca, Liboj in Ruš, 
popoldne pa smo pripravile tekmova-
nje za discipline show solo, show duo, 
show accessories, parade corps, tradi-
tional corps in exhibition corps ter z 
vsemi twirling disciplinami. V veliko 
veselje nam je, da je kljub okrnjenim 
treningom uspelo tekmovati skupinam 

in posameznicam iz Ljubljane, Nove 
Gorice, Pesnice, Cerknice, Ribnice 
in Kočevja, ki so na nastopih prika-
zale visoko raven mažoretnih tehnik. 
Slovenija tako na evropsko prvenstvo 
na Hrvaško pošilja zelo kakovostne 
plesalke in plesalce, mažoretke in 
twirlingarice.

Kočevska mažoretno-plesna 
 skupina praznuje 38 let

Kočevske mažorete imamo dolgoletno 
tradicijo ukvarjanja s plesom. Naše 
delovanje sega v leto 1984, ko smo 
začele usvajati prve korake in tehniko 
vrtenja palice. V Kočevju smo tako 
plesu in novi dejavnosti odprli mož-
nost, da se je začela razvijati, z njo 
pa se ukvarjamo še danes. Kočevske 
mažoretke so si leta 2015 pridobile 
status društva v javnem interesu, bile 
pa smo tudi soustanoviteljice Zveze 
NBTA Slovenije leta 1999.

Osvojile smo veliko nazivov na 
državnih in evropskih tekmovanjih 
NBTA – Zveze društev mažoretne 
in twirl tehnike Slovenije ter redno 
organiziramo prireditve. Imamo veliko 
mladih članic, ki jim palica in ples po-
menita drugačen, kakovostnejši način 
druženja. Poleg slednjega pridobijo 
plesalke veliko vrednot in spretnosti, 
kot so občutek za ritem, koordinacijo, 
zavedanje lastnega telesa, skupinsko 
dinamiko in čut za estetiko.

Kočevske mažoretke in hip hop 
plesalci vam želimo prijeten začetek 
šolskega leta. Če pa vas zasrbijo pete, 
se pridružite našim plesnim skupinam. 
Veseli bomo vašega obiska.
Klavdija Križ Potis

Foto: arhiv Zveze NBTA 
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Hruške, slive, jabolka in 'vino treh mož'
Sadjarstvo in vinogradništvo na Kočevskem

Kočevsko s svojim zakraselim površ-
jem ni (bilo) ugodno za gospodarsko 
izrabo. Med kmetijskimi panogami je 
v preteklosti prevladovala živinoreja, 
poljedelstvo pa je bilo omejeno pred-
vsem na pridelavo za lastne potrebe. 
Razmeroma velik delež je pripadal 
sadjarstvu. O njegovem obsegu na 
tedanjem Kranjskem je konec 17. sto-
letja poročal Valvasor, vendar Koče-
vske posebej ne omenja. Pod vplivom 
pomologije, vede o sadju in sadjar-
stvu, je bila v 19. stoletju dana pobu-
da za njegov napredek. Za to imajo 
precejšnje zasluge Kranjska kmetijska 
družba, Poljedelsko in gozdarsko dru-
štvo vojvodine Kočevje (Land- und 
Forstwirtschaftliches Verein für das 
Gebiet des Herzogtums Gottschee, 
1888–1892), učitelja (v Kočevju 
nadučitelj Spintre, v Kostelu Alojz 
Peterlin) in duhovnika (kočevski 
dekan Josef Kresse, starotrški župnik 
Franc Župančič). Najbolj vneti sadje-
rejci so prejeli odlikovanje Kranjske 
kmetijske družbe. Med njimi najdemo 
Andreja Kozlerja iz Kočevske Reke 
(1850), Janeza Schauerja iz Starih 
Žag (1858), ortneškega graščaka Ja-
neza Kozlerja (1859), gozdarja Jožefa 
Fazana iz Poljan ob Kolpi (1868) in 
Matijo Eisenzopfa iz Starega Loga 
(1871). Zelo pomembno vlogo so 
odigrali nasadi sadnega drevja vzdolž 
občinskih in okrajnih cest, sadovnjaki 
in drevesnice ob šolah, župniščih in 
pri posameznih društvenih članih. 

Hruške, slive in jabolka so dobro 
uspevali v kočevskoreški in goteniški 
dolini, na območju Morave in Banja 
Loke, v okolici Borovca, župniji Stari 
Log, kostelski dolini in Predgradu. 
Gojili so trajne sadne vrste bobovec, 
kanadko, krivopecelj, črne hruške, 
polke, tepke, jakolčice, slive, v manjši 
meri pa tudi breskve, orehe in češnje. 
V letih 1924–1933 je bilo v srezu 
Kočevje s sadnim drevjem zasajenih 
656 ha, leta 1969 pa samo še 235 ha. 
Sadje so porabili sveže, ga posušili, 
predelali v mošt, jabolčnik in kis ali iz 
njega skuhali žganje.

Sadjarstvo kljub občasnim dobrim 
letinam ni imelo večjega gospodar-
skega učinka, saj je bilo le dopolnilna 
gospodarska panoga. Po do zdaj zbra-
nih podatkih se je z njim preživljal 
samo Herbert Verderber iz Kočevske 
Reke. Po vrnitvi iz Amerike leta 1930 
je z jablanami in hruškami zasadil en 
hektar velik sadovnjak.

Neprimerna pedološka sestava tal 
na Kočevskem ni zagotavljala dobrih 
pogojev za vinogradništvo. V Pred-
gradu so trto gojili že v drugi polovici 
16. stoletja, in sicer na poljanskemu 
gospostvu pripadajočih kmetijah. V 

Ugrajah, v rebri nad Dolskim poto-
kom, pol kilometra iz vasi, kjer še 
danes ležijo opuščeni vinogradi, je 
uspevala samorodna trta, ki je dajala 
vino slabše kakovosti. Večinoma so 
ga popili doma, redki so višek prodali 
domačim gostilničarjem ali vašča-
nom. 

Valvasor je leta 1689 poročal, da so 
za Starim Logom pridelovali "sve-
tovno razvpit Dreimännerwein", kislo 
"vino treh mož". Vinograde na prisoj-
nem bregu Šenberka (Schönberg) so 
zaradi trtne uši začeli opuščati konec 
19. stoletja. Njihova površina se je v 
nekaj desetletjih zmanjšala z 21 na 
1,10 ha, dokončno pa so propadli po 
odselitvi kočevskih Nemcev. Na čase, 
ko je v teh krajih še uspevala vinska 
trta, spominja vinska pot. Po eni iz-

med dveh najstarejših poti skozi roške 
gozdove so tovorili vino od vinskih 
goric pod Starim Logom do (Dolenj-
skih) Toplic.

V Trsju, Jelovici in na Rebri, na 
strminah pod Muho vasjo in Turkovo 
Drago, visoko nad kanjonom Kolpe, 
so tako Kočevarji kakor tudi Slovenci 
imeli vinograde in zidanice že v 19. 
stoletju. V 70. in 80. letih prejšnjega 
stoletja je v Trsju živela le ena ženska, 
danes pa je vinsko trto in poslopja 
prerasel gozd. 

Od konca 19. stoletja do 2. svetovne 
vojne so nekateri kočevski meščani in 
posestniki iz naselij v občinah Kop-
rivnik, Mozelj in Črmošnjice poleg 
domače posesti imeli še enega ali več 
velikih vinogradov na Mavrlenu, Stra-

žnjem Vrhu, Rodinah ali Semiču. Na 
vinorodnem obrobju Bele krajine, ki 
so ga imenovali "Gottscheer Abbazia" 
(Kočevarska riviera), so pridelovali 
Maierlerwein. Točili so ga po obči-
nah Koprivnik, Planina, Črmošnjice, 
Sela (Željne), Mozelj, Knežja Lipa in 
Nemška Loka, v mestu Kočevje pa 
vinski trgovec Mathias Tschinkel.

Vinogradništvo je posebej ožive-
lo pred 1. svetovno vojno, po njej 
pa spet zastalo. Na prelomu 19. in 
20. stoletja sta občini Koprivnik in 
Mozelj imeli 4,39 ha vinogradov, pred 
2. svetovno vojno pa samo še 0,98 ha. 
Leta 1921 je vinogradništvo predsta-
vljalo le še eno petino gospodarske-
ga dohodka celotnega kočevskega 
območja.

V bivšem Okraju Kočevje so vi-
nogradi leta 1954 obsegali samo en 
hektar. Precej večje površine so bile 
v priključeni predgrajski občini. Po 

podatkih za leto 1953 so poljanski 
vinogradi merili 49 ha, od tega 31 ha 
samorodnih trt in 18 ha na ameriški 
podlagi. Prebivalci Laz pri Predgradu 
so imeli vinograde v Rebri, Krajkotu, 
Pri Pildu in v Kašči. Iz mešanih trtnih 
sort so pridelovali predvsem rdeče 
vino, največ za lastno uporabo, nekaj 
pa tudi za prodajo.

Vinograde, predvsem s samorodno 
trto, so obdelovali še v zadnjih dese-
tletjih prejšnjega stoletja, danes pa jih 
je večina, tako kot tudi sadovnjakov, 
že opuščenih in zaraščenih. Na nekoč 
cvetoče sadovnjake danes spominjajo 
samo še zapuščena sadna drevesa, 
redki kamni in korita za mletje sadja, 
sadne sušilnice in stiskalnice za mošt.
Ivan Kordiš, Pokrajinski muzej 
Kočevje

Korito in kamen za stiskanje sadja v Spodnjem Logu, 1963 • Foto: Marija Kundegraber, 
Österreichisches Museum für Volkskunde Wien 

Vinogradi in zidanice v Šenberku pri Starem Logu, okoli 1930 • Foto: Vekoslav Kramarič, izrez, Slovenski etnografski muzej 
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Klunova hiša v Podgorski ulici 11
Kovača Matijo Kluna je v Kočevju 
poznal tako rekoč vsak. Njegova 
dejavnost ni segala samo na podro-
čje kovaških opravil, kakršno je bilo 
podkovanje konj in izdelava drobnih 
obrtnih izdelkov, temveč je v Pod-
gorski ulici proizvajal tudi pluge in 
vozove, kot podjetnik pa se je v dvaj-
setih letih minulega stoletja polotil še 
opekarstva. 

Razmere za širitev zmogljivosti so 
bile ne nazadnje idealne. V Kočevju 
surovin vsekakor ni primanjkovalo, 
saj so ribniški lončarji verz o tem, 
kako sosedom kradejo glino, vplet-
li celo v eno različico svoje slovite 
pesmi o Ribničanu Urbanu. 

Poleg tega pa je Klun material za 
opeko lahko kopal v bližini doma. 
Še pred desetletji so ljudje današnje 
zamočvirjeno območje ob Podgorski 
ulici namreč poznali kot Klunov bajer. 
Zdaj že pokojni Marjan Grišin je v 
šestdesetih letih tam rešil življenje 
svoji sestri, ki se ji je na bajerju udrl 
led. Grišinu je bilo reševanje ljudi 
očitno tudi sicer 'usojeno', saj je v 
naslednjih letih rešil življenje še trem 
otrokom. Škoda, da na takšne ljudi 

tako hitro pozabljamo!
Toda, nazaj h Klunu in njegovi hiši. 

Kot izda letnica na pročelju stavbe, 
je bilo domovanje v Podgorski ulici 
zgrajeno leta 1932, a sta bila Klun in 
njegova žena Marija na parceli, ki je 
bila pred tem v lasti Johanna Jonkeja, 
kot lastnika vpisana že leta 1909. Pod-
gorska je bila takrat vijugava uličica, 
ki je nastala iz nekdanje poljske poti. 
Šele ob koncu prve tretjine 20. stoletja 
je začela dobivati urbano podobo. 

A Klunovi so se v ulici očitno 
dovolj dobro počutili, da so si v njej 
postopoma uredili več nepremičnin, 
poleg kovačnice še tri stanovanjske 
hiše. Nadaljnja hiša je zrasla v središ-
ču mesta. Del stanovanjskih prostorov 
so oddajali najemnikom, med drugim 
tudi kakšni gospe, ki se je razšla z 
možem. 

Tako je v nekem časopisnem oglasu 
vsaj dal vedeti Kočevar Josef Ruppe, 
ki je bralce opozoril, naj ne posojajo 
denarja njegovi soprogi, ki stanuje pri 
kovaškem mojstru Klunu, saj ne bo 
jamčil za njene dolgove. Ruppejeva 
se s svojim zakonskim partnerjem 
namreč ni hotela izseliti v Češkoslo-

vaško, kar 
ji je ta hudo 
zameril. Ali 
sta zakonca 
razmerje 
kasneje 
zakrpala, ni 
znano. 

Znano pa 
je, da sreče 
v zakonu ni 
imel Klun. 
Oktobra 
1930, še pre-
den je bila 
torej zgraje-
na sedanja 
stavba, je 
časopisje poročalo, da je štirinajstim 
otrokom Matije Kluna, kovača v 
Podgorski ulici, umrla mati. Najmlaj-
še dete, je pisal eden od časopisov, je 
bilo staro komaj mesec dni. Drugi je 
navajal, da je bilo otrok enajst, naj-
mlajši pa naj bi ob materini smrti imel 
pet mesecev. 

V resnici je imel prav slednji, saj je 
Uršula Klun, druga kovačeva žena, k 
štirim otrokom iz soprogovega prvega 

zakona dodala še sedem novorojen-
cev. Dvakratni vdovec se je po njeni 
smrti poročil še v tretje. Tokrat mu je 
bila usoda bolj naklonjena, Klunovi 
pa so ena tistih redkih predvojnih 
kočevskih družin, ki kljub medvojnim 
in povojnim stiskam v svojem domo-
vanju vztrajajo do danes.    
Za dodatne informacije se zahvaljujem 
družini Klun.
Mihael Petrovič ml.

Intersocks  |  Reška cesta 29, 1330 Kočevje

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

Foto: Mihael Petrovič ml. 



Kočevska september 2021www.kocevje.si 22Kočevsko, skrivnostni gozd Slovenije

Nepozabno opazovanje medveda na Kočevskem

Nova pridobi-
tev v MTB  
trail centru 
Kočevje

Izjemna poletna sezona v Bunkerju Škrilj

Kočevski gozdovi ponujajo bivališče 
številnim divjim prebivalcem ter so 
eno od redkih območij v Evropi, kjer 
v naravnem okolju še vedno prebiva-
jo vse tri velike zveri: rjavi medved, 
volk in evrazijski ris. To območje 
torej predstavlja zibelko odgovorne-
ga sobivanja z divjimi živalmi, kjer 
obiskovalcem poleg številnih aktivnih 
doživetij omogočamo tudi varna in 
trajnostna opazovanja divjih živali. 
Opazovanja potekajo v organiziranih 
skupinah in z izkušenimi lokalnimi 
vodniki, ki gozd in živali v njem dob-
ro poznajo, ter obiskovalcem spro-
ščeno in poučno predstavijo številne 
zanimivosti iz živalskega sveta.

Najmogočnejša žival, ki prebiva v 
kočevskih gozdovih, je rjavi medved, 
s katerim se lahko bolje seznanite na 
vodenem opazovanju. Ta vznemirljivi 
potep po gozdu s strokovno usposo-
bljenim lokalnim turističnim vodni-
kom, ki mu sledi večerno opazovanje 
iz varnega zavetja opazovalnice v 
družbi lovca, gostom na povsem nov 
način približa rjavega medveda in 
divjo naravo Kočevske. Doživetje 
opazovanja medveda je bilo letos med 

domačimi in tujimi gosti zelo pri-
ljubljeno, saj smo od maja do začetka 
septembra izvedli 33 opazovanj, ki 
se jih je udeležil 101 obiskovalec, od 
tega 24 iz Slovenije in 77 tujcev. Med 
tujci so prevladovali gostje iz Nemči-
je, Belgije in Francije.

Zavod Kočevsko ponuja različne 
eno- in večdnevne programe opazo-
vanja medveda, kjer obiskovalci v 
neokrnjeni naravi in gozdu preživijo 
nepozaben dan in spoznajo številna 
zanimiva dejstva o pomenu ohranja-
nja odgovornega sobivanja med nara-
vo in ljudmi. Doživetje je sestavljeno 
iz obiska Medvedje sobe v Kočevski 

Reki, kjer gostje izvejo več o medve-
du in njegovem življenju, nato pa sle-
di potepanje po gozdu in sledenje ži-
valim ter raziskovanje in spoznavanje 
različnih znakov njihove prisotnosti. 
Pred večernim opazovanjem je čas za 
piknik z gozdnimi dobrotami na jasi, 
kjer obiskovalci spoznajo in okusijo 
pridelke naših lokalnih ponudnikov. 
Nato sledi glavni del doživetja – ve-
černi obisk gozdne opazovalnice, kjer 
v spremstvu lovca opazujejo narave 
in živali. V opazovalnici udeleženci 
sedijo v popolni tišini ter so prepušče-
ni zvokom narave, da živali pri vstopu 
v življenjski prostor ne zmotijo. Ker 

je narava nepredvidljiva in ravno zato 
toliko bolj očarljiva, srečanja medve-
da ne moremo zagotoviti, kljub temu 
pa je kar 77,42 odstotka ljudi, ki so 
medveda opazovali letos, tega de-
jansko tudi videla.

Programe opazovanja medveda in 
drugih divjih živali na Kočevskem 
smo razvili v skladu s standardi 
trajnostnega turizma in z najmanjšim 
možnim vplivom na okolje, zlasti na 
prostoživeče živali. Lani je Zavod 
Kočevsko za doživetje Opazovanje 
in spoznavanje medveda v njego-
vem naravnem življenjskem okolju 
prejel tudi posebno priznanje, saj ga 
je Slovenska turistična organizacija 
prepoznala kot butično, avtentično in 
5-zvezdično doživetje ter ga uvrstila 
med edinstvena doživetja z oznako 
Slovenia Unique Experiences. 

Več informacij o programih opazo-
vanja medveda in drugih divjih živalih 
lahko najdete na naši spletni strani 
www.kocevsko.com ali če obiščete ka-
terega od naših centrov TIC v Kočevju 
(TIC Hostel Bearlog, TIC Jezero ali 
TIC Železniška postaja Kočevje).
Nadija Kolmanič 

Avgusta so v MTB trail centru 
Kočevje odprli novo progo za spust, 
imenovano Jezna čebela, ki so jo prvi 
preizkusili tekmovalci na dogodku 
Enduro Kočevje.

Novozgrajeni 'trail' Jezna čebela 
poteka od ceste pod Fridrihštajnom 
do ceste na vrhu smučišča v Dolgi 
vasi ter vsebuje več tehničnih in 
nekaj srednje zahtevnih elementov. 
Zaradi svoje zahtevnosti ima rdečo 
oznako in je zato primerna za bolj 
izkušene gorske kolesarje. V dolžino 
meri 1.500 metrov, s povprečno širi-
no 80 centimetrov in višinsko razliko 
200 metrov. Večji del proge poteka 
prečno, v enem delu pa tudi vijuga po 
pobočju ter ima primeren naklon, da 
med vožnjo ne prihaja do erozije.

S to novo pridobitvijo je v MTB 
trail centru Kočevje ljubiteljem 
adrenalinskega kolesarjenja na voljo 
že več kot 15 kilometrov prog. Proga 
Jezna čebela je bila v celoti izdela-
na ročno, zasnoval in izdelal pa jo 
je graditelj in vzdrževalec trailov v 
MTB trail centu Kočevje Igor Kali-
garič. Izdelavo poti je sofinancirala 
Občina Kočevje.
Nadija Kolmanič 

Bunker Škrilj je že od nekdaj odet 
v skrivnostno tančico, od odprtja za 
vodene turistične oglede pa je postal 
ena od najbolj posebnih in zanimivih 
znamenitosti destinacije Kočevsko. 
Junija je minilo četrto leto od odprtja 
Bunkerja Škrilj, do konca avgusta 
pa smo zabeležili že več kot 16.700 
obiskovalcev.  

Obisk Bunkerja Škrilj je v letošnji 
sezoni izjemen in presega številke 
lanskega in predlanskega leta: v 
poletnih mesecih (junij, julij, av-
gust) je bunker letos obiskalo 1.466 
obiskovalcev (lani 1.043, v letu 2019 
pa 1.214). Zaradi epidemije je bil 
Bunker lani precej dolgo zaprt, prav 
tako nekaj mesecev letos, zato je šte-
vilo obiskovalcev v prvi polovici leta 
manjše kot v letu 2019, vendar večje 
kot lani (letos smo v prvih šestih 
mesecih zabeležili 555 obiskovalcev, 
lani 332, v letu 2019 pa 1939).

Pri obiskovalcih letos prevladu-
jejo domači gostje, saj smo za tujce 
organizirali le tri vodenja, v enakem 
obdobju lani pa le eno vodenje. Pri 
starostni strukturi letošnjih poletnih 
gostov prevladujejo upokojenci, ki 
jih je bilo 697, sledijo odrasli (549 
gostov) ter otroci (220). Upokojenci 
si Bunker Škrilj pogosto ogledajo 
na organiziranih vodenih ogledih 
Kočevske, kjer poleg Bunkerja 
obiščejo še Kočevsko Reko (npr. 
cerkev sv. Janeza Krstnika, Reško 

jezero in Orlovo pot) ter druge zani-
mivosti v okolici. Med obiskovalci 
je bilo letos tudi veliko družin, ki so 
poletni dopust preživljale na Koče-
vskem ter se poleg bogate ponudbe 

aktivnih doživetij odločili tudi za 
potep v skrivnostno zgodovino naše 
destinacije. 

Ob vodenem ogledu Bunkerja 
Škrilj so naši obiskovalci vedno nav-
dušeni nad vsemi informacijami in 
dejstvi o prikriti in neznani zgodovi-
ni tega območja. Presenečeni so nad 
dogajanjem v času, ko je bilo to ob-

močje še zaprto, saj to obdobje veči-
ni obiskovalcev še vedno ostaja čista 
neznanka. Obiskovalci so pogosto 
tudi presenečeni nad kakovostjo in 
ohranjenostjo notranjosti bunkerja, 

saj je vojska vsa leta od izgradnje 
med hladno vojno za bunker dobro 
skrbela in ga redno vzdrževala.

Vsi, ki bi želeli spoznati skriv-
nostno zgodovino Bunkerja Škrilj, 
lahko voden ogled rezervirate prek 
e-pošte bunker.skrilj@kocevsko.com 
ali po telefonu: 05 995 92 04.
Nadija Kolmanič 

Opazovanje medveda je nepozabno doživetje • Foto: Marjan Artnak 

Skrivnostni hodnik Bunkerja Škrilj. • Foto: Peter Bukovnik 



SOBOTA, 2. OKTOBER, 17.30
Animirani, sinhronizirano

VIKING VIKI IN ČAROBNI MEČ
VIC THE VIKING AND THE MAGIC SWORD

SOBOTA, 2. OKTOBER, 20.00
Akcijski

NI ČAS ZA SMRT
NO TIME TO DIE

NEDELJA, 3. OKTOBER, 17.30
Animirana komedija, sinhronizirano

SPACE JAM: NOVA LEGENDA
SPACE JAM: A NEW LEGACY

NEDELJA, 3. OKTOBER, 20.00
Romantična drama

PRVIČ NA ROBU
AFTER WE FELL

PETEK, 8. OKTOBER, 17.30
Animirani, sinhronizirano

VIKING VIKI IN ČAROBNI MEČ
VIC THE VIKING AND THE MAGIC SWORD

PETEK, 8. OKTOBER, 20.00
Grozljivka

IGRA GROZE
COME PLAY

NEDELJA, 10. OKTOBER, 17.30
Animirani, sinhronizirano

KRUDOVI: NOVA DOBA
THE CROODS 2

NEDELJA, 10. OKTOBER, 20.00
Biografska glasbena drama

RESPECT
RESPECT

PETEK, 15. OKTOBER, 17.30
Animirani, sinhronizirano

LUKA
LUCA

PETEK, 15. OKTOBER, 20.00
Grozljivka

NOČ ČAROVNIC UBIJA
HALLOWEEN KILLS

SOBOTA, 16. OKTOBER, 17.30
Animacija, sinhronizirano

ŠKRATKI
THE ELFKINS

SOBOTA, 16. OKTOBER, 20.00
Akcijski

NI ČAS ZA SMRT
NO TIME TO DIE

NEDELJA, 17. OKTOBER, 17.30
Animirani, sinhronizirano

TAČKE NA PATRULJI: FILM
PAW PATROL: THE MOVIE

NEDELJA, 17. OKTOBER, 20.00
Zgodovinska drama

POSLEDNJI DVOBOJ
THE LAST DUEL

ČETRTEK, 21. OKTOBER, 20.00
Glasbeni dokumentarni film

KRT
EL AGENTE TOPO
ART KINO PROGRAM

PETEK, 22. OKTOBER, 17.30
Animacija, sinhronizirano

PRI ADDAMSOVIH 2
THE ADDAMS FAMILY 2

PETEK, 22. OKTOBER, 20.00
Akcijski

VENOM 2
VENOM: LET THERE BE CARNAGE

NEDELJA, 24. OKTOBER, 17.30
Animacija, sinhronizirano

PRI ADDAMSOVIH 2
THE ADDAMS FAMILY 2

NEDELJA, 24. OKTOBER, 20.00
Drama

FATIMA
FATIMA

PONEDELJEK, 25. OKTOBER, 11.00
Animacija, sinhronizirano

ŠKRATKI
THE ELFKINS
POČITNIŠKA MATINEJA

TOREK, 26. OKTOBER, 11.00
Animirana komedija, sinhronizirano

MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI
THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS
POČITNIŠKA MATINEJA

SREDA, 27. OKTOBER, 11.00
Animacija, sinhronizirano

PRI ADDAMSOVIH 2
THE ADDAMS FAMILY 2
POČITNIŠKA MATINEJA

ČETRTEK, 28. OKTOBER, 11.00
Animirana komedija, sinhronizirano

SPACE JAM: NOVA LEGENDA
SPACE JAM: A NEW LEGACY
POČITNIŠKA MATINEJA

ČETRTEK, 28. OKTOBER, 20.00
Romantična drama

OKUS LAKOTE
SMAGEN AF SULT
ART KINO PROGRAM

PETEK, 29. OKTOBER, 11.00
Animirani, sinhronizirano

NEOBRZDANI SPIRIT
SPIRIT UNTAMED
POČITNIŠKA MATINEJA

PETEK, 29. OKTOBER, 17.30
Animirani, sinhronizirano

VIKING VIKI IN ČAROBNI MEČ
VIC THE VIKING AND THE MAGIC SWORD

PETEK, 29. OKTOBER, 20.00
Akcijski

NI ČAS ZA SMRT
NO TIME TO DIE

SOBOTA, 30. OKTOBER, 17.30
Animacija, sinhronizirano

PRI ADDAMSOVIH 2
THE ADDAMS FAMILY 2

SOBOTA, 30. OKTOBER, 20.00
Znanstveno-fantastična pustolovščina

DUNE: PEŠČENI PLANET
DUNE

NEDELJA, 31. OKTOBER, 16.30
Animacija, sinhronizirano

PRI ADDAMSOVIH 2
THE ADDAMS FAMILY 2

NEDELJA, 31. OKTOBER, 19.00
Grozljivka

NOČ ČAROVNIC UBIJA
HALLOWEEN KILLS

KCK NAPOVEDUJE - OKTOBER
KINO KINO KINO KINO

Kino KCK si pridržuje pravico, do spremembe 
programa!
Za spored obiščite našo spletno stran www.kck.si 
in spremljajte objave na naših družbenih omrežjih.

www.kck.si   

@kckkocevje    

@kulturnicenterkocevje

sobota

25. 9. 2021

20.00

Katalena

sobota

9. 10. 2021

20.00

Hamo & Tribute 2 Love
Akustični koncert

sobota

23. 10. 2021

20.00

TINKO POLOVNIKO
GLEDALIŠKO-LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE

SOBOTA, 30. 10. 2021, 11.00
OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA IN ZA IZVEN

Na likovnih delavnicah boste spoznali osnove likovne umetnosti - risanja, 
kiparjenja, slikarstva. Delavnice so namenjene vsem, ne glede na likovno 
predznanje. Mentor in vodja likovnih delavnic bo akademski kipar Marko  
Glavač, delavnice pa bodo potekale od oktobra do junija. 

Program za otroke in odrasle vključuje vodeno delo na področju slikarstva in 
kiparstva, enkrat tedensko v KCK Mansarti:

• otroška skupina ob ponedeljkih, od 17.00 do 19.00 ure in
• odrasla in nadaljevalna skupina, po dogovoru, od 17.00 do 20.00 ure.

Vpisi potekajo do konca septembra. Prijave sprejemamo na 08 200 94 85  
ali anja.colnar@kck.si 

Cena: za otroke 22 €/mesec, za odrasle 28 €/mesec.

Vabljeni k vpisu v

za otroke in odrasle 
2021/2022
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"V ustvarjalnosti je nekaj čarovnije"
Maruša Hrovat vrata na široko odpira izzivom in si vedno želi še več, ob precej stresnem poklicu pa si poskuša v zadnjih letih vzeti tudi več 
prostega časa. Danes je direktorica strateškega področja na eni izmed večjih oglaševalskih agencij v Sloveniji in članica glasbene zasedbe 
Vocabella, nasploh pa je zelo radovedna oseba. V Kočevje se rada vrača predvsem zaradi ljudi, pa tudi zato, ker se tukaj lahko izgubi v naravi. 
Z Marušo sva v senci kavarniških dreves govorili o njenem poklicu in glasbi, odgovorila pa je tudi na vprašanje, kako, poleg gozda in medve-
dov, še oglaševati naše domače mesto.

Številni se Maruše spomnimo z raču-
nalniških zaslonov, ko je kot novinar-
ka sodelovala pri spletni televiziji TV 
Kočevje, še pred tem pa je na Radiu 
Univox ustvarjala mladinsko oddajo 
Prave glave, ki so jo pozneje prevetri-
li in preimenovali v Glej naprej. Kot 
pravi, je bilo novinarstvo, sploh radio, 
njena prva ljubezen. Študijsko pot 
je nadaljevala na fakulteti za druž-
bene vede, a ker se ji je novinarstvo 
zdelo preozko, se je odločila za študij 
komunikologije. Tam je diplomirala 
in tudi magistrirala, pot pa jo je že 
med študijem nenačrtovano odnesla 
v oglaševalske vode. "Vedno me je 
zanimalo veliko stvari in takoj sem 
začela sodelovati v Študentski sekciji 
društva za marketing (ŠSDMS), ki je 
bila vir pridobivanja prakse. Delali 
smo dogodke, okrogle mize in se 
srečevali z različnimi temami iz mar-
ketinga," pripoveduje. Kot pravi, jo 
je že prvi stik z oglaševanjem močno 
pritegnil. "Začela sem se usmerjati 
bolj v organizacijo dogodkov, in ko 
si enkrat v tem, ko vidiš, kako vse to 
poteka, te ta kreativa čisto prevzame. 
Res neprestano delaš, ampak imaš pri-
ložnost doživeti to energijo," opisuje 
takratno delo na Slovenskem oglaše-
valskem festivalu (SOF).

Kmalu se je njena pot nadaljevala 
na eno izmed največjih slovenskih 
oglaševalskih agencij Luno\TBWA, 
med magisterijem je preživela en se-
mester na Švedskem, delala pa je tudi 
v Bruslju v strateškem oddelku ogla-
ševalske agencije TBWA\Belgium. 
Usvojeno znanje je iz Bruslja pripe-
ljala v Slovenijo, danes pa je direkto-
rica strateškega področja na Luni. "S 
kreativnostjo pride tudi dinamičnost," 
pripoveduje in o svojem poklicu 
govori izredno lepo, čeprav priznava, 
da je služba pogosto tudi zelo stresna. 
V Bruslju ni nameravala ostati, saj 
je mesto ni pretirano navdušilo ali 
inspiriralo, ji je pa poleg strokovnega 
znanja dalo tudi širino in miselnost, 
da se vse da.

Ob besedi oglaševanje nas najbrž 
večina pomisli na končen produkt, ki 
nastane – oglas. V ozadju teh projek-
tov pa se skriva trdo delo dveh polov: 
vodij projektov, ki so mašinerija, 
zaradi katerih vse teče, kot mora, in 
kreativnega oddelka, ki je srce agenci-
je. Kot pojasnjuje Maruša, so kreativ-
ci, oblikovalci in tekstopisci tisti, ki si 
idejo izmislijo in jo spravijo v življe-
nje, tekstovno ali vizualno. Maruša 

je kot strateginja nekje med dvema 
poloma, ena izmed njenih zadolži-
tev pa je tudi, da skrbi, da blagovne 
znamke naših naročnikov komunici-
rajo konsistentno. Ob pogovoru se na 
tej točki strinjava, da je celoten proces 
njihovega dela težko opisati nekomu, 
ki se s tem še ni srečal na lastne oči, 
zato poskuša še nekoliko bolj podrob-
no razložiti: "Veliko je psihologije in 

razumevanja potrošnika, kako ljudje 
razmišljajo in kaj jim povedati, da bo 
zanimivo. Opažam, da znamo ljudje 
vse manj abstraktno razmišljati oziro-
ma razmišljati na nivoju konceptov. 
Ljudje so postali zelo operativni in 
zelo kratkoročno razmišljajo. Včasih 
je bilo v oglaševanju tudi več psi-
hologov in mislim, da bi nam zelo 
koristilo, če bi prišli k nam recimo 
antropologi, ki bi najbrž k temu pris-
topili z nekega drugega zornega kota." 
Če morajo biti vodje projektov zelo 
organizirane, natančne in imeti smisel 
za vzpostavljanje, ohranjanje in nego-
vanje odnosov z ljudmi, se od krea-
tivcev na drugi strani pričakuje, da 
bodo odprti in da bodo opazovali svet 
okoli sebe. Kaj pa strategi? "Strateg je 
tisti, ki mora biti organiziran, hkrati pa 
mora znati narediti preskok iz analitič-
nih podatkov in iz tega razbrati nekaj 
presenetljivega. To potem predaš nap-
rej in iz tega nastanejo ideje," opisuje. 

"V kreativnosti je nekaj čarovnije, 
iz nekih 'bednih' podatkov nastane 
nekaj presenetljivega, to je očitno 
lepota naših možganov," odgovarja 
na vprašanje, kako je mogoče, da 
jim nikoli ne zmanjka idej. "Če živiš 
življenje tako, da te stvari zanimajo, 
da bereš in da stalno dobivaš neke 
nove informacije iz okolja, ne more 
zmanjkati idej. Če pa se s tem pro-

fesionalno ukvarjaš, se naučiš pove-
zovati te drobce," dodaja in povze-
ma besede angleškega kreativnega 
direktorja, besedilopisca in avtorja 
Dava Trotta, da je ena plus ena enako 
tri. "Iz dveh informacij, ki jih sestaviš 
skupaj, nastane nekaj čisto novega, in 
to je, ker nastane neka nova ideja, več 
kot vsota teh dveh delov." Pri poklicu 
ji je všeč predvsem to, da se nenehno 
uči in da ji je vsak projekt še vedno 
v izziv, pa tudi, da je v stiku s kre-
ativnim oddelkom in lahko opazuje 
nastajanje idej. "Kolikor banalno se 
sliši, fajn je, ko vidiš oglas, ki si ga 
pomagal narediti, na televiziji," doda.

Še vedno je zelo povezana z do-
mačim krajem, saj pravi, da je tu več 
miru kot v Ljubljani: "Tam mi paše, 
da se izgubim v množici, tukaj pa mi 
paše, da se izgubim v naravi." Pred-
vsem pa se v Kočevje vrača zaradi 
ljudi. "Premalo ljudi se zaveda, da 
ko prideš enkrat v tujino, si sam. 

In moraš sam iz nič postavljati cel 
svoj družbeni krog. Takrat se zaveš, 
kako pomembno je imeti močno 
bazo svojih ljudi, in to tukaj imam," 
pripoveduje, navezujoč se na izkušnjo 
bivanja v tujini. Kako torej še ogla-
ševati Kočevje, poleg medvedov in 
gozda? Kot po premisleku odgovarja 
Maruša, zakaj bi oglaševali še kaj 
drugega kot medvede in gozd, če je 
to tisto, zaradi česar smo posebni in 
izstopamo. "Včasih se ravno glede 
tega borimo z naročniki, ker si želijo 
predstaviti šest stvari naenkrat. Jaz 
pravim tako, če ti vržem eno žogico, 
jo zagotovo ujameš; če ti jih vržem 
šest naenkrat, pa je zelo velika verje-
tnost, da ne ujameš nobene. Ljudem 
je treba sporočati eno stvar, da se jim 
zasidra, nato pa je od tam treba delati 
naprej," pojasnjuje.

Kar ji je še všeč v Kočevju, so 
ljudje. "V mojih krogih je zelo dobra 
energija, pa tudi nasploh smo pri 
nas zelo posebni, ampak kul ljudje," 
pripoveduje. "Zdi se mi, da imajo ti 
majhni kraji, ki so nekoč bili ali pa so 
morda še vedno nekoliko zapostavlje-
ni, ljudi, ki jih prav to, da naj bi bili 
zadaj, žene naprej."

Na kočevskih tleh pa se je začela 
tudi njena glasbena pot, saj že od 
leta 2009 sodeluje v vokalni skupini 
Vocabella. Čeprav jim je ustvarjanje 
nekoliko upočasnila ali celo ustavila 
korona, pa tudi druge situacije in poti, 
na katere se posameznice podajajo, 
še naprej skupaj zrejo v prihodnost. 
"Vocabella je zame res tista stvar, 
ki jo počnem za dušo. Tisto, ko si 
najbolj živčen po službi in greš na 
vaje, čez dve uri pa si spet rečeš, da 
je vse v redu," opisuje. Pri srcu ji je 
prav vsak od njihovih skupnih pro-
jektov, saj je bil pri vsakem dosežen 
napredek - produkcijski ali vokalni. 
"In tudi ko razmišljamo, kaj bi naprej, 
ugotavljamo, da ne bomo zadovoljne, 
če naredimo nekaj preprostega. Ker 
bistvo vsega je v tem, da res vadiš, da 
se trudiš recimo z nekimi harmonija-
mi in nato dosežeš trenutek, ko pravil-
no zazveni. Čisto pri vsakem projektu 
je bil ta moment izziva," še pove in s 
tem ponovno dokazuje, kako zagnana, 
ambiciozna in morda celo neustrašna 
je. Zadnja leta si sicer poskuša vzeti 
vse več prostega časa, saj ugotavlja, 
kako pomembno je početi stvari za 
dušo. Tedaj se potopi v knjige, zelo 
rada pa tudi potuje.
Neja Jerebičnik

Foto: Ljubo Bratina 



*EKO SKLAD na svoji spletni strani: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za nakup vozila. 
Informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 14.380 € z DDV, s pologom v višini 4.390 € in financirano vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita EKO SKLADA 88,82 €. Obrestna 
mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.
ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost 
teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. **Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G 
s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100 km. Emisije CO2: 125−145 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija 
NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

     DACIA.SI

89 €/MESEC 
z                               kreditom*

5 let podaljšanega jamstva**

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov 
LPG goriva s Petrol Klub kartico***

ŽE ZA

Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Dacia priporoča  
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Gozd 

ni samo les, 

gozd 

Janez Černač, Sledi

je življenje.

Zakaj so avtomobili sploh problem?
V teh dneh se izteka Evropski teden 
mobilnosti, ki pri nas poteka že dvaj-
setič in ki se mu tokrat pridružuje kar 
84 občin, največ do zdaj. Kampanja 
se je začela v Franciji leta 1998 kot 
enodnevni dogodek, dan brez avtomo-
bila, ki še zdaj ostaja njen vrhunec in 
s katerim se vsako leto 22. septembra 
Evropski teden mobilnosti tudi zaklju-
či. Marsikatera občina na ta dan del 
svojega središča zapre za avtomobile 
in javni prostor vsaj na ta dan nameni 
drugim dejavnostim. Kočevje v tej 
vseevropski kampanji letos sodeluje 
že devetič, in tudi letos pri izvedbi 
različnih aktivnosti z občino sodeluje 
cela vrsta lokalnih organizacij, z dve-
ma dogodkoma pa je k temu prispeval 
tudi projekt Vsi v mesto!

A zakaj se vendar Evropska unija, 
država in občine tako trudijo zmanj-
šati uporabo avtomobilov? In zakaj je 
to tako težko, da je stanje po 20 letih 
slabše, kot je bilo na začetku? 

Problemi cestnega prometa
Problem niso avtomobili kot taki, 
problem je, da jih je bistveno preveč. 
In pri tem so še najmanjši problem 
prometni zastoji, kjer je to najbolj 
očitno. Avtomobilski promet je danes 
največji porabnik primarne energije, 
eden poglavitnih vzrokov podnebnih 
sprememb, zaradi onesnaževanja 
zraka in premalo gibanja eden glavnih 
dejavnikov zdravstvenih tveganj, pa 
tudi glavnih virov telesnih poškodb in 
neposrednih smrti zaradi prometnih 
nesreč.

V skupni porabi končne energije 
v Evropski uniji je promet leta 2019 
predstavljal 34 %, v Sloveniji pa celo 

40 % vse porabe. Glede na leto 2000 
je pri nas višja za kar 58 %, zlasti na 
račun povečanja cestnega prometa, ki 
predstavlja pri nas več kot 97 % vse 
rabe energije v prometu, V Evropski 
uniji pa 80 %. Pri tem velika večina 
energije za promet prihaja iz fosilnih 
goriv, torej iz neobnovljivih virov.

Vse bolj skrb vzbujajoči problem 
postaja tudi škodljiv vpliv prometa 
na podnebne spremembe. Promet 
predstavlja pri nas največji del vseh 
izpustov toplogrednih plinov, kar 33 
%, in je celo pred energetiko. Od teh 
izpustov kar 99 % predstavlja ce-
stni promet, skoraj dve tretjini pa jih 
povzroča osebni avtomobilski promet. 
Število motornih vozil pa tudi moč in 
prostornina njihovih motorjev neneh-
no naraščajo, poraba goriva pri novih 
vozilih pa se le počasi zmanjšuje. Pro-
met je tudi edino področje, na katerem 
se še naprej pričakuje rast izpustov, 
medtem ko npr. v energetiki in indu-
striji izpusti že nekaj časa upadajo. 

Onesnaženje, ki ga povzroča pro-
met, ima za družbo predvsem prek 
stroškov za zdravstvo tudi precej 
natančno izmerljive stroške. Onesna-
žen zrak zaradi prometa Evropejce 
stane letno več kot 166 milijard EUR. 
Stroški onesnaženosti zraka tako 
povprečnega Evropejca stanejo 1.276 

EUR na leto, prebivalca Ljubljane 
1.502 EUR, prebivalca Maribora pa 
965 EUR na leto. 

Organizacija prometa, ki pri nas 
temelji na osebnih avtomobilih, se 
pozna tudi na družinskih proračunih. 
Stroški gospodinjstev za promet so 
namreč v Sloveniji najvišji v Evropi. 
V letu 2019 so dosegli 17 % vseh 
stroškov, njihov delež pa iz leta v leto 
še narašča. Daleč največji del teh stro-
škov gre za gorivo ter za vzdrževanje 
osebnih vozil.

Začarani krog
Večina teh podatkov je strokovnjakom 
in odločevalcem že lep čas dobro 

znana, iz njih izhajajo tudi kampa-
nje, kot je Evropski teden mobilno-
sti, ki želijo ozaveščati o potrebi po 
spremembi potovalnih navad. Tudi 
večina evropskih in domačih politik 
poskuša že dve desetletji preusmerjati 
investicije od cest in avtomobilov k 
drugim oblikam mobilnosti. In vendar 
do ključnih premikov vsaj pri nas še 
ni prišlo. Vsako leto je prodanih več 
osebnih vozil, delež poti, opravljenih 
z njimi ves čas narašča. Kako to, če 
pa vemo, da je to za družbo in planet 
škodljivo?

Odgovor je odvisnost od avto-
mobilov. Z vse večjim številom 
avtomobilov se je ustvaril družbeni 
in ekonomski pritisk za vedno bolj-
šo infrastrukturo zanje. S tem se je 
privlačnost avtomobilov še povečala, 
njihovo število je še zraslo, države 
in občine pa so vlagale vedno več 
sredstev v izboljšanje cest. Dejavno-
sti so se preselile v primestja, kjer je 
dostop z avtomobili lažji, zapirale pa 
so se dejavnosti v središčih, ki so s 
tem izgubljala privlačnost. Nazadnje 
smo se znašli v začaranem krogu, 
kjer je v številnih krajih avtomobil 
ostal edini možen način premikanja 
med različnimi dejavnostmi, na ravni 
države pa skoraj edini način potovanj 
med mesti. 

S široko uporabo pa so se avtomo-
bili prepletli tudi z našimi življenji in 
vsakdanjimi navadami. Sprememba 
načina premikanja zato pogosto zahte-
va spremembo načina življenja. Tega 
pa praviloma nismo pripravljeni sto-
riti, če ni res treba. In Evropski teden 
mobilnosti nas opominja, da je treba.
Marko Peterlin

Kočevje je letos mestno jedro začasno namenilo pešcem in kolesarjem za dva meseca, ne le 
za en dan. S tem je pridobilo dragocene izkušnje, ki jih bo mogoče v prihodnje uporabiti za 
bolj učinkovite in morda tudi manj boleče spremembe prometnih navad v mestu.
Foto: Marko Peterlin 
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Dan odprtih vrat v Lynx Pro
Človek je del narave. Čeprav večino-
ma živimo v urbanem okolju, se že po 
nekaj metrih od ceste lahko znajdemo 
v prvinskem okolju, prepuščeni sami 
sebi in na milost in ne milost divjini 
in zverem. Za preživetje v ekstremnih 
razmerah mora biti posameznik dobro 
pripravljen in usposobljen za preiz-
kušnje, ki od njega terjajo maksimal-
no psihofizično kondicijo, pogum 
in samozavest. Vse to se pridobi s 
sistematičnim urjenjem in pripravami 
z nasveti in učenjem pri vrhunsko 
usposobljenih inštruktorjih, ki ima-
jo specifična znanja in dolgoletne 
izkušnje.

Podjetje IBS skupina, d. o. o., se s 
posebnim izobraževanjem ukvarja že 
od leta 2008. Avanturistični park Ris 
pa je kot blagovna znamka podjetja 
nastal pred dvema letoma in je lociran 
v bivšem kamnolomu v Mozlju, ki 
se uporablja kot strelišče že deset 
let. Lokacijo so odkupili in uredili v 
moderni center za usposabljanje in 
izpolnjuje najstrožje varnostne stan-
darde in strokovne certifikate. Direk-
tor Dalibor Debartoli je zbral ekipo 
izkušenih partnerjev, ki so vrhunski 

inštruktorji, specializirani za področ-
ja, kot so jamarstvo, padalstvo, vrvne 
tehnike, preživetje v naravi, ravnanje 
z orožjem in potapljaštvo. Strelstvo 
obsega komaj 25 odstotkov programa, 
preostala ponudba pa vključuje raz-

lične dejavnosti, ki zahtevajo vrhun-
sko znanje in pripravljenost, tudi za 
mlade, da spoznajo, kako preživeti v 
naravi. So tudi promotorji poklicev, 
kot so vojak, policist, varnostnik …

V soboto, 21. avgusta, so povabili 

javnost na dan odprtih 
vrat v Lynx Pro tactical 
training center v Moz-
lju. Odlično opremljena 
lokacija, edina te vrste 
v Sloveniji v zasebni 
lasti, je namenjena za 
usposabljanje civilistov, 
adrenalinskih navdušen-
cev, športnih in ama-
terskih strelcev kot tudi 
pripadnikov posebnih 
enot vojske, policije in 
pravosodja. V centru je 
najbolj opazen 14 metov 
visok lesen vadbeni 
stolp, nato še plezalna 
stena, nekaj strelišč in 
zid, namenjen treniranju 
taktike vdora. Varno 
ravnanje z orožjem, pre-
živetje v naravi, taktične 
spretnosti, varovanje 

ljudi in premoženja so pomemben del 
kočevskega gospodarstva, ki zagota-
vlja razvoj in delovna mesta. Imajo 
odlično in pregledno izdelano spletno 
stran v več jezikih. 
Rudolf Baloh

Foto: Rudolf Baloh  



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



Kdo smo? Belimed je slovensko podjetje v švicarski lasti, ki že 30 let izdeluje pomivalne
sisteme, sterilizatorje in dezinfekcijske stroje vrhunske kakovosti. Stroji, izdelani v Belimedu,
ščitijo življenja pacientov in bolnišničnega osebja v bolnišnicah po vsem svetu.

Kaj ponujamo?
• Delo v dopoldanski izmeni (razen CNC-operaterji).
• Delo s posebnim poslanstvom – rezultat vašega dela so proizvodi, ki pomagajo reševati

življenja po vsem svetu.
• Nepozabne zabave in piknike, dogodke za vas in vaše otroke.
• Brezplačne športne dejavnosti v okviru programa Vitalno podjetje, udeležbe na

rekreativnih športnih dogodkih.
• Stimulativno plačilo, božičnico, letni bonus – vaše dosežke prepoznamo in jih

nagradimo.

Koga iščemo?
• Izkušene varilce po TIG-postopku
• Brusilce za brušenje nerjaveče pločevine
• CNC-operaterje laserskega stroja za razrez nerjaveče pločevine
• CNC-operaterje krivilnga stroja za krivljenje nerjaveče pločevine

Podjetje Belimed iz Grosuplja v svojo ekipo vabi 
več sodelavcev za delo v proizvodnji (m/ž)

Imate ustrezne 
izkušnje?

Sklenili bomo pogodbo za nedoločen čas s 3-mesečno poskusno dobo.
Veselimo se vaših prijav na kadri@belimed.com.
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Gobov namaz

Priprava
Por narežemo na rezine, debele približno 0,5 cm, česen pa olu-
pimo in na drobno nasekljamo. V ponev damo olje in narezan 
por. Ko se ta malo prepraži, mu dodamo še na drobno nasekljan 
česen. Med stalnim mešanjem pražimo približno 5 minut. Ko 
sta por in česen prepražena, dodamo narezane gobe in pražimo 
med stalnim mešanjem približno 15 minut. Dodamo sol, poper, 
sir in kurkumo. Vse sestavine premešamo in pražimo 2 minuti, 
nato pa maso za namaz pustimo, da se ohladi. Ohlajeno maso 
naložimo v sekljalnik, dodamo maslo, ki je ogreto na sobno tem-
peraturo, nasekljan peteršilj in drobnjak ter dobro zmeljemo. Po 
potrebi namaz še solimo in popramo.

RECEPT

Recept je pripravila Bojana Klepac

Sestavine:
• 500 g svežih ali zamrznjenih gob
• 100 g pora
• 2 stroka česna
• 3 žlice olivnega olja
• 80 g masla 
• 2 trikotnika topljenega sira
• 1 žlica na drobno sesekljanega peteršilja
• 1 žlica na drobno nasekljanega drobnjaka
• pol žličke kurkume
• poper 
• sol 

Kotiček Komunale Kočevje

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

ZBIRANJE NEVARNIH 
ODPADKOV Z MOBILNO 
ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER MOZELJ
1. Odprt vsak delovnik med 7. in 19. uro (v zimskem času 
med 7. in 17. uro) in vsako soboto med 9. in 13. uro.
2. Vse fizične osebe lahko oddajo vse komunalne 
odpadke brez dodatnega plačila.

IMA POTEM TO KAKŠEN SMISEL?

Odpadna jedilna in 
motorna olja ter maščobe, 
barve, lake, čis�la, 
razredčila, škropiva, 
pes�cide, ostanke 
kozme�ke, prehranskih 
dopolnil in druge nevarne odpadke boste 
lahko oddali v mobilno zbiralnico po razporedu:

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA

JEZIKOVNINASVET

Edit Eva Eger
Izbira: celo v peklu lahko zraste upanje
Aktivni mediji, 2021

Edit Eger je bila še najstnica, ko so jo skupaj s staršema in sestro odpeljali v uničeval-
no taborišče Auschwitz. V taborišču je doživela in preživela nepredstavljive grozote, 
a je to ni zlomilo. Po osvoboditvi je okrevala, si ustvarila družino in ni dovolila boleči 
preteklosti, da uniči njeno prihodnost. V Ameriki, kamor se je preselila, je bila učenka 
Viktorja Frankla in postala je uspešna klinična psihologinja. Da bi pomagala ljudem 
odkriti pravo svobodo, izhaja iz lastnih bolečih življenjskih izkušenj, od koder izvira 
tudi njena modrost.
Knjiga Izbira spominja na dela Ane Frank in Viktorja Frankla. Iz nje žarijo pogum, 
dostojanstvo, sočutje …  

Christy Lefteri  
Ptice pevke  
Učila, 2021

Ptice pevke je novi roman Christy Lefteri, avtorice uspešnice Čebelar iz Alepa. 
Tokrat nas s svojo zgodbo popelje na Ciper in nam ponudi vpogled v življenje 
priseljenskih gospodinjskih pomočnic. Žensk, ki prečkajo ocean in upajo na 
boljše jutri, predvsem na lepšo prihodnost za svoje otroke. Te ženske pazijo tuje 
otroke, čistijo, strežejo, vodijo gospodinjstva, a so kljub vsemu odrinjene na rob 
družbe, ker so tuje državljanke in nikomur ni mar, kaj vse so morale žrtvovati. Ali 
pač …
 "Nevidna hodi po našem svetu.
Skrbi za naše otroke, pospravlja naše domove.
Ima zgodbo, ki bi jo rada povedala.
Ji boste prisluhnili?"
Ganljiv roman o trpljenju, izgubi in hrepenenju po boljšem življenju. 

Sonja Pungertnik 
Misliš resno?  
Mohorjeva družba, 2021           

Že podnaslov prvenca Ljubezen v odtenku drugačnosti razkrije vsebino romana 
slovenske avtorice Sonje Pungertnik. Gre seveda za ljubezen, ki ima pri vseh naj-
stnikih poseben pomen v obdobju odraščanja. Glavna junakinja je Sara, učenka 
petega razreda, ki je slepa od rojstva, vendar so njene želje in potrebe enake kot 
pri vseh odraščajočih dekletih; biti priznana, uspešna in ljubljena. Toda svet, ki jo 
obkroža, ni vedno prijazen do invalidnosti in slepih. Vse to se izkaže, ko spozna 
ljubezen svojega življenja, vrstnika Matjaža. Njuna ljubezen ni sprejeta tako, kot bi 
si želela, marsikdo v Sari ne vidi lepe in inteligentne deklice, kot v resnici je, temveč 
in predvsem samo invalidko. Kar sledi, je sosledje spletk in laži le z enim ciljem 
– uničiti njuno zvezo. Morda pa jima le uspe? Avtorica opisuje Sarine občutke in 
doživljanje sveta okoli sebe zelo doživeto, saj ima tudi sama enako težavo kot glav-
na junakinja – je slepa. Knjiga je primerna za vse, ki si želijo bolje razumeti tiste, ki 
slabše vidijo.   
 

Lorin Möscha 
Na tnalu nemoči  
Buča, 2021   

Lorin Möscha je že več kot 20 let učitelj in je svoje izkušnje o medvrstniškem 
nasilju mladih uspešno prenesel v ta roman. Enajstletna Petra je pridna učenka, 
dobra športnica in prijazno dekle. Nehote se zameri skupini treh deklet, ki se ji že-
lijo na vsak način maščevati. Pri tem ne izbirajo sredstev in njihova zloba in pret-
kanost ne poznata meja. Na šoli žal večina učiteljev ne reagira, kot bi bilo prav, in 
Petra se znajde v brezupnem položaju, saj svojim mučiteljicam ni kos. Na srečo 
so med učitelji tudi takšni, ki razumejo, kaj se dogaja. Tudi Petrina starša opazita, 
da je nekaj hudo narobe, zato zahtevata ukrepanje vodstva šole. Ali jima bo us-
pelo? Roman odlikuje doživet opis zakulisja učiteljskega zbora in seveda staršev. 
Mnenja o medvrstniškem nasilju se pri udeležencih različno oblikujejo, zato bo 
vpogled poučen tudi za odrasle bralce.

Kočevska je časopis Občine Kočevje, vpisan v razvid medijev, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1955 • Kočevska, št. 69, 
september 2021 • Naklada 6500 izvodov •  Gospodinjstva na  območju 
občine Kočevje jo prejmejo brezplačno • Izdajatelj: Občina Kočevje, Lju-
bljanska cesta 26, 1330 Kočevje / zanj župan dr. Vladimir Prebilič • Odgov-
orni urednik: Žarko Nanjara • Oblikovna zasnova, prelom in priprava za 
tisk: WooCHE, oblikovanje, Marko Vovk, s. p. • Lektorica: Saša Erjavec Kobe 
• Kontakt: info@kocevska.si • Časopis Kočevska, Ljub ljanska cesta 
26, 1330 Kočevje • Trženje: Matej Kosten, 040-652-837, marketing@
kocevska.si • Tisk: DELO časopisno in založniško podjetje, d. d., Dunajska 
cesta 5, 1509 Ljubljana • Ponatis celote ali posameznih delov in njihova 
uporaba v drugih medijih je dovoljena le s predhodnim pisnim dovol-
jenjem izdajatelja. Uredništvo si pridržuje pravico sprejeti v objavo ali 
zavrniti poslano gradivo v skladu s svojo uredniško politiko. Pridržujemo 
si tudi pravico spreminjanja naslova ter krajšanja člankov. Kadar gre pri 
naštetem za večje spremembe, se bomo skušali posvetovati z avtorjem, 
vendar je končna odločitev naša. ISSN številka tiskane izdaje: 2591-0744; 
ISSN številka spletne izdaje: 2591-07a52

Kam po jezikovni nasvet?
V rubriki Jezikovni nasvet vam že lep čas solimo pamet, kaj je pravilno in kaj ne, 
da bi vam olajšali kakšen zapis ali jezikovni zaplet. Da pa boste lahko sami pre-
verili, kdaj se piše božič z malo in kdaj z veliko in ali je pravilno res dezodorant, 
in ne deodorant, pa vam predstavljamo nekaj najpomembnejših jezikovnih priroč-
nikov oziroma orodij na spletu, ki so lahko dostopni in večinoma brezplačni.

Fran
Najnovejši pripomoček je portal Fran, ki združuje slovarje, slovenistične 
jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Najdete ga na: www.fran.si

Obstaja tudi Franček, ki pa je namenjen mlajšim uporabnikom, predvsem 
osnovnošolcem in srednješolcem.

Amebis Besana
Ta pripomoček je v uporabi že daljši čas, zelo priročna sta predvsem zavihka 
Preverjanje in Pregibanje. Dobrodošlo je predvsem pri sklanjanju tujih imen in 
tvorjenju svojilnih pridevnikov iz teh. Pojdite na: amebis.besana.si in preverite, 
kako se na primer sklanja priimek Cruise.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)
Biblija slovenskega jezika, rešilna bilka pri vsaki jezikovni zagati. Najnovejša iz-
daja je na voljo v digitalni obliki, večina pa se ga najbrž spominja kot tisto modro 
najdebelejšo knjigo na knjižni polici. Več na: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

Slovenski pravopis (SP)
Še ena zelo dobrodošla bergla pri vseh pravopisnih dvomih. Obiščite http://bos.
zrc-sazu.si/sp2001.html in preverite besedo, ki vam že dolgo dela preglavice.

Gigafida in Termania
Dva besedilna korpusa, ki si ju je dobro ogledati, kadar se neka beseda pojavlja 
v več različnih zapisih oziroma oblikah. V obeh korpusih je neskončno pri-
merov zapisov iz različnih publikacij, vi pa se boste glede na pogostost in vir 
lahko odločili, katero izbrati. www.gigafida.net in www.termania.net



26. OKTOBER
TOREK 

11.00–14.00 - vodeni ogledi
Dan odprtih vrat Zavoda 
Nesseltal Koprivnik
Zavod Nesseltal Koprivnik, 
Koprivnik 13
Prijave: info@kocevskirog.si 
040 812 087 ali 051 637 022
Vabi Zavod Nesseltal Koprivnik

KOLEDAR 
DOGODKOV
OB PRAZNIKU 
OBČINE KOČEVJE 
2021

OD 22. SEPTEMBRA 
DO 5. DECEMBRA

Otvoritev 22. 9. ob 19.00 
Razstava OBRAZI. Stane Jarm 
v zgodnjih delih in portretih 
Tihomirja Pinterja
Likovni salon Kočevje
Vabi Pokrajinski muzej Kočevje

OD 27. SEPTEMBRA
DO 4. OKTOBRA

Čebelarski paviljon 
medena zgodba
Pred Pokrajinskim 
muzejem Kočevje
Vabi Čebelarsko društvo Kočevje

28. SEPTEMBER
TOREK 

18.00
Otvoritev občasne razstave 
ob 120-letnici organiziranega 
čebelarstva na Kočevskem 
Pokrajinski muzej Kočevje
Vabita Pokrajinski muzej Kočevje 
in Čebelarsko društvo Kočevje

4. OKTOBER
PONEDELJEK

17.00–20.00 
Dan odprtih vrat v 
Plesnem klubu Jasmin
Plesni klub Jasmin, 
Ljubljanska cesta 7a
Vabi Plesni klub Jasmin

13. OKTOBER
SREDA

15.00
Otvoritev otroškega igrišča 
Turjaško naselje
Turjaško naselje
Vabi Občina Kočevje

14. OKTOBER
ČETRTEK

17.00
Vodstvo po občasni 
razstavi Obrazi
Likovni salon Kočevje
Vabi Pokrajinski muzej Kočevje

16. OKTOBER
SOBOTA

8.00–13.00 | 16.00–19.00
Dan odprtih vrat 
- predstavitve dejavnosti 
Centra gibanja Rusalka in 
terapije za boljše počutje
Center gibanja Rusalka, 
Tomšičeva 13
Vabi Center gibanja Rusalka

21. OKTOBER
ČETRTEK 

17.00
Delavska univerza Kočevje 
v letih 1959–1985
OE LU Kočevje, TZO 30 
(multimedijska učilnica, 
1. nadstropje) 
Vabi Ljudska univerza Kočevje

18.00
Otvoritev občasne razstave 
Kotschew - Gottschee - Kočevje 
1471–2021 
Pokrajinski muzej Kočevje
Vabi Pokrajinski muzej Kočevje

TU, KJER SEM DOMA
OSREDNJA PRIREDITEV OB 
PRAZNIKU OBČINE KOČEVJE 
S PODELITVIJO OBČINSKIH 
PRIZNANJ, NAGRAD IN PLAKET 
V torek, 28. septembra 2021, ob 20. uri, 

v Športni dvorani Kočevje.

Slavnostni govornik:
župan dr. Vladimir Prebilič

Glasbeni program:
Roman Zupančič z gosti

Tu, kjer sem doma,
tu se spletajo niti,
prek mojih najdrazjih iskrenih ljudi,
do mojega srca.
 
Tu, kjer sem doma,
ostanem, saj nocem oditi,
tu se za sreco oprimem neba,
v Kocevju ostanem,
Tu, kjer sem doma.

Igor Pirkovic

Prireditve bodo potekale v skladu z 
navodili NIJZ. Udeležijo se jih lahko 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje PCT. 

Organizatorji si pridržujemo pravico 
do spremembe programa in odpovedi 
prireditev. Spremljajte objave posa-
meznih organizatorjev dogodkov.


