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Nekateri praznični obredi ostajajo enaki, ne glede na to, kje živimo. Nekateri običaji segajo krepko v 
preteklost, medtem ko so drugi novejši. V tokratni številki smo poizvedeli, kako praznujejo po svetu in 
kakšne tradicije so se spletle v decembrskem praznovanju. Preberite, kako nam sodobna tehnologija ob-
ljublja izhod v virtualni svet, če pa raje prisluhnete naravi, vam bo naš tokratni sogovornik predstavil živ-
ljenje risov. Lotili smo se tudi perečega pomanjkanja družinskih zdravnikov, kljub težavam, s katerimi se 
sooča zdravstvo, pa je na obzorju tudi nova investicija v zdravstveno oskrbo. Več v novi številki Kočevske. 

Tako turizem kot tudi kulturne dejavnosti so se v preteklih 
dveh letih soočali z največjimi izzivi doslej. Glasbeni in gle-
dališki odri bolj ali manj samevajo, turistična ponudba pa 
se je obrnila od masovnega turizma k lokalnemu. Čeprav je 
turistični obisk v Sloveniji upadel, se število prenočitev pri 
nas po prvotnem upadu povečuje. "Čas je pokazal, da je bi-
la odločitev pravilna," o usmeritvi v trajnostni zeleni turizem 
pove Vesna Malnar Memedović, direktorica Javnega zavoda 
za turizem in kulturo Kočevje, ki verjame, da je Zavod Ko-
čevsko s svojim delom postavil Kočevje na zemljevid uspe-
šnih turističnih destinacij.

"Zunaj nas bolj cenijo, kot 
se cenimo sami."

Kako praznujejo po svetu?

Foto: Osebni arhiv Vesne Malnar Memedović 

Foto: www.pixabay.com 
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S prevozom do 1000 želja

Rdeči križ Kočevje v novih 
prostorih

Največ dohodnine  podarimo dobrodelnim organizacijam

Donacija zdravstvenim 
delavcem

Zavod Sopotniki tudi letos nadaljuje 
akcijo S prevozom do 1000 želja, s 
katero želijo starostnikom, ki nimajo 
prevoza, uresničiti skrite želje. "Šte-
vilni od njih si želijo tudi na kakšen 
izlet, ne le k zdravniku ali v trgovi-
no," je povedala Anu Kahuna, vodja 
programa v zavodu Sopotniki.

Zavod Sopotniki je akcijo zagnal 
lani v sodelovanju z družbo Toyota 
Slovenija. Ta je k projektu pristopila 
pod okriljem slogana Človek človeku 
sopotnik ter v sklopu pobude Mobil-
nost za vse, s katero želijo ozaveščati 
javnost o demokratičnem dostopu do 
mobilnosti. V projektu sodeluje tudi 
Olimpijski komite Slovenije in zdru-

ženje Slovenski avtomobilski grozd – 
GIZ ACS. "Ker so nas epidemiološke 
razmere prisilile, da akcijo priredimo, 
danes izvajamo obdarovanje starej-

ših," pove Kahuna. Tako bodo v naši 
občini, ki je ena najaktivnejših pri 
izvajanju prevozov za starostnike, 
presenetili in obdarili pet uporabnikov 

storitve. Darila je izročil ambasador 
projekta, športnik Dejan Zavec.

"Takšna dejanja so veliko bolj pot-
rebna, kot se zavedamo," je povedal 
Dejan Zavec, ki se je akciji pridružil 
že lani. Dodaja, da kot znan športnik 
lažje pristopi do ljudi: "Če se je bilo 
vredno truditi v karieri, je bilo to zato, 
da lahko pomagaš in opozoriš, da se 
ljudje lahko vedno obrnejo na pomoč 
in da niso sami, predvsem starejši. To, 
da lahko daješ dobro ljudem, je nekaj 
najbogatejšega, najlepšega in najbolj 
pristnega in seveda najbolj izvirnega 
na svetu," o dobrodelnosti zaključi 
Zavec.
Ž. N.

Območno združenje Rdečega križa Kočevje se je decembra preselilo v novo lo-
kacijo. Odslej bo delovalo na naslovu Trg zbora odposlancev 47, v prostorih, ki 
jih je pred tem zasedalo Turistično društvo Kočevje. Delovni čas ostaja nespre-
menjen: ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00.

Iskanje primerne lokacije je po besedah Alenke Bunderla, vodje OZRK 
Kočevje, trajalo kar nekaj časa. Lokacija je morala biti pritlična, majhno težavo 
predstavlja pomanjkanje parkirnih mest v neposredni bližini. Prostori so name-
njeni pisarniškemu delu, obenem pa se na tej lokaciji izvaja redno razdeljeva-
nje hrane, v prostorih imajo tudi skladišče oblačil. Večje skladišče je še vedno 
v prostorih blagovnih rezerv, tudi tečaji prve pomoči se bodo še vedno izvajali 
na drugih lokacijah.
Ž. N.

Še je čas, da del dohodnine namenite 
družbeno pomembnim ustanovam. 
Možnost, da zavezanec del svoje od-
merjene dohodnine nameni za finan-
ciranje nevladnih organizacij, strank, 
verskih skupnosti ali sindikatov, je v 
zakon o dohodnini vpisana od leta 2007. 
Do lani je vsak zavezanec več upravi-
čencem lahko namenil skupaj do pol 
odstotka dohodnine, s sedmim protiko-

ronskim ukrepom lani decembra pa se 
je ta znesek podvojil in znaša odstotek.

V letu 2021 je bilo po podatkih Fursa 
od tega do zdaj namenjenih 510.868 
donacij, kar je 15.000 več kot lani, 
zavezanci pa so 5.554 upravičencem 
namenili več kot 10,7 milijona evrov, 
skoraj dvakrat več kot v minulem letu. 
Na prvem mestu po količini donacij 
so Rdeči noski, sledita jim Slovenska 

karitas in Zveza prijateljev mladine 
Slovenije. 

Davčni zavezanec lahko do desetim 
organizacijam nameni delež dohodnine, 
zaokrožen na desetinko odstotka (0,1 
%, 0,2 %, 0,3 % …), skupni seštevek 
pa ne sme presegati enega odstotka. 
Obrazec za namenitev dela dohodni-
ne je mogoče oddati elektronsko prek 
portala eDavki, osebno na pristojnem 

davčnem uradu ali po pošti, zahteve pa 
ni treba vlagati vsako leto znova, saj 
velja za nedoločen čas.

V Kočevju in okolici je 48 organiza-
cij, društev, političnih strank ali verskih 
skupnosti, ki so upravičene do donacij, 
tri v Osilnici ter pet v Kostelu. Seznam 
upravičencev je mogoče najti na spletni 
strani Furs.
Ž. N.

V podjetju Intersocks so se odločili, da vsem zdravstvenim delavcem, ki v 
Kočevju skrbijo za zdravje prebivalcev ter tako ali drugače pomagajo proti co-
vidu-19, izkažejo majhno pozornost. Pripravili so jim 71 paketov z nogavicami 
in obuvali.

"Zdravje je zagotovo vrednota, ki se je začnemo zavedati šele takrat, ko jo iz-
gubimo. Prav gotovo smo to v takšni ali drugačni obliki občutili na lastni koži," 
je ob priložnosti zapisal direktor podjetja Marjan Kočila. Zdravstvena kriza je 
na žalost postala stalnica in vsakemu od nas bistveno spremenila življenje, so 
še zapisali. "Prav gotovo je najtežje zdravstvenim delavcem, ki se vsakodnevno 
spopadajo s težavami in dobro skrbijo za vse nas. S to malo gesto bi se radi 
zahvalili za vse, kar so naredili za prebivalce naše regije."
Ž. N.

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Jože Rehberger Ogrin 

Foto: Žarko Nanjara 
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Eden od najbogatejših ljudi na 
svetu si je po ekstravagantnem 
vesoljskem izletu privoščil nedo-
umljiv lapsus. Po tem, ko se je še z 
dvema sopotnikoma v raketi odtr-
gal zemeljski gravitaciji in s tem v 
ozračje izpustil več toplogrednih 
plinov kot jih država v razvoju 
proizvede v enem letu, je Jeff Be-
zos nagovoril zbrane novinarje in 
navdušeno množico ter se zahvalil 
strankam in delavcem Amazona, 
ki so mu omogočili ekstravagan-
ten, triminutni izlet pod nebom.

Ameriška revija Time je za le-
tošnjo osebnost leta izbrala še 
enega najbogatejšega človeka 
na svetu, ki se diči z raketami su-
mljivih oblik, poslovneža Elona 
Muska. Naslovnico si po mnenju 
uredništva zasluži človek, ki je 'v 
dobrem ali slabem' zaznamoval 
preteklo leto. Še en neznosno bo-
gat poslovnež, Mark Zuckerberg, 
je naznanil, da se bo največje 
družbeno omrežje preselilo v 
virtualni svet, kar so tehnološki 
navdušenci hitro pozdravili kot 
ogromen tehnološki in družbeni 
preboj.

Bezosa in še posebej Muska pri-
kazujejo kot vesoljska vizionarja, 
Zuckerberga, prav tako tudi Billa 
Gatesa ali nekoč Steva Jobsa, pa 
kot jasnovidce, katerih uvid v 
družbo in tehnologijo naj bi bil 
nepogrešljiv. Vsak od njih pa ima 
praktično neomejen medijski 
prostor. A je nekritična navduše-
nost nad mnenji najbogatejših 
Zemljanov precej problematična. 
Če so v lanskem letu vsi hvalili de-
lavca, ki je kljub epidemiji takrat 
še neznane bolezni moral nadalje-
vati z delom, se je od takrat spre-
menilo tudi medijsko poročanje. 
Za zgodbo vsakega od njih se 
skrivajo sumljive poslovne prakse, 
skupaj s premoženjem pa je zrasla 
tudi njihova javna podoba. Ekstra-
vagantne javne figure nam lahko 
presenetljivo malo povejo, kam 
nas bo vodilo življenje, njihova 
mnenja pa brez skrbi lahko zane-
marimo.

Žarko Nanjara
odgovorni urednik

Uvodnik

OBVESTILO
Uredništvo časopisa Kočevska obvešča, da je rok za oddajo prispevkov za januarsko številko  
10. 1. 2021. Gradivo pošljite na naslov info@kocevska.si.

Pokrajinski muzej Kočevje in Sinagoga Maribor "Tu se je smrt utrudila do smrti…": slovenske žrtve Auschwitza Od 13. 1. do 15. 3. 2022 Pokrajinski muzej Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje Ivo Mršnik – Nekaj skic iz kotov in s polic, vodstvo po razstavi 18. 1. 2022 ob 17:00 Likovni salon Kočevje

KOLEDAR DOGODKOV

KDO? KJE?KDAJ?KAJ?

Kočevarji darovali dobrih 4000 litrov krvi

Novi direktor Zdravstvenega 
doma Kočevje

Zadnje krvodajalske akcije v Ko-
čevju se je novembra udeležilo 281 
krvodajalcev, skupno pa jih je letos 
kri darovalo kar 919. V fond Zavoda 
RS za transfuzijsko medicino je 283 
žensk in 636 moških prispevalo skoraj 
4136 litrov življenjske tekočine, med 
njimi je bilo tudi 27 takih, ki so se za 
to dejanje odločili prvič. Številke so 
primerljive s preteklimi leti, izjema je 
le leto 2020. Takrat so na Območnem 
združenju RK Kočevje, ki izvaja vse 
aktivnosti organiziranja, obveščanja 
in izobraževanja krvodajalcev, zaznali 
občuten upad. Manjše število (790) gre 
pripisati posledicam spremenjenega 
režima, saj so zaradi epidemije covi-
da-19 začeli naročati krvodajalce na 
uro in upoštevati vse ukrepe. Zdaj so 
se tako organizatorji kot krvodajalci 
na situacijo prilagodili in številke spet 
rastejo. Tudi sicer so kočevski krvoda-
jalci med bolj odzivnimi v ljubljanski 
regiji, med njimi pa je precej takih, ki 
so na akcijo prišli že več kot 50-krat, 
posamezniki celo 90- ali 100-krat. 

V Sloveniji je prijavljenih 110.000 

krvodajalcev, od tega 34 % žensk in 66 
% moških. Večina se odzove enkrat na 
leto, takih, ki pridejo štirikrat, pa je za 
2 odstotka. Zavod RS za transfuzijsko 
medicino na letni ravni izpelje 1180 
krvodajalskih akcij, 45 % krvi zberejo 
na tedenskih akcijah na terenu.

Najpomembnejše je, da je država 
na področju preskrbe s krvjo samoza-
dostna, kar pomeni, da v celoti pokriva 
potrebe domačega zdravstva po krvi. 
Za to je dnevno potrebnih okoli 350 
krvodajalcev. 

Povprečen moški, ki ima nekaj več 
krvi kot ženska, ima v telesu približno 
5 litrov dragocene tekočine. Največji 

porabniki krvi so bolniki s hematolo-
škimi in onkološkimi obolenji, velike 
količine so potrebne pri operacijah, 
presaditvah ali nesrečah. Pet litrov je 
nujnih za zdravljenje opeklin, presa-
ditev jeter ali ponesrečenca. Glavni 
motiv udeležbe na tovrstnih akcijah 
je pomoč sočloveku, v več kot šestih 
desetletjih krvodajalskih akcij pa je 
bilo v Slovenji zbranih skoraj milijon 
litrov krvi.  

Se je pa v preteklem obdobju poja-
vilo kar nekaj vprašanj, povezanih z 
darovanjem tistih, ki so bili cepljeni 
ali so preboleli covid. Na Zavodu RS 
za transfuzijsko medicino pravijo, da 
lahko krvodajalci, ki so se cepili z 
mRNA ali vektorskim cepivom, kri 
darujejo že naslednji dan po cepljenju. 
Če je posameznik prebolel covid, je ta 
doba nekoliko daljša, in sicer 28 dni 
po prvih znakih okužbe oz. 14 dni po 
popolni ozdravitvi. Virus SARS-CoV2 
se s krvjo ne prenaša, prav tako se s 
krvjo ne prenaša cepivo, saj naj bi se 
slednje v telesu kmalu razgradilo.
Bori Grabovac Morse

Z 21. decembrom je vodenje Zdra-
vstvenega doma Kočevje prevzel 
Gregor Košir. Svet ZD Kočevje je 
na svoji izredni seji 14. decembra na 
predlog razpisne komisije kot edinega 
kandidata izbral dosedanjega podžu-
pana, ki je izpolnjeval vse razpisne 
pogoje, njegovo imenovanje pa je na 
predlog Komisije za volitve, imenova-
nja in mandatna vprašanja na četrtko-
vi seji potrdil tudi občinski svet.

Gregor Košir, 38-letni diplomira-
ni ekonomist, je pet let služboval v 
evropskem parlamentu, mesto podžu-
pana pa je zasedel avgusta 2019, ko je 
bil takratni podžupan Predrag Bako-
vić izvoljen v državni zbor.

"Primarna oskrba je v zadolžitvah in 
nalogah občine in tukaj je treba prev-

zeti odgovornost," je pouda-
ril Košir. "V bodoče nas čaka 
nekaj organizacijskih nadgra-
denj in optimizacij, detajlno 
moramo pogledati finančno 
stanje in kako ga stabilizirati," 
je povzel prve korake. Naj-
več energije bo treba 
vložiti v kadrova-
nje: "Predvsem bo 
treba poskrbeti na 
nov zdravstveni 
kader, primanj-
kujejo pediatri, 
specialisti dru-
žinske in urgen-
tne medicine, 
klinični psihologi 
in psihiatri."

"Ekipa Zdravstvenega  
doma Kočevje se je v epide-
miji izkazala, saj smo bili v 
spopadu s covidom ena izmed 
najuspešnejših občin v državi, 

kar pomeni, da zmoremo," je 
ocenil trenutni kadrovsko 

pripravljenost. "Nič ni 
popolnoma izgubljeno, 
moramo pa javnosti 
poslati sporočilo in 
pokazati, da bodo naši 
napori namenjeni 
predvsem temu, da 
bodo uporabniki 
storitev zdravstve-
nega doma čim bolj 
zadovoljni."
Ž. N.

Vsem krvodajalcem se zahvaljujemo za da-
rovano kri in jih k sodelovanju vabimo tudi v 
letu 2022.  • Foto: Alenka Bunderla  

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Kam do zdravnika?
"Ordinacija splošne medicine dr. med. tega in tega je z dnem takrat in takrat prenehala izvajati zdravstveno dejavnost." Tovrstna obvestila so 
v zadnjih letih postala stalnica na področju primarne zdravstvene oskrbe, zamenjav, ki bi pokrile manjkajoči kader, pa iz leta v leto primanj-
kuje. Zdravstvena zbornica Slovenije že leta opozarja, da je specializacij za družinsko medicino vse manj, epidemija covida pa je pokazala,  
da je primarno zdravstvo že nekaj časa zapostavljeno.

Danes je brez osebnega zdravnika že 
več kot 130.000 Slovencev. Na zad-
njem razpisu Zdravniške zbornice je 
večina razpisanih mest za družinske 
zdravnike ostala praznih, za 75 pro-
stih mest se je prijavilo le 29 zdravni-
kov. Praznih je ostalo vseh pet prostih 
mest za družinskega zdravnika v 
Zdravstvenem domu Ljubljana, prav 
tako so nezasedena mesta v Sežani in 
Trebnjem. A težava ni le pomanjka-
nje specialistov družinske medicine, 
primanjkuje vseh zdravnikov: od 310 
razpisanih mest za specializacijo je 
prostih še 126 mest.

Glede na število zdravnikov je Slo-
venija na repu držav članic OECD: v 
Sloveniji je na 1000 prebivalcev 3,26 
zdravnika, medtem ko to razmerje v 
Avstriji znaša 5,36. Glede na po-
dobno število obiskov pri zdravniku 
slovenski zdravnik letno tako opravi 
skoraj dvakrat več pregledov pacien-
tov kot avstrijski. Statistika zajema 
vse zdravnike, a so družinski med 
najbolj obremenjenimi.

Za specializacijo družinskega 
zdravnika je izjemno malo zanima-
nja, predvsem zaradi pogojev dela 
in velikih obremenitev. "Smo vra-
tarji v sistem, potrebujemo ogromno 
znanja in razumevanja ljudi," pravi 
družinska zdravnica Polona Vidič 
Hudobivnik. Družinski zdravniki so 
vključeni tudi v službo nujne medi-
cinske pomoči. "Odgovornost je res 
velika, pogoji dela pa se poslabšujejo. 
Plačilo za tako odgovorno delo je tudi 
nerazumno nizko."

Normativ za družinskega zdravnika, 
ki ga plača zavarovalnica, je približ-
no 1 pacient na 10 minut, kar znese 
36 bolnikov na dan. "V realnosti pa 
jih obravnavamo vedno več kot 50, 
zelo pogosto tudi do 100 ali več na 
dan," pravi Polona Vidič Hudobiv-
nik. "Sprejemljivo bi bilo, da vsak 
bolnik dobi pri zdravniku vse, kar 
potrebuje za svoje zdravje. Menimo, 
da za kakovostno obravnavo potre-
bujemo približno dvakrat več časa, 
kot je predvidenega." Ljudje, ki težje 
pridejo do oskrbe, se zato po pomoč 
zatečejo tudi na urgenco.

Kot širše v Sloveniji se s proble-
mom pomanjkanja zdravnikov že 
več let sooča tudi Zdravstveni dom 
Kočevje. Ta hip je večina osebnih 
zdravnikov polno zasedenih oziroma 
sprejemajo le še posamezne paciente. 
Trenutno je v Zdravstvenem domu 
Kočevje zaposlenih 113 ljudi, a v 
prihodnjih mesecih načrtujejo kad-

rovsko okrepitev na več področjih. 
"V tem tednu bo v novi ambulanti 
začela opredeljevati specializantka, 
zdravnica Rosana Ahčin Novak, ki 
zaključuje specializacijo družinske 
medicine predvidoma v aprilu," pravi 
Vidič Hudobivnik. 

"Dolga leta smo reševali težavo na 
področju ginekologije in uspelo nam 
jo je odpraviti z zaposlitvijo stalne 
ginekologinje, podobno je bilo s 
specialistom okulistike, ki zdaj redno 
prihaja," je težave opisala nekdanja 
direktorica Zdravstvenega doma 
Kočevje. "V družinski medicini nam 
je šlo do zdaj dobro, z upokojevanjem 
kolegov pa se nam v prihodnjih letih 
tu obetajo naporni časi." Pomanjka-
nje zdravstvenega kadra je najbolj 
prizadelo področje pediatrije, saj jim 
v zdravstvenem domu še vedno ni 
uspelo zagotoviti stalnega pediatra. 
Prav tako bi potrebovali pedopsihia-

tra, primanjkuje psihiatrov, urgentnih 
in družinskih zdravnikov. "Trenutno 
kadrovsko pomanjkljivost rešujemo 
z dodatnim delom zaposlenih zdrav-
nikom in pogodbenim sodelovanjem 
z zunanjimi zdravniki," še dodaja 
sogovornica.

Raziskave o izgorelosti kažejo, da 
je ta med slovenskimi zdravniki med 
največjimi v Evropski uniji. Reši-
tev najdejo v dolgotrajni bolniški, 
nekateri zato tudi zapustijo poklic. 
Težava pa ni samo vse večje število 
pacientov, ampak tudi vse več admi-
nistracije in birokratskih postopkov. 
"Količina administrativnega dela se 
povečuje prek vseh meja. Resnično je 
nedopustno in škodljivo, da ob takem 
pomanjkanju zdravnikov, kot smo mu 
priča, zdravniki svoj čas še vedno v 
takšni meri posvečamo administraciji, 
namesto bolnikom," opozarja Vidič 
Hudobivnik. "Družinski zdravniki 

smo ministrstvu in ZZZS že večkrat 
podali konkretne predloge, kako 
zmanjšati ta obseg, s prenosom kom-
petenc na diplomirane medicinske 
sestre na posameznih področjih, na 
delodajalce in administratorje.

Nekaj sprememb obeta nedavno 
sprejeti aneks 1 k Splošnemu dogo-
voru za pogodbeno leto 2021. Kot so 
zapisali na vladi, je bistveni poudarek 
aneksa urejanje razmer na primarni 
ravni, predvsem večja dostopnost 
do izbranega osebnega zdravnika. V 
sporočilu so zapisali, da bo v ambu-
lantah družinske medicine oziroma 
otroškega in šolskega dispanzerja 
polno plačilo zagotovljeno že pri 
1.895 glavarinskih količnikih. To 
je sicer meja, pri kateri timi družin-
ske medicine in otroških in šolskih 
dispanzerjev lahko odklonijo nove 
paciente. Tisti, ki bodo imeli več 
zavarovancev, pa bodo nagrajeni za 
več opravljenega dela, vse do 30 % 
več plačila. Aneks bo tako omogočal, 
da se bo mreža ambulant družinske 
medicine ter otroškega in šolskega 
dispanzerja razširila za 64,6 tima, 
spremembe pa bodo tudi olajšale 
administrativno delo. Vsakemu timu 
družinske medicine se bo priznalo 0,3 
administrativnega kadra.

Na vse bolj pereče težave pa so 
nedavno opozorili tudi v združenju 
Mladi zdravniki Slovenije. Poziva-
jo k sprejemu celovite zdravstvene 
reforme, ki bo vključevala reformo 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
in opozarjajo, da ne smemo dopustiti, 
da se javni zdravstveni sistem razgra-
di in postane zdravljenje za bolnike 
drago in nedostopno. Pozivajo k 
ohranitvi delujočega zdravstvenega 
sistema in opozarjajo na množične 
odhode zdravnikov v druge poklice, 
tujino in samoplačniško zdravstvo.

Na Zdravniški zbornici Slovenije so 
pred mesecem dni z zaskrbljenostjo 
zapisali, da so prejeli več kot 70 
prošenj za potrdilo o dobrem imenu 
od mladih zdravnikov, pri katerih je 
kot razlog naveden odhod v tujino, 
kar predstavlja presenetljiv skok v 
trendu, saj so v lanskem letu izdali 
169 tovrstnih potrdil. "V kritičnih 
razmerah, kakršne so, si Slovenija v 
tem trenutku ne more privoščiti niti 
enega odhoda mladih, perspektivnih 
zdravnikov in specializantov, kaj šele 
množičnega odhoda, kot se napove-
duje zdaj, saj je že brez tega sistem 
tik pred kolapsom," so še zapisali.
Žarko Nanjara

Foto: Unsplash.com 
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Božični običaji doma in po svetu
Nekateri praznični obredi ostajajo enaki, ne glede na to, kje živimo. Petje božičnih pesmi, okraševanje drevesca, izdelovanje adventnih kole-
darjev in obilna božična večerja. Nekateri običaji segajo krepko v preteklost, medtem ko so drugi novejši. Sveto noč so denimo prvič zapeli na 
božič leta 1818 v cerkvi sv. Nikolaja v avstrijskem Oberndorfu, pojejo pa jo že v 300 jezikih in dialektih, celo Inuiti ter južnoafriško pleme Zulu.

Božič je eden največjih krščanskih 
praznikov. Po verovanju kristjanov 
se je na ta dan Jožefu in Mariji v 
Betlehemu rodil Jezus Kristus. Po 
navedbah v evangelijih ga je Marija 
povila in položila v jasli hleva, ko se 
je rodil, pa je na nebu vzšla zvezda, 
ki je oznanila rojstvo odrešenika. Vsi 
kristjani božič obhajajo 25. decembra, 
a to ne pomeni za vse istega dne. Ker 
pravoslavni verniki namesto gregori-
janskega koledarja uporabljajo julijan-
ski koledar, ki se od našega razlikuje 
za 13 dni, bo Srbska pravoslavna 
cerkev v Sloveniji božič obhajala 7. 
januarja. Verniki se na praznik začno 
pripravljati z adventom, ki se konča 
na sveti večer, na predvečer božiča pa 
v številnih domovih postavijo jaslice 
in božično drevesce. 

Motivi jaslic so se pojavili že v 13. 
stoletju na pečatu gornjegrajskega 
benediktinskega samostana, sicer pa 
je nastanek jaslic pri nas povezan s 
prihodom jezuitov. V prvi polovici 
17. stoletja so, da bi ljudem približali 
božični dogodek, z gledališko igro 
uprizarjali Jezusovo rojstvo in si pri 
tem pomagali tudi z zibelko. Da bi 
ohranili učinek božične dramske igre, 
so prizor postavljali tako, da bi ostal 
nespremenjen. Iz te potrebe so nastale 
jaslice, kakor jih poznamo danes. Gre 
za maketo igralskega prizora oziro-
ma postavitev figur, ki naj bi nemo 
in molče nadaljevale tisto, kar se je 
predhodno odvijalo na odru.

Jaslice, ki ponazarjajo Kristusovo 
rojstvo, so skozi čas uporabljali na 
dva načina. Pri prvem načinu so po-
skušala ta sveti dogodek upodobiti kot 
zgodovinski akt, čim bolj verno, tudi 
s prikazovanjem vzporednega doga-
janja. Pri drugem načinu pa prikazati 
Kristusovo rojstvo kot božjo skriv-
nost, kot misterij. V prvem načinu 
polagajo Jezusa v jasli, v drugem na 
oltar. V sodobnosti so jaslice običajno 
iz plastične mase, še pred 2. svetovno 
vojno pa so bile precej razširjene tiste 
z upodobitvami na papirju, prilep-
ljenem na karton. Takšne je pred več 
kot sto leti narisal slikar Maksim 
Gaspari, ki je upodobil približno 70 
likov, med njimi tudi pesnika Franceta 
Prešerna in Primičevo Julijo, risbam 
pa je priložil načrt postavitve z opi-
som. Pastirci in številni drugi liki, ki 
nastopajo ob Mariji, Jožefu in Jezusu, 
so v tradicionalnih slovenskih nošah. 
Svete tri kralje pa je določil glede na 
takratno politično ureditev kraljevine 
Jugoslavije, ki je nastala iz Kralje-
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Prvi kralj je namreč upodobljen kot 

kralj Matjaž, sledita pa mu hrvaški in 
srbski kralj.

Prve žive jaslice je leta 1223 pos-
tavil Frančišek Asiški v gozdu pri 
kraju Greccio v Umbriji, na slovensko 
ozemlje pa so upodobitve Kristu-
sovega rojstva prišle s predstavniki 
frančiškanskega reda. Prve jaslice so 
v Ljubljani postavili jezuiti leta 1644. 

Kako pa praznujejo drugod  
po svetu?
Švedski božični simbol – slamna-
ta koza – sicer sega že v poganske 
praznike, tradicija pa je dobila pov-
sem novo razsežnost leta 1966, ko je 

nekdo prišel na idejo, da bi naredil 
velikansko kozo iz slame, ki se zdaj 
imenuje Gävle. Tistega leta so jo 
postavili na Grajski trg, od tedaj pa 
je vsako leto na istem mestu. Gre za 
največjo slamnato kozo na svetu, leta 
1985 pa se je prvič uvrstila v Gu-
innessovo knjigo rekordov. Visoka je 
13 metrov, dolga sedem metrov, tehta 
pa 3,6 tone, za njen nastanek pa je 
potrebnih kar tisoč ur dela. Na Graj-
skem trgu je postavljena tudi spletna 
kamera, kjer lahko kozo spremljate od 
prve adventne nedelje do novega leta 
oziroma do dne, ko jo odstranijo. 

Če mislite, da nekateri posamezniki 
z okraski in božičnimi lučkami vsako 
leto nekoliko pretiravajo, naj vas 

odpeljemo v božično prestolnico Fi-
lipinov. V mestu San Fernando vsako 
leto prirejajo Ligligan Parul, festival 
velikanskih luči z bleščečimi parolami 
oziroma lanternami, ki simbolizirajo 
Betlehemsko zvezdo. Vsak tak parol 
je sestavljen iz tisoč vrtečih se luči, ki 
osvetljujejo nočno nebo. 

Na Japonskem božič ni državni 
praznik, a ga nekateri vseeno praznu-
jejo. Tudi njihova tradicija je precej 
nenavadna, saj na njihovi mizi ni 
obilna večerja s puranom. Namesto 
tega se odpravijo v lokalni obrat hitre 
prehrane Kentucky Fried Chicken 
(KFC). Tradicija se je začela leta 

1974 po izjemno uspešni marketinški 
kampanji, imenovani Kurisumasu ni 
wa kentakkii! ali Kentucky za božič!. 
Veriga hitre prehrane je ohranila svojo 
praznično priljubljenost, zaradi česar 
so nekateri svoja naročila oddajali 
mesece vnaprej ali pa tudi po dve uri 
stali v dolgih vrstah. 

Na Poljskem in v številnih poljskih 
skupnostih po vsem svetu se božična 
večerja ali (Wigilia) začne z lomlje-
njem oblatov oziroma oplatkov po 
poljsko. Gre za kot papir tanek kva-
dratni oblat, ki je po strukturi podo-
ben hostijam, narejen pa je iz moke. 
Poljske družine nestrpno pričakujejo 
prvo zvezdo na nebu, s katero se spo-
minjajo repatice, ki naznanja rojstvo 

odrešenika. Šele ko vidijo prvo 
zvezdo, se lahko začne večerja. Nji-
hova praznična miza je tradicionalno 
obložena s slamo in prekrita z belim 
prtom. Nato oče oziroma najstarejši 
član družina vzame v roke oblat, od-
lomi košček in ga preda naprej svoji 
ženi. Ob tej gesti lahko pove, za kaj 
je hvaležen, ji zaželi zdravja ali prosi 
odpuščanja. Nato se razdeli naprej 
med družinske člane, od najstarejšega 
k najmlajšemu. 

Na Novi Zelandiji je v času božiča 
poletje, zato je večina tamkajšnjih 
tradicij vezanih za žar, kjer se zberejo 
družine in prijatelji in pripravijo sveže 
morske sadeže, meso in sezonsko 
zelenjavo. Novozelandsko božično 
drevo je Pohutukawa, obalna vrsta, ki 
decembra zacveti v živo rdeči barvi.

Preden je krščanstvo prišlo na Dan-
sko, je bil božični dan praznovanje 
svetlejših dni, jól, saj se je zgodil tik 
pred zimskim solsticijem. Danes so 
tamkajšnji domovi okrašeni z vraže-
vernimi liki, imenovanimi nisser, ki 
naj bi zagotavljali zaščito. Na predbo-
žični večer pa danske družine postavi-
jo svoje božično drevo na sredino sobe 
in okoli njega plešejo ob petju pesmi.

Irci čez noč pustijo na sprednjem 
oknu visoko rdečo svečo, ki je do-
brodošel simbol topline in zavetja 
v prazničnem času. Tradicionalna 
božična hrana na Irskem pogosto 
vključuje domačo pečeno gos, zele-
njavo, brusnice in krompir.

Pravoslavni kristjani, ki predsta-
vljajo skoraj polovico prebivalstva 
Ukrajine, božič obeležujejo 7. januar-
ja. Oblečejo se v tradicionalna oblači-
la in se ob petju pesmi sprehodijo po 
mestu. Priljubljena božična poslastica 
pa je jed, imenovana kutya, ki je na-
rejena iz kuhane pšenice, pomešane z 
medom, makovimi semeni in ponekod 
tudi z oreški. Nekatere družine ohra-
njajo tradicijo, da vržejo žlico kutye 
na strop – če se drži, naj bi imeli 
namreč v novem letu dobro letino. 

Ne samo, da Islandija praznuje 13 
dni pred božičem, otroci dobijo tudi 
darila od 13 različnih dobrih bitij. 
12. decembra ponoči njihove domo-
ve obišče prvi jólasveinar, kar lahko 
prevajamo kot 'božični deček, in ne 
Božiček. Po običaju otroci 13 noči 
pred božičem na okenski polici svoje 
sobe pustijo čevelj. Vsako noč jih 
obišče eden izmed božičnih dečkov 
in jim kot pohvalo za lepo obnašanje 
prejšnji dan pusti sladkarije ali manjše 
darilo. Poredne otroke pa zjutraj v 
čevlju pričaka gnil krompir. 
Neja Jerebičnik

Foto: Unsplash.com 
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Prvi korak vzpostavitve turistične 
strategije na Kočevskem je bil ra-
zvoj blagovne znamke, kjer je so-
delovalo kar nekaj vidnejših imen 
slovenskega turizma. Zakaj je bil 
ta korak tako pomemben?
Naš sistem razvoja turistične desti-
nacije je temeljil na tem, da začnemo 
razvijati od zgoraj, s prepoznavnim 
pozicijskim sloganom. Morali smo 
oblikovati blagovno znamko, pod ka-
tero se bodo vsi akterji znotraj lokal-
nega okolja lahko prepoznali. Seveda 
smo pred tem že imeli ponudnike 
turističnih produktov in programov, 
gostinskih storitev ter nastanitvenih 
kapacitet, a kot destinacija nismo ime-
li skupne zgodbe, predvsem pa ni bilo 
povezovalnega člena, ki bi te ponudni-
ke združil pod eno blagovno znamko.

To obdobje je bilo ključno in izje-
mno pomembno. Slovenska turistična 
organizacija nas je kot destinacijo 
prvič v zgodovini uvrstila na turistični 
zemljevid Slovenije, in to v osre-
dnjo Slovensko regijo z Ljubljano, 
kar pomeni, da smo z vidika turiz-
ma predstavljali zeleno zaledje bele 
Ljubljane. Zavedati se morate, da 
kot Slovenija nacionalno promovira 
turistične destinacije v tujini, izbira 
edinstvene, tiste, s katerimi bo gosta 

prepričala, da obišče Slovenijo, kot 
so npr. Bled, Ljubljana, Postojnska 
jama ali s seznama Unesca pragozd 
Krokar. Šele potem, ko tujega gosta 
prepričamo, da med vsemi svetovnimi 
destinacijami izbere prav Slovenijo, 
mu ponudimo vse preostale atrakcije 
in programe. Zato moramo kot desti-
nacija izstopati z močnim, če se le da 
redkim in edinstvenimi produktom. In 
pragozd Krokar to zagotovo je. 

Poleg prepoznavne blagovne 
znamke, ki doma in v tujini priva-
bljata turiste, je enako pomembna 
tudi sekundarna turistična po-
nudba – turistična infrastruktura, 
nastanitve in atrakcije. Kakšno je 
sodelovanje z lokalnimi ponudniki 
in zavodom Kočevsko?
Zagotovo. Danes, po šestih letih, 
stojimo na točki, ko lahko rečemo, 
da imamo s ponudniki odličen odnos. 
Kot Zavod predstavljamo nekoga, 
ki ima znanje ali povezave do tistih, 
ki jim lahko pomagajo. Ta trenutek 
potekajo obširna in dolga obiskovanja 
vseh naših turističnih ponudnikov, kjer 
izmenjujemo mnenja, raziskujemo, 
kaj še lahko ponudimo, na kakšen 
način lahko pomagamo, jih vodimo pri 
razpisih, jih povezujemo z drugimi po-

dobnimi ponudniki v okviru destinaci-
je in s ponudniki drugih destinaciji. 

Večinoma potrebujejo povratne 
informacije ali pomoč pri razpisih, 
kako izpeljati trajnostni turizem in 
kako pridobiti okoljske certifikate. 
Sami vedo in imajo razdelamo svojo 
strategijo razvoja, naša naloga pa je 
povezovanje njihovih ponudb z dru-
gimi ponudniki, promocija in usmer-
janje gosta. Pogovori med ponudniki 
so pomembni, ti morajo vedeti, kaj po-
nujajo drugi, da svoje goste usmerijo 
na različna doživetja, saj bo tako gost 
na Kočevskem ostal dlje. Vsekakor pa 
moramo v okviru strateškega razvoja 
destinacije ves čas spremljati, kakšna 
so pričakovanja in izkušnje gosta. 
Kaj gosta zanima, kakšna vprašanja 
postavlja in kakšne dodatne aktivnosti 
mu lahko ponudimo. 

Velikokrat dosežemo, da gostje 
podaljšajo svoje bivanje in – to se je 
letos ponovilo – da se vračajo. 

Trajnostni turizem je v primerjavi 
z masovnim veliko bolj zahteven 
in zahteva več izobraževanja, 
sledenja trendom in kreativnosti. 
Kako ocenjujete delo kočevskih 
ponudnikov turističnih storitev?
Na tem področju smo še v fazi razvo-

ja, ampak da ne bo pomote, pri nas 
obstajajo posamezniki, ki so v turizmu 
s srcem in dušo ter so na pravi poti. 
Svojo ponudbo so dodobra premislili, 
so zelo kreativni, aktivni in uspešni. 
Vsi so domačini, kar je izjemnega po-
mena. Med korono se je veliko nare-
dilo na področju razvoja programov in 
atrakcij. Že s samim razpisom občine 
za inovativne turistične produkte smo 
dobili vrsto novih programov. V zad-
njem letu ali dveh so se pojavili tudi 
nekateri novi ponudniki. V Kočevju 
imamo kar nekaj figur, ki imajo dobre 
ideje in jih absolutno znajo izvrstno 
izpeljati. 

Z nastopom epidemije se je sve-
tovni turizem zelo spremenil in 
nekateri poznavalci pravijo, da tu-
di nepovratno. Več poudarka je na 
trajnostnem in butičnem turizmu, 
to pa je tudi smer, ki jo kočevska 
turistična destinacija trži od same-
ga začetka.
V zadnjih dveh letih je bilo treba raz-
mišljanje o turizmu postaviti znova. V 
začetnih fazah zaprtja smo na Zavodu 
Kočevsko veliko pozornosti namenjali 
izobraževanju naših ponudnikov na 
lokalni ravni kot tudi s pomočjo Slo-
venske turistične organizacije. Glavni 

"Postali smo primer dobre prakse v Sloveniji"

Tako delo Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje ocenjuje direktorica Vesna Malnar Memedović. Vodenje je prevzela aprila 2016, med prvimi koraki 
pa je bila zasnova in izdelava širše blagovne znamke, ki bi združila turistično ponudbo.
"Skupna zgodba vseh treh občin, Kočevja, Osilnice in Kostela, nas je na trgu turističnih destinacij uvrstila v sam vrh tistih, ki jih Slovenska turistična organiza-
cija prepoznava kot uspešne," pravi direktorica zavoda za turizem. Delo se je očitno obrestovalo, saj mediji vse večkrat svoj pogled preusmerijo v ponudbo, 
ki jo turistom nudijo naši ljudje. A je blagovna znamka le uvod v širšo zgodbo, ki pa jo morajo splesti prav vsi ponudniki turističnih storitev. "V Kočevju ima-
mo kar nekaj figur, ki imajo dobre ideje in jih znajo izpeljati," je optimistična Vesna Malnar Memedović.

Foto: Osebni arhiv Vesne Malnar Memedović 
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namen je bil ugotoviti,, kako preživeti 
krizo, druga faza p, kako razviti in de-
lati v novodobnem turizmu. Zavedali 
smo se namreč, da tujcev v naslednjih 
dveh letih ne bo, zato se moramo pri-
lagoditi zahtevam in potrebam doma-
čih gostov.

Ko smo pred petimi leti postavlja-
li destinacijsko znamko in izbirali, 
katero pot bomo ubrali pri razvoju 
turizma, si drugega kot trajnostne-
ga zelenega turizma nismo mogli 
predstavljati. Čas je pokazal, da je bila 
odločitev pravilna. 

Razmerje med obiskom tujih in 
domačih gostov se je v preteklih 
dveh letih spremenilo. Kaj druži 
tujega in slovenskega gosta, je 
med njima opaziti razliko?
Leta 2019 so k nam poleg domačih 
gostov pretežno zahajali Italijani, 
Avstrijci in Nemci, veliko je bilo tudi 
gostov iz Beneluksa. Lani se je obisk 
iz tujine ustavil, saj smo imeli več 
kot 90 % domačih gostov, k čemur so 
vsekakor pripomogli tudi turistični 
boni. Letos se je število tujih gostov 
povečalo za 15 %. Se pa je seznam 
držav, od koder prihajajo goste, 
spremenil. Ni Italijanov, prihajajo 
Avstrijci, Nemci, Hrvatje … Če je 
v času pred epidemijo veljalo, da je 
napram tujemu domači gost bolj pazil 
na strošek, se je letos pokazalo, da je 
tudi slovenski gost pripravljen globlje 
seči v denarnico. Izjemen pokazatelj 
tega je vsekakor program opazovanja 
medveda, ki ga na Kočevskem izvaja-
mo na izjemno trajnosten način in smo 
zanj prejeli najvišja možna priznanja, 
in to ne samo v Sloveniji, ampak tudi 
v tujini. Ne nazadnje ta program nosi 
tudi oznako Slovenia Unique Experi-
ences oziroma petzvezdnično doživet-
je. Če gledamo generalno statistične 
podatke prenočitev, smo letos že 
prerasli številko predkoronske sezone 
2019, čeprav je bil upad prenočitev na 
državni ravni 65-odstoten.

Podrobno analizo naših gostov v 
Zavodu Kočevsko delamo predvsem 
v kampu in hostlu, kjer nas zanima, 
kje je gost slišali za nas, kako se je k 
nam pripeljal, po čem povprašuje in 
kakšnih aktivnosti se udeležuje. Goste 
smo uspešno profilirali po turističnih 
personah že ob sprejetju strategije: so 
ljubitelji narave in adrenalina, poho-
dniki in kolesarji. Hkrati pa so družin-
ske persone.

Kje gosti prespijo? Kočevje namreč 
že nekaj časa pesti pomanjkanje 
nastanitev.
Letos ob koncih tedna z lepim vreme-
nom v Kočevju ni bilo proste postelje, 
in teh je bilo kar nekaj. Veliko go-
stov se ustavlja v centralni turistično 
informativni točki v hostlu Bearlog. 
Če je hostel poln, se turistične infor-
matorke trudijo najti posteljo pri vseh 
ponudnikih. Strateško gledano bi naša 

destinacija nujno potrebovala preno-
čitve v naravi. Še vedno so velik izziv 
in želja koče, ki lahko ponudijo dobre 
prenočitvene kapacitet. Skladno s stra-
tegijo razvoja turizma, potjo in ciljem, 
ki smo si ga zastavili, so glampingi 
na obrobju gozda ali v gozdu oziroma 
vodnih površinah tisto, kar destinaci-
ja še potrebuje. Ne bom rekla, da za 
poslovne goste minibutični hotel v 
mestu ali okolici ne bi bil odveč, je pa 
treba tovrstne predloge preučiti, da so 
ekonomsko vzdržni. 

V kočevskih gozdovih je več kot 
60 koč, na kakšen način se lahko 
vključijo v shemo turistične po-
nudbe?
Veliko teh koč je v zasebni lasti in 
lastniki nimajo interesa, da bi se 
ukvarjali s turizmom. Nekaj pa jih je 
pripravljenih in urejenih za turistične 
namene. Pri uporabi teh koč sta dve 
možnosti, oddajanje koče za več dni 
ali teden, kar na primer lepo počne 
koča Studeno, ali pa uporaba koč sko-
zi programe, kar tudi že funkcionira v 
sklopu Roške pešpoti. Da bi lastniki 
tržil svojo kočo, je priporočljivo raz-
viti tudi svojevrsten turistični program 
in ponudbo, kar pa ne gre z danes na 
jutri.

Strateški načrt predvideva tudi 
gradnjo glampingov. Ali je na ob-
zorju kakšna investicija?
Na podlagi lastne strategije smo ne-
davno naredili investicijsko knjižico, 
kjer smo s pomočjo občine identifi-
cirali vse parcele, kjer bi bila možna 
gradnja ne samo glampingov, ampak 
tudi preostale turistične infrastrukture, 
s tem bo potencialni investitor pridobil 
vse informacije o možnostih vlaga-
nja in razvoja. Želimo si investicij v 
glampinge na robu gozda, kar sledi 
naši strategiji destinacije, in obrobju 
vodnih površin, saj imajo te največ 
potenciala. Nekaj zainteresiranih inve-
stitorjev je že bilo, a pot do gradnje ni 
enostavna.

Ena izmed izhodišč pri oblikova-
nju blagovne znamke je bil tudi 
vojaški turizem. Minister za ob-
rambo je ob nedavnem obisku 
zatrdil, da bo Slovenska vojska 
podaljšala najemno pogodbo 
bunkerja Škrilj. Ali imate načrte 
širjenja vojaškega turizma?
Januarja se podpisuje druga petletna 
pogodba o najemu podzemnega objek-
ta v Škrilju. Vzporedno s tem smo se 
lotili tudi razvijanja novih produktov 
in programov v bunkerju. Bunker 
Škrilj je edini tovrstni bunker, ki ga je 
dala Slovenska vojska v uporabo v tu-
ristične namene. Ko smo ga leta 2017 
dobili v najem, smo dodobra izkoris-
tili tisti prvi del pozicijskega sloga-
na – Skrivnostni gozd Kočevske, na 
katerega smo najprej ciljali. A značaj 
skrivnostnosti moramo ohranjati, zato 

še vedno ne dovolimo fotografiranje v 
bunkerju in se strogo držimo protoko-
lov, ki smo jih skupaj dorekli z vojsko.

Nepogrešljiv del turistične ponud-
be je vsekakor kulinarika. Kako se 
lahko gostinske storitve uvrstijo v 
širši okvir turistične destinacije?
Ta trenutek je to še trd oreh. V vseh 
teh letih je na Kočevskem nastalo kar 
nekaj novih, dodelanih prehrambnih 
produktov, od salam, sirov, čajev 
in slaščic. Tik pred epidemijo smo 
v okviru projekta razvili šest jedi z 
vsemi pripadajočimi deli – od lokalnih 
sestavin, priprave do postavitve kro-
žnika. Te jedi je za nas razvil vrhunski 
chef z Michelinovo zvezdico Luka 
Košir, a takrat, tik pred epidemijo, ni 
bil ravno najbolj primeren čas, da bi 
jih gostinci umestili v svoje jedilni-
ke. Naslednje leto načrtujemo razvoj 
kolektivne blagovne znamke, s katero 
bomo certificirali pristnosti pridelkom, 
izdelkom in prireditvam, hkrati pa 
razvili t. i. premium izdelke turistične 
destinacije. To je dolgotrajen proces, 
projekt, ki bo trajal leto dni, bomo 
zagnali januarja. Kdaj bodo gostinci 
izdelke ponudili svojim gostom, pa 
je težko reči, saj morajo biti tudi oni 
sami pripravljeni izpeljati ponudbo. 

Zgodba MTB trail centra je ena 
bolj uspešnih in čeprav gre za bolj 
nišno vejo kolesarstva, vse bolj za-
nimiva za tuje obiskovalce. Kakšni 
so načrti širitve?
Kolesarsko društvo Melamin je proge 
začelo urejati leta 2016 s prostovolj-
nim delom, prek zavoda za šport 
so pridobili več kot 200.000 evrov 
sredstev za izgradnjo. Zavod Koče-
vsko je center prevzel lani in od takrat 
je bilo vanj prek občinskih sredstev 
še dodatno vloženih 300.000 evrov. 
Letos je sledila ureditev parkirišča in 
PZA-postajališča. S sprejetjem nove 
prostorske ureditve pa v prihodnjem 
letu sledijo še dodatne novosti. 

Steze v MTB trailu centru so bolj 
atraktivne in drugačne od slovenskih. 
Večina stez je namenjenih zahtevnim 
kolesarjem, uporaba pa je pokazala 
potrebo po novih, ki bodo namenje-
ne manj zahtevnim, adrenalinskim 
kolesarjem in družinam. Tovrsten tip 
kolesarjenja je v razvoju, naš center 
je trenutno eden največjih v Sloveniji, 
predvsem pa ponuja drugačna dožive-
tja. Dobra za to je tudi bližina hrvaške 
meje in Istre, ki je kolesarsko zelo raz-
vita, tako da smo na ta način privabili 
izjemno veliko hrvaških gostov ter se 
z njimi povezali. 

Prireditvena industrija je od 
nastopa epidemije v zatonu in 
veliko koncertnih prizorišč od 
takrat sameva v tišini. Na kakšen 
način boste zapolnili program 
Kulturnega centra Kočevje? Poleg 
komercialne glasbe namreč treba 

upoštevati tudi bolj zahtevne pos-
lušalce, številni pa pogrešajo utrip 
lokalne ljubiteljske kulture.
Korona je kulturno dogajanje reseti-
rala, zato bomo morali začeti znova. 
Dejstvo je, da KCK komercialnega 
dela ne more enostavno opustiti, saj 
ta prestavlja nujen del tržnega dele-
ža delovanja. Hkrati pa je v teh letih 
KCK postal regijski kulturni center. Si 
lahko predstavljate, da v KCK ne bi 
več organizirali koncertov in glasbe-
nih doživetij? 

Dejstvo je, da mora del Zavoda 
Kočevsko, ki je zadolžen za razvoj 
kulture in hkrati za skrb vsebin v 
KCK, krmariti barko med obema 
bregovoma. Komercialni del niti ni 
tako težaven in problematičen, saj smo 
Kočevarji zavzeti gledalci filmov in 
smo posvojili gledališke abonmaje. 
Drugi del zgodbe Kulture z veliko 
začetnico pa je proces dela z lokalnimi 
ustvarjalci in navajanje občinstva za 
zahtevnejše kulturne vsebine. Doslej 
večjih finančnih sredstev za razvoj 
vzporednega dela ljubiteljske kulture 
nismo imeli, obenem tudi nimamo 
strokovnega kadra za razvoj kulture na 
posameznih področjih in ga moramo 
najemati. Ostajajo še drugi načini 
sodelovanja in ravno ta 'reset corone' 
je pokazal to plat. Nove pogovore, 
nova sodelovanja in nove poglede. Na 
tem delu vidim v prihodnosti veliko 
potenciala in razvoj.

Epidemija je spremenila naše 
navade in potrebe, zato bomo morali 
vložiti izjemno veliko časa, energije in 
denarja v promocijo. Še enkrat bomo 
morali ponoviti pot iz leta 2015, je 
pa zelo pomembno, kakšno vsebino 
bomo ponudili ljudem, kar bo zelo 
ključen moment. 

Kako bi po šestih letih ocenili de-
lovanje Zavoda Kočevsko, kje so 
bile storjene napake in kje ste do-
segli preboj?
Minulih šest let je bilo rastočih, 
ustvarili smo tim in lahko rečem, da je 
naša ekipa zaposlenih izvrstna na vseh 
področjih. Potreben je bil čas, da smo 
se pozicionirali na trgu in si ustvarili 
ime. Na področju kulture smo s KCK-
-programom vnesli nov 'vibe' v mesto. 
Še veliko je prostora za izboljšave, 
vendar kulturno se izobražujemo. Na 
področju turizma pa je Zavod postav-
ljen v tri vloge: smo ponudnik nastani-
tvenih kapacitet na trgu, smo turistična 
agencija in delujemo kot razvijalec, 
promotor in povezovalni del turistič-
nega gospodarstva, kar je naša najpo-
membnejša naloga. Naša destinacija 
je v razvoju, poznavalci pravijo, da 
je čas desetih let obdobje, ko lahko 
sodimo, ali delamo dobro ali ne, a 
ta trenutek je čas pokazal, da je naša 
usmeritev pravilna, kriza epidemije 
je to samo še potrdila in danes lahko 
trdimo, da pišemo uspešno zgodbo.
Žarko Nanjara
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Dializni center bo v novi stavbi 
Zdravstvenega centra Kočevja
Župan občine Kočevje dr. Vladimir 
Prebilič in generalni direktor UKC 
Ljubljana Jože Golobič sta 10. de-
cembra podpisala predpogodbo za 
uporabo občinskih prostorov za 
namene izvajanja dialize, in sicer v 
prostorih nekdanjih blagovnih rezerv 
na Roški cesti 20. Občina Kočevje bo 
stavbo v celoti prenovila in opremila 
ter vzpostavila Zdravstveni center 
Kočevje za namene različnih zdra-
vstvenih dejavnosti.  

V občini Kočevje in širši okolici 
je okoli 30 dializnih bolnikov, ki se 
večkrat tedensko vozijo na dializo 
v Ljubljano. Za bolnike je to velika 
obremenitev, saj gre tudi za več kot 
10-urno odsotnost od doma. Da bi jim 
omogočili lažje soočanje z bolezni-
jo, si Občina Kočevje že dalj časa 
prizadevala za vzpostavitev regijske-
ga dializnega centra. V letu 2019 je 
odkupila stavbo nekdanjih blagovnih 
rezerv v neposredni bližini Zdra-
vstvenega doma Kočevje in Doma 
starejših občanov. Del stavbe, ki bo v 
prihodnjem letu prenovljena in ustre-
zno opremljena, bo tako v uporabi 
UKC Ljubljana za namene izvajanja 
dialize, kar predstavlja izjemno po-
membno pridobitev na področju zdra-
vstva na nivoju celotne regije. Hkrati 
to pomeni tudi pomemben korak za 
UKC Ljubljana, ki se prvič širi zunaj 
prestolnice in prihaja uporabnikom 
nasproti. Dializna dejavnost se bo 
začela predvidoma izvajati v začetku 
leta 2023.

V novem Zdravstvenem centru 
Kočevje bodo poleg prostorov za 
dializni center, ti bodo v pritličju 
stavbe, urejeni še prostori za ambu-
lante zobozdravstvene dejavnosti, 
za Center duševnega zdravja in za 

izobraževalne dejavnosti s področ-
ja zdravstva in prve pomoči. V letu 
2022 je v načrtu ureditev prostorov 
dializnega centra in Centra duševnega 
zdravja. Ta sicer v tej stavbi deluje 

že od leta 2019, z rekonstrukcijo 
stavbe pa bodo prostori prijaznejši 
tako do uporabnikov kot tudi zapo-
slenih. Do leta 2024 je v načrtu še 
vzpostavitev centra zobnega zdravja, 

kjer je predvidenih 13 ambulant, 
ki bodo prenesene iz ZD Kočevje 
in tako centralizirane, ter ureditev 
mansardnih prostorov za simulacijski 
izobraževalni center. Ta bo omogočal 
varno in kakovostno usposabljanje za 
izvajanja nujne medicinske pomoči, 
tako splošne javnosti kot strokovnih 
služb, kot so policisti in gasilci. 

Vrednost celotnega projekta ure-
ditve Zdravstvenega centra Kočevje 
je ocenjena na 3,2 milijona evrov. 
Občina Kočevje del sredstev, v višini 
700.000 evrov, pričakuje z razpi-
sa Ministrstva za infrastrukturo za 
energetske prenove stavb, razpis za 
sofinanciranje adaptacij stavb pa se v 
kratkem pričakuje tudi od Ministrstva 
za zdravje. 
L. H., K. G.

Pogled na Zdravstveni center Kočevje (Mašera Mahnič arhitekti) • Foto: arhiv Občine Kočevje 

Vhod v bodoči Zdravstveni center Kočevje • Foto: arhiv Občine Kočevje 

Zaključena rekonstrukcija Podgorske ulice 
Decembra se je zaključila ena naj-
večjih letošnjih investicij v cestno 
infrastrukturo – rekonstrukcija ceste 
v Podgorski ulici. Zaključena dela sta 
si ogledala tudi župan dr. Vladimir 
Prebilič in Martin Gosenca, predse-
dnik uprave CGP (kot izvajalec del) 
v družbi predstavnikov krajevne in 
vaške skupnosti. 

Cesta v Podgorski ulici je bila v 
zelo slabem stanju, saj ni imela ureje-
nega sistema za odvajanje meteornih 
vod, na delu ceste proti Grajski poti 
ni bilo ustrezne javne razsvetljave, 
prav tako pa na celotnem rekonstrui-
ranem delu ni bilo urejenih površin za 
pešce in kolesarje. Z izbranim izva-
jalcem, podjetjem CGP, d. d., ki je 
dela izvajal skupaj s podizvajalcem, 

podjetjem Teleg-m, d. o. o., je bila 
marca podpisana pogodba, dela pa 
so bila zaključena konec novembra. 
Končna vrednost investicije je znaša-
la 573.423 evrov. Dela so se izvajala 

na dveh odsekih, in sicer od križišča 
pri planinskem parkirišču do podjetja 
CGP ter odseka ceste, ki poteka od 
križišča pri planinskem parkirišču 
in se zaključi pri križišču z Grajsko 

potjo. Skupna dolžina obnovljene 
ceste ter novozgrajenih površin za 
pešce in kolesarje je 755 metrov, prav 
tako je bilo v celotni dolžini urejena 
meteorna kanalizacija, na delu proti 
Grajski poti pa tudi javna razsvet-
ljava. Poleg rekonstrukcije ceste pa 
je nova pridobitev tudi 'planinsko' 
parkirišče, s katerim smo pridobili 37 
novih parkirnih mest. 

Investicijo v Podgorsko ulico se 
bo v prihodnje tudi nadaljevala, 
saj bomo v prihodnjem letu začeli 
pripravljati dokumentacijo za grad-
njo ceste od Podgorske ulice pri 
podjetju CGP, ki se prek travnika za 
staro elektrarno poveže z mostom na 
Marofu. 
G. Š. 

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Mednarodni partnerji projekta iPlace 
na obisku v Kočevju

V leto 2022 z rekordnim proračunom

Kočevje že od konca leta 2019 so-
deluje v mednarodnem evropskem 
projektu Urbact iPlace v omrežju 
10 manjših evropskih mest. Projekt 
skozi različne aktivnosti nagovarja 
razvoj malega lokalnega podjetništva 
na osnovi pristne identitete, razvoja 
lokalne kulture in ustvarjalnosti ter 
živahnega javnega programa za mala 
mesta, ki bodo v prihodnosti gotovo 
najbolj prijetne in kakovostne točke 
bivanja, delovanja in ustvarjanja. 
Bistveni del projekta je povezovanje 
mest in delitev izkušenj, ki se najbolj 
jasno zgodi ob obisku mest. Letos 
smo prvič izvedli tudi fizično izme-
njavo, najprej v toskanskem Grossetu, 
ki je pred leti že bilo uspešno mesto 
mreže Urbact za oživljanje mestnih 
jeder. Predstavili so dve uspešni pra-
ksi izvajanja programa in umetnosti v 
mestnem jedru – projekt pop up trgo-

vinic in lokalov, ki so po poskusnem 
obdobju v večini uspešno trajno za-
živeli. Obiskali smo manjšo kavarno, 
ki je hkrati knjigarnica in delavnica, 
antikvariat in trgovinica z lokalnimi 
kraft pivi; skozi celotno mestno jedro 
pa smo si lahko kot galerijo ogledali 
umetniške poslikave sicer dolgočas-
nih garažnih vrat. 

Kot drugi del izmenjave so vsi 

partnerji obiskali Kočevje, kjer smo 
prav tako delili dobre prakse in izzive, 
ki nas čakajo pri razvoju malega 
gospodarstva in življenja v mestnem 
jedru. Dopoldne smo s predavanji v 
podjetniškem inkubatorju obiskoval-
cem predstavili proces pritegovanja 
velikih investitorjev, kot je Yaskawa, 
povezovanje razvoja tehnologije in 
podjetništva z izobraževanjem in 

pa projekt Festival lesa, ki je zdaj 
že vseslovensko dobro poznan in 
se prebija na mednarodni trg, tudi z 
igračami Nika Kralja Konstrukta. Po-
poldan smo preživeli na ogledu mesta 
in različnih praks participacije ter 
oživljanja javnega prostora in trajno-
stne urbane regeneracije, ki je pogost 
izziv vseh partnerjev v tej mreži. Po 
intenzivnem dnevu so nam partnerji 
ponudili neprecenljivi odziv mnenj, 
predlogov in njihovega zunanjega 
videnja na vzorčne prakse in izzive, 
ki jih moramo kot družba in mesto še 
reševati. Projekt se bo nadaljeval do 
sredine leta 2022, do takrat pa upamo 
na še kakšne testne aktivnosti in pose-
ge v prostoru, kjer si želimo v največji 
meri vključiti ustvarjalnost in podje-
tništvo vseh, ki jih Kočevje pritegne 
kot prostor delovanja in bivanja. 
T. Š. U.

Na decembrski 22. redni seji Ob-
činskega sveta so članice in člani 
potrdili spremembe proračuna za leto 
2022, ki je bil sicer sprejet decembra 
2020. Proračun za leto 2022 tako 
znaša 33.851.192,73 evra in je doslej 
najvišji proračun v zgodovini občine 
Kočevje. Glavna razloga za pripravo 
sprememb občinskega proračuna 
sta ponovni pregled in uskladitev 
načrtovanih prihodkov in prejemkov 
ter odhodkov in izdatkov proraču-
na in vključitev novih obveznosti v 
proračun. V spremembah proračuna 
2022 je izrazita razvojna komponen-
ta, krepijo se predvsem investicije. 
Na povečanje so vplivali predvsem 
investicijski odhodki, ki so višji za 
75,2 %. K temu največ prispeva 
finančni zamik investicije v izgradnjo 

16-oddelčnega vrtca v Kočevju in 
investicije za ureditev kolesarskih 
povezav. Prav tako so k temu prispe-
vali tudi novi projekti oz. investicije, 
med večje spadajo prenova stavbe na 
Roški cesti 20 za ureditev Zdravstve-
nega centra Kočevje z ureditvijo 
dializnega centra, obnova objekta 
na Ljubljanski 7 in obnova stavbe 
Občine Kočevje, ureditev nastanit-
venih enot za ranljive skupine, več 
rekonstrukcij cest v skupni vrednosti 
7 milijonov evrov, rekonstrukcija 
kegljišča v Gaju, večnamenski vaški 
domovi, investicije v opremo gasil-
ske javne službe, ureditev vodohrana 
v Gotenici v sklopu projekta So-Ri-
-Ko, investicije na področju turizma 
in še drugi projekti.

Občinski svetniki in svetnice so si-

cer na zadnji letošnji seji obravnavali 
še 12 drugih vsebinskih točk. Sprejeli 
so dopolnitve odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini Ko-
čevje. Opravljena je bila prva obrav-
nava odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom Kočevje 
in občinskega časopisa Kočevska. 
Potrjen je bil predlog občinskega 
letnega programa športa s pripombo 

o zvišanju sredstev, kulture in mla-
dinske politike za leto 2022. Na seji 
je bil predstavljen postopek priprave 
SD OPN3. Podano je bilo pozitivno 
mnenje kandidatu za ravnatelja OŠ 
Zbora odposlancev, dosedanjemu 
ravnatelju Petru Pircu. V razširitvi 
dnevnega reda pa je bilo podano tudi 
soglasje k imenovanju direktorja 
javnega zavoda Zdravstveni dom 
Kočevje Gregorja Koširja, več o tem 
lahko preberete v Mozaiku. Večina 
članov občinskega sveta se je tudi 
letos decembrski sejnini odpovedala, 
zbrana sredstva pa bodo prek dobro-
delnega sklada župana predana v do-
brodelni namen. Vsa gradiva seje in 
avdio posnetek so na volji na spletni 
strani Občine Kočevje.
A.Š., K.G.

Foto: Ž. N. 

Foto: arhiv občine Kočevje  



Kočevska december 2021www.kocevje.si 10Moja občina

Prireditev bo potekala v skladu z navodili 
NIJZ in aktualnimi ukrepi Vlade RS.

OSREDNJA PRIREDITEV OBČINE KOČEVJE 
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
Četrtek, 23. decembra 2021, ob 18. uri, v Športni dvorani Kočevje 

(Cesta na stadion 7)

Nastopajoči:
Vokalna skupina Cantate Domino, Plesni klub Rusalka,
KUD Jazbec & partnerji in OŠ Ob Rinži, Little Bako jazz band z Urško BakoviÊ

Osrednji govornik: 
župan dr. Vladimir Prebilič

Drsališče v Gaju 
Po enoletni prekinitvi je drsališče 
pri Športnem domu Gaj ponovno 
odprlo vrata, in sicer v petek, 10. 
decembra. Delovni čas je vsak dan 
od 8. do 21. ure, cene pa ostajajo 
enake kot v prejšnjih letih. Ena 
ura drsanja za otroke znaša 1 evro, 
za odrasle pa 1,50 evra. Za enak 
znesek si je možno izposoditi tudi 
drsalke. 

Drsališče v Gaju sicer s svojo po-
vršino 1.080 m2 še vedno spada med 
največja zunanja umetna drsališča 
v Sloveniji, z razsvetljavo omogo-
ča tudi nočno drsanje, na voljo pa 
je bogat fond drsalk za izposojo. 
Drsališče je bilo prvič postavljeno 
leta 2008, vsako leto pa so ga zelo 
radi obiskali tako otroci kot odrasli, 
predvsem na začetku drsalne sezone.

Potek in zaključek sezone bosta 
letos odvisna tako od vremenskih 
pogojev in interesa uporabnikov kot 
tudi od epidemioloških razmer in z 

njimi povezanih ukrepov. Zato bodo 
uporabniki drsališča morali izpol-
njevati aktualne ukrepe, trenutno 
je to pogoj PCT za vse, starejše od 

12 let - za otroke, ki bodo drsališče 
uporabljali v okviru pouka, pa za-
došča samotestiranje. 
K. G.

OBVESTILO - Zavod Sopotniki

Zavod Sopotniki sporočamo, da od 
24. 12. 2021 do 2. 1. 2022 zaradi 
kolektivnega dopusta ne bomo 
sprejemali rezervacij, prav tako ne 
bomo vozili. Za rezervacije prevo-
zov in opravljanje prevozov vam 
bomo znova na voljo v ponedeljek, 
3. 1. 2022. 

Hvala za razumevanje.

Želimo vam mirne in predvsem 
zdrave praznike. SREČNO 2022!

Zavod Sopotniki

Mladi za prihodnost Evrope
Občina Kočevje in Podjetniški 
inkubator Kočevje sodelujeta v 
mednarodnem projektu Time4EU na 
temo vključevanja mladih v ustvar-
janje prihodnosti Evrope. Projekt je 
namenjen mladim, starim od 14 do 29 
let, cilj pa jih je spodbuditi in opolno-
močiti, da postanejo aktivni drža-
vljani Evropske unije; spreminjajo 
svet z načeli EU, najprej v lokalnem 
okolju, nato pa tudi nacionalnem in 
evropskem. Projekt bo razvil različne 
srednjeročne in dolgoročne strategije 
ter aktivnosti, ki bodo udeležence 
vključile v aktivno vlogo v družbi. So 
del učnega procesa, ki jim bo poma-
gal pri njihovem osebnem in poklic-
nem razvoju.

V projektu poleg Kočevja sode-
luje še sedem mest, in sicer Mislata 
(Španija), Budimpešta (Madžarska), 
Sofija (Bolgarija), Bari (Italija), Atene 
(Grčija), Balbriggan (Irska) in Varša-
va (Poljska). V naslednjem letu bodo 
tako v teh mestih potekali različni 
dogodki, ki se bodo osredotočili na tri 
osi: možnosti usposabljanja, lokalne 
politike EU za socialno vključenost in 
možnosti praktičnih primerov za ra-
zvoj timskega projekta. Eno ključnih 
sporočil projekta, ki bi se ga morali 
zavedati vsi, pa je tudi to, da smo del 
Evropske unije, ne le Kočevja in Slo-
venije, in da s skupnimi močmi lažje 
dosežemo zastavljene cilje. 
K.G., A.M.

Foto: Podjetniški inkubator Kočevje 
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Srečno in uspešno v novem letu 2022
Čas hitro teče in leto je spet nao-
koli. Delo socialnih demokratov 
na lokalnem in državnem nivoju 
smo zaznamovali z uspešno 
izvedenimi projekti, ki smo si 
jih zadali v letnem načrtu dela. 
V našem lokalnem okolju je v 
občinskem svetu zelo pomemb-
na tudi naša podpora, saj smo 
stranka, ki deluje tudi na državni 
ravni. Vedno smo se in se bomo 
zavzemali za projekte, ki pozi-
tivno vplivajo na naša življenja 
v občini, in ne bomo podpirali 

nikakršnih dvigov cen. 
Podpirali bomo projekte za 

obnovo cest in infrastrukture, 
razvoj turizma in športnih dejav-
nosti, projekte za mlade, starejše 
in ranljive skupine ter projekte, 
ki bodo omogočali vsem enak 
in hiter dostop do zdravstvene 
oskrbe. Kot nam je vsem znano, 
je v tem trenutku ravno to naj-
bolj pereč problem tako na lo-
kalnem kot na državnem nivoju. 

Socialni demokrati vedno 
spodbujamo razvoj gospodar-

stva, saj le z novimi delovnimi 
mesti lahko napredujemo kot 
občina. Tu igra pomembno vlo-
go tudi Gimnazija in srednja šo-
la Kočevje in z novimi programi 
izobraževanja in z zagotovitvijo 
delovnih mest lahko zadržimo 
svoje najmlajše in ohranimo lju-
di v domačem okolju. 

Pomembno je tudi, da posluša-
mo predloge krajank in krajanov 
iz krajevnih skupnosti, saj le od 
njih lahko neposredno prejme-
mo informacijo, kaj potrebujejo 

v svojem okraju. Vedno nam 
lahko pišete na naš naslov: SD, 
TZO 2, 1330 Kočevje. Potrudili 
se bomo vključiti jih v proračun 
Občine Kočevje.

Naše poslanstvo bo vedno 
ohranjati vrednote socialne de-
mokracije in delovati v korist 
našemu mestu ter s podporo 
Predraga Bakoviča, našega 
poslanca v državnem zboru, pri-
dobiti čim več sredstev in pro-
jektov iz državnega proračuna.

Naslednje leto bo volilno 

leto in zagotovo bo za vse zelo 
pestro. Upajmo, da se bodo tre-
nutne zadeve glede covida-19 
umirile in ne bo več omejitev,  
da se bomo lahko ponovno 
družili s članstvom in organizi-
rali srečanja, na katerih bomo 
predstavljali svoj program. 

Socialni demokrati si želi-
mo, da bi novo leto 2022 vsem 
prineslo veliko zdravja, miru, 
medsebojnega razumevanja in 
dobrih odločitev. Vse dobro.
Vesna Lisac

Barva: 
Pantone 655 cp

Poslovil se je prešernoslovec dr. Boris Paternu 

Srečno 2022!

V 96. letu starosti je umrl dr. 
Boris Paternu, literarni zgodo-
vinar, prešernoslovec ter redni 
profesor zgodovine slovenske 
književnosti na Filozofski fa-
kulteti Univerze v Ljubljani.

Rojen je bil v Predgradu, kjer 
je takrat služboval njegov oče. 
Leta 1941, ko je bil star 15 let, 
se je s starši preselil v Kranj, 
kjer je obiskoval gimnazijo in 
delal v NOB. Leta 1946 je ma-
turiral na gimnaziji v Kranju. 
Kot nekdanjega župana me 
nanj še posebej veže spomin 
na srečanje v Šeškovem domu, 

kjer mi je po predstavitvi iz-
ročil znanstveno monografijo 
France Prešeren 1800–1849. V 
posvetilu je zapisal: "Spoštova-
nemu gospodu županu in dra-
gemu Predgrajcu Janku Vebru 
zahvalo za prijazno srečanje v 
Šeškovem domu – 10. oktober 
1996 – Predgrajec Boris Pater-
nu". Bil je ponosen na Pred-
grad, svoj rojstni kraj. 

Vsem nam je veliko prispe-
val, saj je temeljno pozornost 
usmerjal k nastajanju litera-
ture kot osamosvajajoče se 
umetnosti. V svojih razpravah 

je obravnaval smeri in sloge 
slovenske književnosti od 
reformacije do sodobnosti. Ve-
liko se je ukvarjal s poezijo dr. 
Franceta Prešerna. Prešernova 
lirika je kljub svoji nacionalni 
noti univerzalna. Tudi sam po-
gosto črpam iz Borisovih raz-
prav Prešernova sporočila in jih 
podajam javnosti v nagovorih 
ob različnih priložnostih, še po-
sebej ob slovenskem kulturnem 
prazniku.

Dr. Boris Paternu je posta-
vil Prešernovo poezijo v širši 
evropski kontekst s posebno po-

zornostjo do najbližjih knjižnih 
kultur – nemške in italijanske.

Ključna sporočila Prešerna, 
ki jih je zelo dobro predstavil 
dr. Boris Paternu, so, da ohrani-
mo svojo samobitnost in se ne 
prepustimo pohlepu, ki zaradi 
dobičkarstva razprodaja našo 
dediščino. To je še kako po-
membno po 30 letih samostoj-
nosti Slovenije. Bil bi čas, da se 
zavemo, da je lahko pot samo-
stojne Slovenije veliko trdnejša, 
samozavestnejša in mednarodno 
spoštovana, če nam ne bi vsilje-
vali poti razprodaje in uničenja 

naravnih bogastev, gospodar-
stva, bank, energetike … Kako 
radi prisluhnemo svoji himni ob 
uspehih športnikov in različnih 
svečanostih, ki nam vračajo 
upanje v prihodnost. Enako 
radost bi občutili ob uspehih 
naših podjetij in zagotavljanju 
samooskrbe. Zato se moramo 
opreti na svoje znanje, saj vse 
to zmoremo. Pot do zavedanja 
k temu, kaj zmoremo, nam je 
tlakoval tudi dr. Boris Paternu, 
zato ga bomo ohranili v trajnem 
spominu.
Janko Veber

Vsakič, ko se od nas poslavlja 
staro in na vrata trka novo leto, 
nas obdajajo prijetni občutki. 
Radi smo v sredi svojih naj-
ljubših, v mislih premišljujemo 
o tem, kaj smo in česa nismo 
postorili, predvsem pa z velikim 
zanosom in še večjimi pričako-
vanji zremo v prihodnost … Nič 
drugače ni, če vodiš občino. Izzi-
vi, s katerimi smo se soočili kot 
lokalna skupnost, so bili mno-
goštevilni. Včasih se je zdelo kaj 
celo brezupno, a vedno smo našli 
pot iz zahtevnih razmer. Tako je 
bilo tudi v letu 2021! Epidemija 

je udrihala po načinu življenja, 
pred gospodarstvenike postav-
ljala (pre)številne ovire in mar-
sikomu načenjala živce. A smo 
zmogli! Gospodarstvo Kočevske 
je v izjemni kondiciji. Tako niz-
kega števila brezposelnih oseb 
na Kočevskem ni bilo od osa-
mosvojitve. Med epidemijo, ko 
so se izgubljala delovna mesta, 
tega ni bilo na Kočevskem. Prav 
obratno. Zagotovljena so bila 
nova! Čeprav morda prepočasi, 
a kljub temu vztrajno rastejo 
plače, lovimo povprečno stopnjo 
dodane vrednosti v Sloveniji in 

predvsem razveseljujejo številni 
načrti o novih in novih investi-
cijah, kar seveda pomeni še več 
delovnih mest v naši občini že 
prihodnje leto. Tem naporom 
sledi ali jih celo prehiteva tudi 
občina. Pravkar sprejet proračun 
na leto 2022 je največji v zgodo-
vini naše občine in dosega 33,8 
milijona evrov. Več kot 18 mili-
jonov evrov bo investicij v vse 
segmente življenja v naši lokalni 
skupnosti. Obilo sredstev se vra-
ča na podeželje naše občine, saj 
se zavedamo, da je naša dolžnost 
omogočati enake možnosti za 

razvoj in kakovost življenja pov-
sod v občini. V ta namen bomo 
v letu 2022 obnovili, nadgradili 
ali pa zgradili kar osem vaških 
domov. Prepričan sem, da bodo 
to središča življa v številnih 
krajevnih skupnostih. Ta dejstva 
predstavljajo ogromen izziv 
občinski upravi, ki jo vodim. Pri-
dobljena sredstva je treba preliti 
v investicije, kar pomeni velik 
napor in trdo delo. Se pa ne bo-
jim, da bi ne bili uspešni. Ekipa 
je zagnana, visoko motivirana in 
si izzivov želi! Prepričan sem, da 
bo zadnje leto mandata tisto naj-

bolj uspešno na Kočevskem. 
A skupnost smo vsi. Prav vsak 

posameznik med nami in vsi 
skupaj. Zato želim vsem izključ-
no vse najboljše. Naj odhajajoče 
leto s seboj vzame skrbi in ne-
lagodje, naj novo prinese veliko 
sreče in obilo dobrega. Ker ima 
vsak seveda tako pričakovanja 
kakor načrte, želim, da bi se ti 
uresničili. Tako bomo še naprej 
skupnost, kjer podpiramo drug 
drugega, razumemo drug druge-
ga in smo človek človeku Člo-
vek! Srečno vsem! 
Dr. Vladimir Prebilič 

TRADICIONALNA KITAJSKA MASAŽA 
BLAŽ ABRAHAMSBERG

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

Vzemimo si čas za svoje dobro počutje.
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Spoštovane občanke, cenjeni občani.

Kolektiv Občine Kočevje vam v prihajajočem letu želi 
veliko zdravja, osebne sreče in priložnosti za nove uspehe. 
Še naprej se bomo trudili, da bo občina Kočevje kraj, kjer 
boste lahko uresničili svoje ideje in kjer se boste vedno 
počutili doma.

Srečno in zdravo 2022!

župan dr. Vladimir Prebilič
s sodelavci

TISK_Voščilnica 2022_OK.indd   1 12/16/2021   1:23:50 PM

Priprava na porod in starševstvo
Ko se zavemo, da bomo prav zares postali starši, ugotovimo, kako bi potrebovali preverjene in sodobne informacije o zdravju družine v nas-
tajanju, da bodo naše izbire in odločitve o načinu življenja dobre. Danes živimo v času, ko so informacije dostopne že s klikom. A te so tudi 
zelo različne in ne vedno preverjene in prave. Obdobje nosečnosti in zgodnjega starševstva je eno od najbolj občutljivih in pomembnih v 
življenju posameznika.

Tako imamo v Zdravstvenem domu 
Kočevje dolgoletno tradicijo izvaja-
nja materinskih šol oziroma šol za 
bodoče starše. Namenjena je bodočim 
mamicam in očkom, ki načrtujejo 
starševstvo. Že leta se trudimo poda-
jati prave, preverjene in pomembne 
informacije, ki so dostopne, razumlji-
ve in uporabne. Program Priprava na 
porod in starševstvo se izvaja v ob-
dobju nosečnosti in je namenjen vsem 
nosečnicam, tako ženskam, ki bodo 
rodile prvega otroka, kot ponovno 
nosečim ter njihovim partnerjem oz. 
spremljevalcem. Program je sestavlja 
več organiziranih srečanj. Prvo sre-
čanje je v zgodnji nosečnosti, od 12. 
tedna do okvirno 18. tedna nosečnosti. 
Sledi več srečanj v poznejši noseč-
nosti, okvirno med 28. in 35. tednom 
nosečnosti.

Med srečanji se strokovnjaki iz 
našega zdravstvenega doma dotaknejo 
različnih področij in vsebin. Sodeluje 
tim strokovnjakov različnih profilov, 
in sicer od diplomirane babice, diplo-
miranih medicinskih sester/zdravstve-
nikov, zobozdravnice, dietetičarke, 
psihologinje do kineziologa. Vsebine 
posameznih predvidenih srečanj so 
teoretične in praktične in zajemajo 
področja nega novorojenčka (M. Jeze-
raškić), zobozdravstvena vzgoja (M. 
Zule), prva pomoč in oživljanje (P. Ve-
likonja), zdrava prehrana otročnice (U. 
Kastelic), dojenje (A. Petek), dušev-
no zdravje po porodu (U. Baković), 

hramba matičnih celic (Biobanka), 
porod (A. Petek), telesna dejavnost v 
nosečnosti (D. Gole).

Trajanje posameznega srečanja je 
120 minut. Aktivnosti programa se na-
čeloma izvajajo v popoldanskem času.

Vse informacije so koristne in pou-
čne, saj omogočajo lažjo pripravo na 
porod in starševstvo. Udeležba pri pro-
gramih ima dokazane pozitivne kratko-
ročne in dolgoročne učinke na zdravje 
otrok, staršem poveča samozavest in 

jim ponudi pomoč pri usmeritvah, ki 
jih potrebujejo pri rojevanju in porodu, 
dojenju, vzgoji in skrbi za otroka.

Porod je fizično, čustveno in duhov-
no eden najintenzivnejših dogodkov 
v življenju za vse udeležene: ženski 
in otroku je moč lahko dana ali vzeta, 
zato se je vredno pripraviti. Navzoč-
nost očeta pri porodu je običajno zelo 
koristna. S svojo prisotnostjo daje ženi 
večji občutek varnosti in podpore, ki 
jo potrebuje. 

Na program Priprava na porod in 
starševstvo se je treba prijaviti, osebno 
v Centru za krepitev zdravja Zdra-
vstvenega doma Kočevje, po telefonu 
na številki 018939000 ali na elektron-
skem naslovu solazastarse@zdkocev-
je.si. Na koncu prejmete potrdilo o 
opravljenem programu.

Dragi bodoči starši, lepo vabljeni. 
Želimo vam veliko lepih trenutkov z 
dojenčkom!
Marjana Jezeraškić, dms

Foto: www.pixabay.com 
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V katerem svetu želimo obstajati?
Konec oktobra je izvršni direktor Mark Zuckerberg ime podjetja Facebook Inc. spremenil v Meta. Kot je dejal na Facebookovi konferenci o 
virtualni in razširjeni resničnosti, novo ime odraža osredotočenost družbe na gradnjo 'metaverzumov' – prostorov digitalno poustvarjene 
 resničnosti. Izraz metaverzum (ang. Metaverse) je bil prvič skovan v distopijskem romanu pred tremi desetletji, pred kratkim pa je znova 
 postal popularen med tehnološkimi podjetji v Silicijevi dolini, je poročal rtvslo.si. 

Kot je na svojem družbenem omrežju 
napovedal Zuckerberg, bo naslednja 
platforma še bolj poglobljena, bo 
"utelešen internet, kjer ste vi v 
izkušnji, ne da jo le gledate. Temu 
pravimo metaverzum in dotaknil se 
bo vsakega izdelka, ki ga zgradimo". 
Kot ključno lastnost metaverzuma 
izpostavlja občutek prisotnosti: "V 
metaverzumu boste lahko počeli 
skoraj vse, kar si lahko zamislite – se 
srečevali s prijatelji in družino, delali, 
se učili, igrali, nakupovali, ustvarja-
li – in pridobili tudi popolnoma nove 
izkušnje, ki se v resnici ne skladajo s 
tem, kako danes razmišljamo o raču-
nalnikih in telefonih." 

Pri virtualni resničnosti (v uporabi 
je kratica VR) gre za simulacijo res-
ničnega ali tudi imaginarnega sveta, 
kjer ima uporabnik 360-stopinjski 
ogled vsega, kar se dogaja. Strojna 
oprema ponuja vizualno in včasih tudi 
zvočno potopitev prek širokokotnega 
zaslona na glavi, ki prikazuje stereo 
sliko v 3D. Senzorji prikazovalnika na 
glavi spremljajo gibanje uporabnika 
in ustrezno spreminjajo njegov pog-
led. Kako pa se je vse skupaj začelo? 
Leta 1962 je Morton Heilig ustvaril 
večsenzorski simulator Sensorama, ki 
velja za enega najzgodnejših siste-
mov navidezne resničnosti. Šlo je za 
mehansko napravo, ki je vključevala 
stereoskopski barvni zaslon, ventila-
torje, oddajnike vonjav, stereo-zvočni 
sistem in gibljivi stol. Simulirala je 
vožnjo z motorjem po New Yorku, 
in medtem ko je uporabnik sedel v 
namišljeno motorno kolo, ustvarila 
njegovo izkušnjo tako, da je skozi 
zaslon doživljal ulico, veter, ki ga je 
ustvarjal ventilator, ter simuliran hrup 
in vonj mesta.

Tri leta pozneje, natančneje 1965, 
je ameriški računalniški inženir 
Ivan Sutherland predlagal 'ultimate 
display', končno rešitev za virtualno 
resničnost – razvil pa je tudi prvo na-
pravo za virtualno resničnost, ki jo je 
poimenoval Damoklejev meč. Njegov 
cilj je bil uporabnika obkrožiti s tridi-
menzionalnimi informacijami; sliko, 
ki se mora spremeniti natanko tako, 
kot bi se podoba resničnega predmeta, 
ko uporabnik premakne glavo. 

Leta 1978 je ekipa Andyja 
Lippmanna iz MIT ustvarila filmski 
zemljevid Aspna – vsebino fotogra-
fij vsake ulice v mestu so posneli s 
štirimi kamerami, uporabniki pa so 
se lahko premikali v štirih smereh 
znotraj grafičnega zaslona. Gre za 
neke vrste predhodnika Googlove 

storitve ulični pregled (Streetview), 
ki sledi isti zasnovi, a z bolj napre-
dnim pristopom. V devetdesetih letih 
pa je postalo jasno, da bo VR-tehno-
logija postala koncept prihodnosti. 
Njen glavni cilj je, da v uporabniku 
ustvari iluzijo, da je v okolju, ki ga 
zazna kot verjeten kraj z dovolj inte-
raktivnosti za učinkovito in udobno 
opravljanje nalog. 

VR-tehnologija odpira tako rekoč 
neskončne možnosti za uporabo, upo-

rablja se že v turizmu, gradbeništvu, 
kulturi in zabavni industriji, neka-
teri pa so šli z eksperimentiranjem 
tehnologije še korak dlje. V Rusiji so 
recimo predstavili virtualna očala, ki 
so prilagojena kravjim glavam in pri-
kazujejo virtualno okolje, ki simulira 
zelene pašnike. S tem naj bi krave 
živele v 'pomirjajočem' okolju, zaradi 
česar naj bi se povečala proizvodnja 
in kakovost mleka. BeAnotherLab je s 
pomočjo očal Oculus Rift za virtualno 
resničnost ustvaril tudi eksperiment 
zamenjave spola (Gender Swap), kjer 
VR-tehnologija služi temu, da lahko 
moški in ženske izkusijo, kako je biti 
v telesu nasprotnega spola. Obe osebi 
sta povezani s to tehnologijo, ki do-
vaja senzorično zaznavanje osebe na-
sprotnega spola. Tako osebi zamenjata 
perspektivo pogleda, njuno gibanje pa 
mora biti v času eksperimenta sinhro-
nizirano, s čimer se ustvari občutek, 
da sta zamenjali telesi. Obstaja tudi 
simulator migren, ki je del kampanje 
Excedrina in posnema nekatere po-
goste simptome, kot so občutljivost za 

svetlobo in zvok ter dezorientacija. 
Zuckerbergova najava spremembe 

imena podjetja v Meta in usmeritev na 
področje virtualne resničnosti je sicer 
nastopila prav v času, ko se podjetje 
spopada s hudo krizo. Facebook se je 
namreč nedavno soočil s škandalom, 
ko je žvižgačka in nekdanja zaposle-
na Frances Haugen medijem predala 
kup internih dokumentov, v katerih je 
med drugim zapisano, da se vodilni v 
podjetju osredotočajo le na dobiček, 

pri čemer zanemarjajo škodljive po-
sledice svojih storitev za posameznike 
in družbo.

Določeni analitiki so izpostavili, 
da gre pri preimenovanju podjetja 
za prozoren poskus spreminjanja 
teme. "Facebook je največja svetovna 
platforma družbenega medija, ki je ob-
tožen ustvarjanja škodljivega izdelka 
za ljudi in družbo. To je podobno kot 
takrat, ko je British Petroleum (BP) 
spremenil ime /…/ da se izogne kri-
tikam zaradi škode, ki jo je povzročil 
okolju. Ne morejo kar tako opustiti 
odgovornosti z novim imenom," je za 
ameriško tiskovno agencijo AP izjavi-
la svetovalka za marketing Laura Ries.

Aktivistična organizacija The 
Real Facebook Oversight Board, ki 
spremlja ravnanje Facebooka, pa je 
sporočila, da sprememba imena ne 
spreminja realnosti. Opozorili so, da 
sta se tudi naftna ali tobačna indu-
strija v preteklosti preoblikovale, 
da bi odvrnile pozornost od svojih 
težav. "Facebook uničuje našo demo-
kracijo in je največji svetovni kramar 

z dezinformacijami in sovraštvom. 
Sprememba imena ne sme odvrniti 
pozornosti od preiskav, regulacij in 
pravega neodvisnega nadzora, ki 
ga Facebook potrebuje," je sporo-
čila organizacija. Facebook je sicer 
napovedal še, da načrtuje zaposlitev 
10.000 ljudi v Evropski uniji za 
izgradnjo metaverzuma. 

Znanstvenofantastični akcijski 
pustolovski film Ready Player One, 
ki ga je režiral Steven Spielberg in je 

prirejen po istoimenski knjigi Ernesta 
Clina, je postavljen v leto 2045 in 
spremlja Wada Wattsa, ko pobegne v 
Oasis – impresivno virtualno veso-
lje, kjer večina človeštva preživlja 
svoje dneve v vlogi avatarja, ki si ga 
ustvari, edina omejitev pa je njihova 
lastna domišljija. Fikcija ali naša nova 
resničnost? 

"Mislim, da bi si vsak, ki je prebral 
knjigo in ki je kakorkoli povezan s 
filmsko industrijo, želel narediti film 
o tem. Knjiga vsebuje vsaj sedem 
filmov, morda dvanajst. Šlo je le za to, 
da bi poskušali ugotoviti, kako pove-
dati zgodbo o tem tekmovanju v obeh 
svetovih in iz njega narediti ekspresen 
vlak, ki dirja proti tretjemu dejanju, 
iz njega pa hkrati narediti opozorilno 
zgodbo glede izbire o tem, kje želimo 
obstajati. Ali želimo obstajati v real-
nosti ali v eskapističnem vesolju? Te 
teme so bile zame tako globoke," je 
o svojem filmu, ki je izšel leta 2018, 
dejal Spielberg. V katerem svetu torej 
želimo obstajati?
Neja Jerebičnik

Foto: Unsplash.com 
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Ljudje smo najbolj podobni volkovom
Lan Hočevar je študiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, kjer je pred dvema 
letoma zaključil magistrski študij. "Zakaj sem se odločil za ta študij? Že od nekdaj sem bil nekako povezan z gozdom, predvsem zaradi očeta, 
ki me je navdušil zanj. Najbolj pa so me zanimale živali, predvsem velike zveri," pojasnjuje uvodoma. "Tudi danes imam, že po mnogo sreča-
njih, vsakič ko vidim medveda, še vedno ta isti občutek navdušenja in strahospoštovanja. Nekako se počutiš majhnega in ponižnega." Pot 
ga je zanesla k evrazijskemu risu (Lynx lynx), s katerim se je ukvarjal tako v diplomskem kot tudi v magistrskem delu. Takrat se je začel tudi 
projekt doseljevanja risov LIFE Lynx, v katerega se je vključil in tako se je vse poklopilo. "Ris je najbolj skrivnostna zver pri nas, zelo težko ga 
je videti, težko mu je slediti in ravno to me privlači. Res je tak gozdni duh," pove.

Skrivnostno življenje risa
Trenutno je kot raziskovalec zapo-
slen na Katedri za zdravje gozda in 
upravljanja prostoživečih živali, na 
oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, dela pa v sklopu projekta 
InterMuc, ki raziskuje interakcije med 
risom in divjo mačko v Dinaridih, in 
projekta LIFE Lynx, katerega glavni 
cilj je preprečitev ponovnega izumrtja 
risa v Dinaridih. Ena izmed glavnih 
dejavnosti projekta LIFE Lynx je 
doseljevanje risov iz Karpatov, da si 
populacija opomore, saj je glavni raz-
log za upad številčnosti risa parjenje 
v sorodstvu. Doseljevanje se je začelo 
pozimi leta 2019, vsi doseljeni risi pa 
imajo nameščene telemetrične ovra-
tnice, ki raziskovalcem omogočajo 
spremljanje njihovega gibanja.

"S telemetričnimi ovratnicami dobi-
mo vpogled v risovo skrivno življe-
nje, omogočajo nam, da po izpustu 
vidimo, kje bo ris vzpostavil svoj 
teritorij, kakšen tip habitata uporablja, 
kje se giblje ponoči in kje podnevi, 
kje upleni svoj plen, ali se je srečal 
s kakšnim drugim risom, ki ga tudi 
spremljamo, in pa ali se je vključil 
v že obstoječo populacijo risov pri 
nas," pojasnjuje. V sklopu projekta 
se na terenu s tesnim sodelovanjem z 
lovci postavljajo tudi kamere, name-
njene spremljanju risov. Rise lahko na 
posnetkih prepoznajo po specifičnem 
in unikatnem vzorca kožuha, kot je 
unikaten naš prstni odtis, tako ima 
tudi vsak ris drugačen vzorec pik na 
kožuhu. Pozimi poteka sledenje v 
snegu in nabiranje neinvazivnih ge-
netskih vzorcev, kot so urin, iztrebki, 
dlaka in slina, ki so pomembni za 
poznejše genetske analize. V projektu 
sodeluje pet držav; Slovenija, Hrvaška 
in Italija (kamor se risi doseljujejo) in 
pa Romunija ter Slovaška (od koder 
se risi odlavljajo ter preseljujejo). 
Med trajanjem projekta so preselili 
13 osebkov, štiri na Hrvaško in devet 
v Slovenijo – pet izmed njih so letos 
izpustili v Alpe, štiri pa so bili lani in 
predlani izpuščeni v Dinaride.

Na začetku 20. stoletja je bil ris v 
Sloveniji že iztrebljen, leta 1973 pa 
so na pobudo lovskega gosta Karla 
Weberja na Kočevsko pripeljali šest 
osebkov iz Slovaške. Celotna popula-
cija se je takrat iz Dinaridov razširila 
po Balkanu in v Alpe in ta naselitev 

še vedno velja za eno najbolj uspešnih 
naselitev velikih zveri na svetu. V 90. 
letih prejšnjega stoletja pa je prišlo 
do težav zaradi parjenja v sorodstvu, 
celotna populacija je namreč izhajala 
iz teh šestih osebkov.

Prvi ris, ki so ga v sklopu projekta 
LIFE Lynx preselili k nam – poime-
novali so ga Goru – je bil izpuščen v 
Loškem Potoku, a se je kmalu obrnil 
in se naselil na območje kočevske in 
ribniške Male gore in se je že tretje 
leto zapored paril s samico, ki se je na 
tem območju zadrževala že prej, "kar 
pomeni, da svoje poslanstvo opravlja 
z odliko". Rezultati monitoringa risa v 
zadnjem letu so pokazali, da je v Slo-
veniji prisotnih najmanj 24 odraslih 
risov, od tega pa jih nekaj živi tudi na 
Kočevskem. 

Strah pred risom je odveč
Kot opisuje Lan, so risi zelo skrivno-
stna vrsta: "Ne slišiš ga, kako hodi, je 
eleganten in ima prefinjeno obnašanje. 
Risove sledi me pripeljejo na krasne 
razglede in res divje lokacije." Pou-
darja pa, da je vsak strah pred risom 
odveč. V prvi vrsti, ker ga je skoraj 
nemogoče srečati, tudi sicer pa se 
človeka boji in se mu izogiba. Do zdaj 
še ni bilo dokumentiranega primera, 
da bi zdrav ris napadel človeka.

O nenevarnosti teh zveri priča tudi 
naslednja Lanova zgodba: "Dan se je 
začel zelo dobro, saj sem najprej vi-
del dve divji mački, ki sta se med se-
boj preganjali. Potem sem šel izvajat 
telemetrijo za anteno VHF z name-
nom, da prenesem podatke z ovratnic 
divjih mačk na računalnik. Takrat 
sem v daljavi zaslišal oglašanje 
risa, zato sem se odločil, da ga bom 
poskusil poklicati – ris se sicer oglaša 
podobno kot lisica, mogoče malo bolj 
hrapavo. Postopoma je prihajal vse 
bližje in me iskal, kar naenkrat pa se 
je prikazal 30 metrov pred mano in 
hodil proti meni. Takrat sem utihnil, 
ker ga nisem hotel prestrašiti in ris je 
v radiju 15 metrov hodil okoli mene. 
Kar naenkrat je skočil na podrto 
drevo, se potuhnil in zarenčal v mojo 
smer. Malo presenečeno sem ga pog-
ledal, ker nisem pričakoval renčanja. 
Kmalu zatem se je obrnil in zbežal 
stran. V tistem trenutku sem tudi sam 
vstal, se obrnil in približno 20 metrov 
za seboj opazil dva medveda. Renča-
nje je bilo v bistvu namenjeno njima, 
in ne meni. Medveda sta prišla tja 
verjetno zato, ker sta slišala oglašanje 
risa," opisuje Lan in dodaja, da se si-
cer pogosto zgodi, da medvedi sledijo 
risom, ker upajo, da bodo našli hrano 
v obliki risovega plena, ki ga pogos-

to ukradejo. "Ko sta me medveda 
zagledala, sta se ustrašila in odšla po 
svoje," zaključuje.

Intimni prizori iz družinskega   
 življenja volkov
Lan je tudi avtor 12-minutnega videa 
o tropu volkov, ki je bil na YouTube 
objavljen 10. novembra, dosegel pa 
je že več kot 76.000 ogledov. Kot po-
jasnjuje, je bila kamera nastavljena z 
namenom, da posname risa, kar mu je 
tudi uspelo, na srečo pa so prišli tudi 
volkovi. Ti so v bližini uplenili košuto 
in ta greben uporabili kot dnevno 
počivališče. Gre za goteniški trop 
volkov, ki ga na območju Kočevske 
spremljajo že dalj časa, v objektiv pa 
jih je ujel na območju Stojne. "Posne-
tih je bilo sedem volkov, trije odrasli 
in štirje letošnji mladiči. Trop je 

družina, alfa samec in alfa samica sta 
mama in oče, na tem posnetku pa se 
jasno vidi, kdo je kdo. Predvidevam, 
da je eden volk mladič iz prejšnjega 
legla, ker se od letošnjih mladičev 
razlikuje po velikosti, pa tudi njegov 
obraz kaže, da je starejši," pojasnjuje.

"S posnetka je lepo razvidno, kako 
volkovi med seboj komunicirajo. 
Razne vokalizacije, kot so cviljenje 
ali pa renčanje, so samo del njihove-
ga vsakdana, in ni agresivno, kot je 
morda slišati nam. Komuniciranje se 
kaže skozi njihovo mimiko obraza, 
položaj ušes, obrazne grimase, telesno 
držo, lepo se vidi tudi, kako se mla-
diči podrejajo mami in očetu, ko dajo 
rep med noge in cvilijo, potem pa jih 
ona nežno grize. Tako volkovi krepijo 
socialne vezi med seboj." Ker živijo 
v tropih, so zelo socialne živali in so 
v tem smislu volkovi od treh zveri 
še najbolj podobni ljudem, navaja: 
"Potrebujejo drug drugega – tako kot 
ljudje. Trop je družina in tudi ljudje 
dajemo družini velik pomen."
Neja Jerebičnik

Foto: osebni arhiv Lana Hočevarja 
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Polšji možic
Na Kočevskem se skriva zakladnica 
kulturne dediščine, neločljivo pove-
zana z gozdnato krajino, ki je krojila 
življenje prebivalcev. Zaradi izselitve 
kočevskih Nemcev in depopulacije 
območja je skupaj s šegami, navadami 
in kočevarskim narečjem izginilo tudi 
bogato pripovedno tradicijo, ki se mu 
je uspelo ohraniti zgolj v nekaterih 
knjižnih delih in arhivskih virih. Eno 
od mitoloških izročil razstira otroška 
knjiga Polšji možic avtorice Anje Mo-
ric. Slikanica o nagajivem gozdnem 
liku, ki je polhe varoval pred lovci, je 
namenjena spoznavanju najmlajših s 
pripovedno dediščino Kočevske. Črpa 
iz ljudskih pripovedi, ki so nastale 
na območju kočevskih gozdov, in jih 
dopolnjuje z informacijami o naravnih 
in kulturnih značilnostih območja. 
Knjigo je ilustrirala Barbara Koblar.

"Zgodba o polšjem možicu spada v 
nabor s hudičem povezanih ljudskih 
zgodb, tako je namreč tudi upodo-
bljen, z rdečo kapo in bičem," pove o 
mitološkem liku, ki je zelo specifičen 
za Kočevsko. "Polšji možic je varoval 
polhe pred prevelikim odlovom, stra-
šil polharje ter jim nagajal." Tipični 

kočevski lik izhaja iz kočevarske 
pripovedne tradicije, neločljivo 
povezane z naravo. Lov na polhe 
je bil pri nas še v srednjem veku 
izredno pomemben, predvsem 
zaradi krzna, a tudi kot oboga-
titev skromne prehrane. Polšji 
možic ali 'pilihmandle' je polhe 
vodil na pašo, kjer je bukev 
bogato obrodila, pojavil pa se 
je tudi takrat, ko so jih preveč 
množično lovili. Zgodbe o vraž-
jem liku so služile kot razlaga 
nihanja številčnosti polha, čigar 
razmnoževalni cikel je povezan 
z rodnostjo bukve. O njem je 
pisal tudi Wilhelm Tschinkel, ki 
je med obema vojnama zbiral 
folklorno in etnološko gradivo 
ter ga leta 1931 izdal v knjigi 
Kočevarska folklora, ki je leta 
2004 dočakala ponovno izdajo 
in prevod v slovenščino.

Slikanica Polšji možic je nas-
tala v sklopu projekta Junaki skriv-
nostnih gozdov, ki raziskuje kulturno 
in mitološko dediščino občin Kočev-
je, Osilnica in Kostel. "Bistvo projek-
ta je predstaviti pripovedno dediščino 

območja Kočevske in izdati zgodbe iz 
treh občin," je povedala vodja projek-
ta dr. Anja Moric. "Pri nas v Kočevju 
sem se odločila, da predstavim polšje-
ga možica, za kostelsko pripoved smo 

izbrali vraga, ki je živel 
v Mikulovi hiši na Kos-
telskem trgu in nagajal 
ljudem, tretja pa se bo 
osredotočila na izročilo 
Petra Klepca, a z malo 
drugačnim pristopom 
in drugim glavnim 
junakom." V projektu 
poleg zavoda Putscher-
le sodelujejo še Zavod 
za kulturo in turizem 
Kostel, Občina Osilnica 
ter podjetje Kolpa d. 
o. o., sofinancira pa ga 
skupina LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do 
Kolpe. Namen projekta 
je povezovanje občin in 
vzbuditi zanimanje za 
kulturno in mitološko 
dediščino ter možnostih 
za razvoj lokalne identi-
tete, kulturnih dejavnosti 

in razvoja turizma. V sklopu projekta 
sta bili posodobljeni tudi učna pešpot 
Mikulovega vraga v Kostelu ter doži-
vljajska pot Petra Klepca v Osilnici.
Žarko Nanjara

Foto: osebni arhiv Anje Moric 
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IVO MRŠNIK. Nekaj skic iz kotov in s polic
Umetniška dela, najdena na zaprašenih policah, v kotih umetnikovega ateljeja, v nepreglednih kupih papirja, risb in grafik, so svoje mesto 
dobila na razstavi v Likovnem salonu Kočevje. Marsikatero delo je na ogled postavljeno prvič in skupaj z že nekajkrat razstavljenimi deli 
 kažejo na avtorjevo izraznost in moč geste v risbi ter grafiki. 

Vsekakor je v predstavitvi njegove-
ga ustvarjalnega opusa pomembno 
izpostaviti serijo glav iz sredine 
osemdesetih let prejšnjega stoletja, 
kjer je s svojo odločno gesto obraz 
začel razkrajati v povezano, tekočo 
poudarjeno linijo, ki se zgosti v točki 
desnega očesa. Gesto nemirne pote-
ze razkrajanja in zgoščevanja v eno 
točko nato neprekinjeno ohranja skozi 
celotno serijo risb in grafik. Gre za 
tako imenovane psihograme, ki jih 
Mršnik podaja v različnih variantah in 
jih vse do danes ni prenehal ustvarjati. 

Na prvi pogled gre sicer za motivno 
raznolik opus (portreti, avtoportreti, 
krajine in tudi abstraktni psihogrami), 
vendar pa Mršnik vseskozi ohranja 
svoj prepoznavni slog. Ta izhaja iz 
risbe in njenega razumevanja. Risbo 
uporablja kot sredstvo za izražanje 
svojih občutij in predstavlja spontano 
potovanje roke po papirju ali grafič-
ni plošči, na kateri ostaja avtorjeva 
sled miselnih tokov zavesti. Svojo 
unikatno sled pa avtor pušča za sabo 
tudi z odtisi prstov ali dlani. Kompo-
zicijsko ravnotežje pogosto doseže s 
tanko ravno črto ali žarkom beline, ki 
učinkuje kot protiutež spontanosti in 
organskim oblikam. Serije na nalep-
kah, nepregledne risbe pa tudi grafike 
v tehniki vernis mou asociirajo na 
nenehno začenjanje, nenehno iskanje 
prisotnosti zgoščene, spontane oblike.

Kot pravi sam, navdih za svoje 
ustvarjanje poišče "v naravi, v ljudeh, 
v portretih ali pa v splošni sliki o mis-
lih na človeštvo. Včasih so bili tisti 
portreti risbe, narisane na računalniški 
papir z ogljem. V dnevnem časopisju 
sem poiskal portrete neznancev, ime-
nujem jih en enov, ker jih ne poznam 
in ne morem upodobiti njihove psihe. 
Če bi jih poznal, bi jih zagotovo nari-
sal drugače. Portret je mehak po risbi, 
je okrnjen, ga manjka kakšen kos, to 
so objektivni znaki. Zapredku rečem 
samo zapredek, ne morem reči, da je 
to motiv. Motiv namreč razumem kot 
nekaj, kar se zazna z očesom. Motivi 
so tudi iz narave ali pa izmišljene 

zgodbe, ko nastaja neka nova struktu-
ra, ki je sicer ne vidimo natančno, je 
pa nekje v naravi zastopana. V svojih 
delih upodabljam tudi pokrajino, sem 
namreč Kraševec, trdi Kraševec, Kras 
imam v sebi in dolgo sem se ukvarjal 
z njegovim upodabljanjem, za spo-
min, ko tja ne bom več mogel hoditi."

Ključni likovni elementi v Mršni-
kovem opusu so točke in linije, ki 
se transformirajo v organske oblike 
krajin, navidezne besedne zapise, 
zapredke, antropomorfne tvorbe.  

Velik poudarek Mršnik daje tudi 
strukturam, vzorcem in naravnim 
oblikam papirja. Včasih papir celo 
sam zmečka in tako dobi grobo, na 
neki način celo ekspresivno podlago. 
Papirje, ki jih je nagubala vlaga, pa 
najde tudi med ostanki grafičnega 
procesa. Te uporabi in jim s svojimi 
minimalnimi posegi doda umetniško 
vrednost.

Razstava v Likovnem salonu Ko-
čevje do 26. februarja 2022 na ogled 
postavlja izbor del iz časovno  različ-
nih ustvarjalnih obdobij Iva Mršnika. 
Razstavljenih je več kot 50 risb in 
grafik različnih formatov.
Nadja Kovačič,  
Pokrajinski muzej Kočevje

Ivo Mršnik: Prostori svetlobe, 2019, vernis  mou • Foto: Pokrajinski muzej Kočevje 

Ivo Mršnik v ateljeju, 2021 • Foto: Pokrajinski muzej Kočevje 

Razstava Iva Mršnika v Likovnem salonu Kočevje, 2021 • Foto: Pokrajinski muzej Kočevje 

IVO MRŠNIK (1939)

Rodil se je v Knežaku pri Ilirski 
Bistrici. Na oddelku za slikar-
stvo Akademije za likovno 
umetnost v Ljubljani je diplo-
miral leta 1968. Ob svojem 
pedagoškem delu je nadaljeval 
tudi študij na grafični specialki 
pri profesorjih Riku Debenjaku 
in Marjanu Pogačniku (diplo-
miral leta 1972) ter leta 1975 
pri profesorju Gabrielu Stupici 
končal še slikarsko specialko. 
Od leta 1978 je bil zaposlen na 
Pedagoški akademiji, kjer je 
leta 1998 postal redni profesor 
za risanje in grafiko. Za svoje 
delo je že kot študent leta 1969 
prejel študentsko Prešernovo 
nagrado, najbolj prestižna pa je 
gotovo nagrada Ivane Kobilce, 
ki jo je Ivo Mršnik prejel leta 
2018 za prepričljivo umetni-
ško držo, kot je bilo zapisano 
v obrazložitvi ob podelitvi 
omenjene nagrade. Ivo Mršnik 
je sicer sodeloval na več kot 
stotih skupinskih razstavah ter 
samostojno v vseh pomembnih 
galerijah slovenskega prostora.
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Dom telesne kulture v Kočevju
Prve organizirane začetke telesne 
vadbe na Kočevskem zasledimo v 
šestdesetih letih 19. stoletja. Takrat so 
na ljudski šoli uvedli pouk telovadbe, 
ki pa ni bil obvezen. Žal to še ni po-
menilo niti zagotovitve prostorov, saj 
so najprej telovadili na prostem, niti 
telovadnih orodij. Ko so tri desetletja 
pozneje zgradili osnovno šolo, je v 
njej svoj prostor dobila tudi telovad-
nica. Po dograditvi gimnazijskega po-
slopja naj bi dijaki vadili v dvorani gi-
mnazije, vendar so še vedno telovadili 
v telovadnici osnovne šole, domnevno 
zaradi pomanjkanja orodja. Med prvo 
svetovno vojno je bil v osnovnošolski 
telovadnici shranjen vojaški material 
in zato ni bila na voljo. Prostori za 
telovadbo so bili tudi v Marijinem 
domu, manjša dvorana pa v gasilskem 
domu. Po odprtju Sokolskega doma 
leta 1938 so bili v njem na voljo novi 
prostori. Po drugi svetovni vojni je 
bila to vse do zgraditve Doma telesne 
kulture, imenovanega tudi Fizkulturni 
dom oziroma FIS in zdaj Športni dom 
Gaj, tudi edina telovadnica v Kočevju. 

Ta danes pod svojo streho združu-
je športni del, prostore za različna 
društva oziroma klube, prostore 

Zavoda za šport in Športne zveze Ko-
čevje ter Ljudsko univerzo Kočevje. 
Skupna površina znaša 2.500 m2, od 
tega športni del 1100 m2. V preteklo-
sti so imeli posamezni prostori tudi 
drug namen, med njimi stanovanjski, 
desetletje je imela tu svoje prostore 
tudi Knjižnica Kočevje, tu je bilo tudi 
eno od skrivnih skladišč orožja za 
potrebe MSNZ v Kočevju.

Dom telesne kulture je gradilo 
domače podjetje Zidar po načrtih arhi-
tekta Marijana Božiča (1926-2008), ki 
se je pod mentorstvom Stanka Blou-
dka navdušil nad arhitekturo športnih 
objektov. Med drugim je načrtoval 

tudi športni park Kodeljevo, dvorano 
Tivoli in številne druge športne objek-
te po Sloveniji in drugod (1980 je na 
primer dokončal športni park Tašmaj-
dan v Beogradu).

Pri gradnji doma je bilo veliko 
del opravljenih tudi udarniško. Po 
njegovi dograditvi v letu 1963, ko se 
je Kočevje tudi z različnimi grad-
benimi posegi v mestu pripravljalo 
na praznovanje 20-letnice zasedanja 
zbora odposlancev, je bila vadba 
še vedno precej omejena. Prostori 
so bili namreč zasedeni tako rekoč 
neprestano, in sicer od 7. ure zjutraj 
do 21. ure zvečer. To je hkrati kaza-

lo na velike potrebe po prostorih za 
vadbo pa tudi na to, koliko ljudi se je 
športno udejstvovalo. TVD Partizan 
Kočevje je bilo namreč zelo aktivno 
društvo. Leta 1968 je prejelo Blo-
udkovo nagrado, ki se kot najvišje 
priznanje Republike Slovenije za delo 
in dosežke na področju športa pode-
ljuje od leta 1965. Nagrado je prejelo 
za množično vključevanje mladine v 
telesno vzgojo in športno dejavnost. 
Takrat je bilo društvo eno najbolj 
organiziranih in naprednih v Sloveniji 
ravno z Domom telesne kulture in 
sodobnim stadionom.
Vesna Jerbič Perko

Maketa Doma telesne kulture, okoli 1962 • Foto: Pokrajinski muzej Kočevje, album Matija Cetinski 
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Uspešno zaključen projekt 
sofinanciranja MGRT

Odlična ribiška sezona na Kočevskem jezeru

Potniški vlak do Kočevja zdaj tudi ob koncih tedna

Za uspešen razvoj in promocijo turiz-
ma Zavod Kočevsko redno sodeluje 
pri pridobivanju sredstev na javnih 
razpisih. V minulem letu smo bili 
tako ponovno uspešni na razpisu 
Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje 
aktivnosti vodilnih destinacij na po-
dročju digitalnega inoviranja kulturne 
dediščine. 

Aktivnosti, ki smo jih želeli izvesti, 
smo združili pod nazivom Doživite 
skrivnostno Kočevsko v objemu goz-
dov in v digitalni obliki, pri izvedbi 
pa smo sodelovali še z Občinama 
Kostel in Osilnica, ki poleg Kočevja 
sestavljata našo destinacijo. V okvi-
ru projekta smo razvili kar sedem 
novih turističnih produktov, ki so bili 
zasnovani v skladu z vizijo razvoja 
slovenskega turizma ter ustrezajo 
usmeritvam in smernicam Slovenske 
turistične organizacije in so edinstve-
ni v svojem pristopu, saj izhajajo iz 
specifik destinacije Kočevsko: njene 
razlikovalne prednosti v naravnih in 
kulturnih danostih.

Nastali so produkti: S kolesom 
od zmaja do medveda (spodbujanje 
gostov k zeleni mobilnosti in kole-

sarjenju za enodnevni obisk Kočevja 
iz Ljubljane oz. obratno po trasiranih 
gozdnih poteh), Doživetje Gradu 
Kostel oz. Skrivnost kostelskega vraga 
(unikatno doživetje z interaktivnim 
vodenjem po gradu), Dežela Petra 
Klepca (multimedijsko in igrificirano 
doživetje Osilnice v obliki digitalne-
ga kviza), Kočevski kolesarski krog 
(nova destinacijska kolesarska pot, ki 
povezuje vse tri občine destinacije Ko-
čevsko in obiskovalcem predstavi naše 
najlepše kotičke), Forest Fun (5-zvez-
dično doživetje za družine z otroki v 
obliki interaktivnega in animacijsko 
zasnovanega pohoda na Fridrihštajn), 
Fotolov na divje živali (nadgradnja 
programov opazovanja divjih živali in 
razvoj novega produkta, ki bo primar-
no namenjen fotografom), Doživetje 
Pragozda Krokar (doživetje, ki obi-
skovalcem skozi VR-očala omogoča 
'vstop' v pragozd Krokar, ki je uvrščen 
tudi na UNESCOV seznam svetovne 
naravne dediščine).

V okviru projekta smo izvedli tudi 
digitalno inoviranje treh enot kultur-
ne oz. naravne dediščine: Pragozda 
Krokar, Gradu Fridrihštajn in Gradu 
Kostel. Za digitalizacijo enot smo 

izvedli različna skeniranja in snemanja 
ter ustvarili digitalne rekonstrukcije, 
ki jih bomo v prihodnje lahko še do-
datno nadgradili.

Poleg razvoja produktov in digi-
talizacije smo za lokalne delavce v 
gostinstvu in turizmu izvedli tudi 
izobraževanja v dveh sklopih: Gostin-
ska akademija Kočevsko ter Tematska 
izobraževanja za zaposlene v turizmu 
in zavodih v destinaciji Kočevsko.

V sklopu Gostinske akademije 
smo za gostince izvedli svetovanja in 
izobraževanja za izboljšanje kakovosti 
gostinske ponudbe, zaradi sprememb 
in 'nove realnosti' pa smo dodali tudi 
vsebine pomoči ob vnovičnem zagonu 
gostinstva po epidemiji covida-19. 
Po obiskih so sledila individualna 
svetovanja, kjer so ponudniki prejeli 
prilagojene smernice in priporočila 
ter konkretne napotke za optimizaci-
jo poslovanja. Z izobraževanji smo 
želeli okrepiti tudi veščine gostoljubja 
zaposlenih v strežbi in prodaji ter jim 
predstavili zasnovo in idejo kolektivne 
gastronomske blagovne znamke Okusi 
gozda Kočevsko. Gostinsko akademi-
jo smo zaključili z vinsko delavnico 
z vrhunskimi poznavalci na temo 

spoznavanja in degustacije vin.
Tematska izobraževanja so bila na-

menjena vodnikom destinacije Koče-
vsko, zaposlenim v Zavodu Kočevsko 
in vsem drugim, ki delajo z gosti in na 
področju razvoja programov. Zaradi 
ukrepov za omejitev širjenja epidemije 
covida-19 so bila izobraževanja izve-
dena v elektronski obliki, prek Zooma, 
kljub temu pa so bila dobro obiskana. 
Med temami, ki so jih udeleženci lah-
ko spoznavali, so bila: petzvezdična 
doživetja, trajnostni turistični produkti 
in gozd kot naravni element turistične 
ponudbe, neverbalna komunikacija za 
zaposlene v turizmu ter oblikovanje 
cen v turizmu in osnove prihodkovne-
ga menedžmenta.

S sofinanciranimi projektnimi sred-
stvi smo zagotovili tudi kritje stroška 
plač za dve osebi, ki sta skrbeli za 
izvajanje vseh aktivnosti v povezavi s 
projektom.

V okviru projekta smo izvedli vse 
zastavljene aktivnosti ter razvili nove 
trajnostne in aktualne produkte za 
različne ciljne skupine, kar bo pripo-
moglo, da nas v prihodnje obišče še 
več gostov.
Nadija Kolmanič

Destinacija Kočevsko je letos zabele-
žila izjemno dobre turistične rezultate, 
k temu pa so prispevali tudi številni 
ribiči, ki so Kočevsko jezero prepoz-
nali kot izjemen naravni biser in ču-
dovito lokacijo za ribolov.

V sodelovanju z Ribiško družino 
Kočevje in Občino Kočevje smo 
letos s skupnimi močmi in dobrim 
sodelovanjem vzpostavili nov režim 
ribolova na Kočevskem jezeru. Ribiči 
so lahko tako lovili le na urejenih in 
označenih ribolovnih mestih, pred 
uporabo pa so se morali najaviti 
in registrirati v TIC Jezero, kjer so 
poravnali tudi nadomestilo za uporabo 
ribiškega prostora in strošek parkira-
nja. Kadar ribolovna mesta uporablja-
jo domačini, ki so včlanjeni v Ribiško 
družino in imajo prebivališče v Ob-
čini Kočevje, ta strošek krije Ribiška 

družina, plačila turistične takse pa so 
kot občani Občine Kočevje oprošče-
ni. Člani Ribiške družine Kočevje iz 
drugih občin morajo ob morebitnih 
prenočitvah poravnati turistično 
takso, nadomestilo pa prav tako krije 
Ribiška družina Kočevje. Ribiči za 
ribolov potrebujejo še ustrezno ribo-
lovno dovolilnico, ki jo lahko kupijo 
v TIC-u Jezero ter drugih lokacijah v 
Kočevju.

Letos smo pri ribičih tako zabeležili 
1.854 prenočitev, kar predstavlja kar 
35 % vseh prenočitev, ki smo jih v 
letošnji sezoni evidentirali v Cam-
pu Jezero Kočevsko. Člani Ribiške 
družine Kočevje so ustvarili 435 
prenočitev, kar je 23,5 % prenočitev, 
opravljenih na ribolovnih mestih. 
Od 435 prenočitev članov Ribiške 
družine Kočevje so jih 193 ustvarili 

uporabniki s stalnim prebivališčem 
v Občini Kočevje, 242 pa uporabni-
ki s stalnim prebivališčem iz drugih 
krajev. Dober obisk so ustvarili tudi 
tujci, ki so ribolovna mesta obiskovali 
iz Nemčije, Nizozemske in Italije, v 
manjšem številu pa tudi iz Avstrije, 
Velike Britanije in Irske. Veliko tujcev 

je Kočevsko jezero za ribolov obiska-
lo več kot enkrat. Za ribolov smo v 
TIC Jezero skupaj prodali 573 ribo-
lovnih dovolilnic, najbolj obiskane 
pozicije pa so bila ribolovna mesta od 
1 do 8 in 15.

Nov režim ribolova se je izkazal za 
zelo uspešnega, saj imamo zdaj boljši 
pregled nad dogajanjem ob Koče-
vskem jezeru, od obiskovalcev iz dru-
gih krajev pa prejmemo tudi turistično 
takso in jih lahko prištejemo v ura-
dno statistiko gostov, ki prenočijo v 
destinaciji Kočevsko. Takšni rezultati 
so plod odličnega sodelovanja med 
Ribiško družino Kočevje, Občino 
Kočevje in Zavodom Kočevsko, 
zato z veseljem in pričakovanjem še 
boljšega sodelovanja že pogledujemo 
k naslednji sezoni.
Nadija Kolmanič in Barbara Malnar

Od 12. decembra 2021 je na relaciji 
Grosuplje–Kočevje–Grosuplje v velja-
vi nov vozni red potniškega vlaka, ki 
bo veljal do 4. septembra 2022. Vozni 
red je objavljen na spletni strani Slo-
venskih železnic: https://potniski.sz.si/
vozni-redi-po-relacijah/.

Pomembne novosti in spremembe, ki 
so bile uvedene s spremembo voznega 
reda, so, da vlak zdaj redno vozi tudi 
ob sobotah in praznikih, da med delov-
niki vozi po ustaljenem voznem redu z 
manjšimi časovnimi popravki ter da se 
bodo po novem vsi vlaki ustavljali tudi 

na vmesni postaji Stara Cerkev. Med 
tednom je na relaciji Kočevje–Ljublja-
na zdaj predvidenih 10 dnevnih voženj, 
ob sobotah, nedeljah in praznikih pa po 
4 vožnje. Ob nedeljah je uvedena tudi 
dodatna linija na relaciji Kočevje–Lju-
bljana, pri čemer je bila uvedena nova 

ura prihodov in odhodov.
Vse aktualne informacije o voznih 

redih vlakov in o morebitnih posebno-
stih v prometu lahko potniki spremljate 
v iskalniku voznega reda na www.
slo-zeleznice.si.
Nadija Kolmanič

Kočevsko jezero je vedno bolj priljubljena 
točka za ribolov. • Foto: Anja Colnar 



SOBOTA, 1. JANUAR, 16.30
Družinski (podnapisi)

VOLK IN LEV
THE WOLF AND THE LION

SOBOTA, 1. JANUAR, 19.00
Znanstvenofantastična akcija

SPIDER MAN: NI POTI DOMOV
SPIDER MAN: NO WAY HOME

NEDELJA, 2. JANUAR, 16.30
Animirani (sinhronizirano)

ZAPOJ 2
SING 2

NEDELJA, 2. JANUAR, 19.00
Komična drama

NAJBOLJ GROZEN ČLOVEK NA SVETU
VERDENS VERSTE MENNESKE

IZ LIFFA V KCK! 

TOREK, 4. JANUAR, 19.00
Biografska zgodovinska drama

BENEDETTA
BENEDETTA

IZ LIFFA V KCK!

PETEK, 7. JANUAR, 16.30
Družinski animirani film (sinhronizirano)

ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO
MOONBOUND

PETEK, 7. JANUAR, 19.00
Romantična komedija

IGRA SOVRAŠTVA
THE HATING GAME

SOBOTA, 8. JANUAR, 16.30
Animirani (sinhronizirano)

ZAPOJ 2
SING 2

SOBOTA, 8. JANUAR, 19.00
Akcijska komična pustolovščina

THE KING’S MAN: ZAČETEK
THE KING’S MAN

NEDELJA, 9. JANUAR, 16.30
Družinski (podnapisi)

VOLK IN LEV
THE WOLF AND THE LION

NEDELJA, 9. JANUAR, 19.00
Komična drama

FRANCOSKA DEPEŠA
THE FRENCH DISPATCH OF THE LIBERTY, 
KANSAS EVENING SUN

IZ LIFFA V KCK!

TOREK, 11. JANUAR, 19.00
Komična drama

NESREČNI FUK ALI NORI PORNIČ
BABARDEALA CU BUCLUC SAU PORNO 
BALAMUC

IZ LIFFA V KCK! 

PETEK, 14. JANUAR, 16.30
Animirana komična pustolovščina(sinhronizirano)

PRI ADDAMSOVIH 2
THE ADDAMS FAMILY 2

PETEK, 14. JANUAR, 19.00
Grozljivka

KRIK
SCREAM

SOBOTA, 15. JANUAR, 16.30
Družinski animirani film (sinhronizirano)

ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO
MOONBOUND

SOBOTA, 15. JANUAR, 19.00
Znanstveno-fantastični

MATRICA: OBUDITEV
THE MATRIX RESURRECTIONS

NEDELJA, 16. JANUAR, 16.30
Animirani (sinhronizirano)

ZAPOJ 2
SING 2

NEDELJA, 16. JANUAR, 19.00
Komična drama

DESET V POL
DESET U POLA

TOREK, 18. JANUAR, 19.00
Fantazijska komedija

NEBESA
NEBESA

IZ LIFFA V KCK!

KCK NAPOVEDUJE - JANUAR

Kino KCK si pridržuje pravico, do 
spremembe programa!
Za spored obiščite našo spletno 
stran www.kck.si.

V primeru izboljšanja 

epidemioloških razmer 

in sprememb ukrepov 

bomo v Kulturnem centru 

Kočevje ponovno pričeli 

z izvajanjem kulturnih 

glasbenih, gledaliških in 

drugih prireditev. 

Vabimo vas, da za vse 

informacije spremljate 

našo spletno stran  

www.kck.si in družbeni 

omrežji:

@kckkocevje    

@kulturnicenterkocevje

KINO KINO KINO KINO
PETEK, 21. JANUAR, 16.30
Družinska pustolovščina (sinhronizirano)

VELIKI RDEČI PES  
CLIFFORD
CLIFFORD THE BIG RED DOG

PETEK, 21. JANUAR, 19.00
Akcijska kriminalka, triler

355
THE 355

NEDELJA, 23. JANUAR, 16.30
Družinska pustolovščina, sinhronizirano

VELIKI RDEČI PES  
CLIFFORD
CLIFFORD THE BIG RED DOG

NEDELJA, 23. JANUAR, 19.00
Komična romantična drama

SLADIČEVA PICA
LICORICE PIZZA

TOREK, 25. JANUAR, 19.00
Romantična komedija

PRAVI MOŠKI
ICH BIN DEIN MENSCH

IZ LIFFA V KCK! 

PETEK, 28. JANUAR, 16.30
Družinska pustolovščina, sinhronizirano

VELIKI RDEČI PES  
CLIFFORD
CLIFFORD THE BIG RED DOG

PETEK, 28. JANUAR, 19.00
Akcijska pustolovščina, drama

MORBIUS
MORBIUS

NEDELJA, 30. JANUAR, 16.30
Družinska pustolovščina, sinhronizirano

VELIKI RDEČI PES  
CLIFFORD
CLIFFORD THE BIG RED DOG

NEDELJA, 30. JANUAR, 19.00
Glasbena romantična drama

CYRANO
CYRANO
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'Job shadowing' – prvi karierni stik z delodajalcem

Do posojila s pomočjo GSD

Petek, za nekatere zadnji delovni dan 
pred oddihom. Za tiste, ki na svoji ka-
rierni poti niso zadovoljni, pa prilož-
nost, da poiščejo novo zaposlitveno 
pot. Izpeljali smo Karierni sejem Ko-
čevje. Za 13 dijakov je Karierni sejem 
nova izkušnja – prvo soočenje s trgom 
dela in povezovanje z delodajalci. 
Mreženje s potencialnimi bodočimi 
delodajalci so urili na individualnih 
zaposlitvenih razgovorih v Športni 
dvorani Kočevje.

Sedem uspešnih podjetij – Melamin, 
d. d., YASKAWA Europe Robotics, d. 
o. o, Rotis, d. o. o, Slovenski državni 
gozdovi, d. o. o, Intersocks, d. o. o., 
Inotherm, d. o. o. in Kočevski tisk, 
d. o. o. – je navdušeno pristopilo k 
aktivnostim t. i. Job shadowinga (me-
toda opazovanja na delovnem mestu). 
Povezali smo jih z dijaki zaključnih 
letnikov različnih smeri Gimnazi-
je in srednje šole Kočevje. Top pet 
najuspešnejših dijakov, ki so izkazali 
velik interes in se dobro predstavili, je 
pridobilo možnost ogleda delovnega 
okolja in sodelovanja v podjetjih.

Dijake smo na razgovore pripravili 
in jim v Svetovalnem središču na 
Ljudski univerzi Kočevje ponudili 
podporo pri zapisu kakovostnih ži-
vljenjepisov. Ob pogovoru in razmi-
sleku so številni od njih lahko nanizali 
bogate življenjske izkušnje, ki jih s 
ponosom delijo. Pomembno je, da 
svoja znanja znajo zapisati v zgod-
bi. Samo takšen zapis bo iskren in 
prodoren. Velik poudarek smo name-
nili zapisu in identifikaciji dobrih in 
močnih lastnosti dijaka. Ob pripravi 
kakovostnega življenjepisa smo dija-
kom predstavili pomembne poudarke, 

na kaj biti pozoren in kako oblikovati 
dober prvi vtis pred bodočim šefom. 

Pozitivna izkušnja, ki jo delodajalci 
zelo podpirajo, saj si stikov želi-
jo. Mreženje z dijaki smo izpeljali 
že tretje leto in ugotavljamo, da je 

karierno tkanje vezi med delodajalci 
in dijaki velik izziv. Izziv, ki zahteva 
izjemno predstavitev delodajalcev, da 
se mladi za sodelovanje v njihovem 
podjetju odločijo in vidijo smisel 
povezovanja. In izziv, kako navdušiti 
mlade, da svoje karierne cilje začne-
jo konkretno oblikovati, še preden 
zaključijo srednjo šolo ali študij. 

Prednost mreženja je večstranska. 
Delodajalci spoznajo dobre kandidate 
za študentsko delo in posledično za-
poslitev, tudi pri poklicnih profilih, ki 

so manj spoštovani in zanimivi. Dija-
ki spoznajo in razvijejo kompetence, 
ki so potrebne za opravljanje dolo-
čenega profila v realnem delovnem 
okolju, dobijo možnost štipendiranja 
in postanejo samozavestnejši. 

Kompetence vseživljenjskega 
učenja so pogosto manj zaznane pri 
mladih. Analiza potreb po kadrih, ki 
smo jo partnerji projekta VšečKAM 
in GREM opravili med podjetji v 
Vzhodni kohezijski regiji, je pokaza-
la zanimiv podatek: približno 65 % 
podjetij ni zadovoljnih s kompetenca-
mi mladih, ki jih ti pokažejo v sklopu 
prve zaposlitve. Najpogosteje pogre-
šajo sposobnost samostojnega dela, 
sposobnost prilagajanja, komunikacij-
ske kompetence, sposobnost reševanja 

problemov, sposobnost dela s stranka-
mi. Aktivnost projekta Job shadowing 
mladim omogoča prav to.

Kako pa pogumni mladi zaznavajo 
takšno izkušnjo? 

“Karierni sejem je bila zelo ko-
ristna izkušnja, ki nam je odprla pot 
v lokalna podjetja in nam ponudila 
možnost vključitve na delovna mesta. 
Dijaki smo izvedeli nova dejstva o 
zaposlovanju in se poglobili v naše 
zahtevno vprašanje o nadaljnjem štu-
diju ter prišli bližje odgovoru.
Luka, dijak programa Gimnazija

Na kariernem sejmu je bilo kar 
dobro, moram priznati. Na začetku 
sem imela veliko stisko, ker me je 
bilo strah, kako se sploh izpostaviti 
in predstaviti. Po prvem pogovoru sta 
me trema in strah minila in bila sem 
sproščena. Ta izkušnja mi je prinesla 
eno resnično sliko, kaj nas res čaka 
v življenju in da se bomo res morali 
izkazati in pokazati, česa smo sposob-
ni, in da ni lahko biti izbran. Karierni 
sejem in pogovor s podjetniki bi pri-
poročala svojim vrstnikom. Zakaj? 

Ker želim, da dobijo nove izkušnje. 
Da vidijo, da je to v resnici kot neko 
pogajanje in nam olajša pot iskanja 
službe.
Dženita, dijakinja programa 
 Trgovec-prodajalec

Pogum, širok spekter spretnosti 
doma in v šoli ter volja do dela so 
tri komponente, ki odpirajo vrata na 
karierni vlak. VšečKAM in GREM - 
Karierni center za mlade vam pomaga 
na tej poti. 
Maja Rupnik

Društva, zavodi, zadruge in social-
na podjetja se velikokrat znajdejo 
v težavah glede zagotavljanja virov 
financiranja. Njim ter mikro in malim 
podjetjem iz 18 občin jugovzhodne 
Slovenije, tudi iz kočevske, je za 
predfinanciranje projektov, odpiranje 
novih delovnih mest, obratna sredstva 
ali investicije namenjena Garancijska 
shema za Dolenjsko (GSD). Garancija 
GSD predstavlja povečano možnost 
pridobitve posojila za tiste upravi-
čence, ki nimajo zadostnih jamstev 
za zavarovanje bančnega posojila, ali 
za tiste, ki želijo del svojih jamstev 
sprostiti za nov investicijski ciklus.  

V letošnjem razpisu GSD je na voljo 
dobre štiri milijone evrov posojil in ga-
rancij pod ugodnimi obrestnimi mera-
mi (6 mesečni EURIBOR + od 1,5 do 
1,55 %), za upravičence iz kočevske 
občine pa nekaj več kot 356.000 evrov. 
Med pogoji, določenimi v razpisu, sta 

npr. število zaposlenih (do posojil so 
upravičeni tisti, ki nimajo več kot 50 
zaposlenih), in sedež dejavnosti. 

V razpisu sodelujejo tri banke, in 
sicer LON, NLB in Delavska hranil-
nica. Dolgoročna posojila v sklopu 

GSD so odprta za štiri linije: investi-
cije, obratna sredstva, zaposlovanje 
in predfinanciranje projektov, ki so 
sofinancirani z evropskimi ali nacio-
nalnimi sredstvi; višina posojila pa je 
odvisna od tega, za kakšen namen od 
naštetih upravičenec kandidira. 

Razpis, objavljen na spletnih 
straneh Razvojnega centra Kočevje 
Ribnica in Razvojnega centra Novo 
mesto, je odprt do konca marca pri-
hodnje leto. Zainteresirani kandidati 
lahko dobijo več informacij po tele-
fonu, in sicer na RC Kočevje Ribnica 
(01 8950 610) ali RC Novo mesto (07 
33 72 987).

Popolne vloge bo obravnaval 
Garancijski odbor GSD, praviloma 
enkrat mesečno. RC NM bo upra-
vičence pisno obvestil z odločitvijo 
pristojnih organov v 15 dneh po spre-
jemu odločitve na odboru.
Petra Šolar

Foto: Maja Rupnik 

Foto: www.pixabay.com 
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Brezposelni aktivno v izzivu za boljšo prihodnost
Na Podjetniškem inkubatorju Kočevje 
izvajamo program za že šesto genera-
cijo udeležencev socialne aktivacije. 
V šestmesečnem programu Aktivni 
za prihodnost brezposelni udeleženci 
krepijo različna znanja, veščine in 
moč za lažje soočanje z izzivi na trgu 
dela ali v osebnem življenju. Cilji, 
pričakovanja in zmožnosti vsakega 
posameznika so ob vključitvi različni, 
kar tvori svojevrstne izzive in lepoto 
sodelovanja v medsebojni različnosti. 

Nekateri si za končni cilj ob izhodu 
iz programa zastavijo zaposlitev ali 
vključitev v eno izmed oblik aktivne 
politike zaposlovanja. Nekateri se 
želijo izobraževati ali bolje spoznati 
svoja interesna področja. Spet drugi 
želijo pridobiti nova znanja in vešči-
ne, s katerimi bi se lažje potegovali 
za prosta delovna mesta. Med udele-
ženci so tudi takšni, ki si po različnih 
življenjskih izkušnjah prizadevajo 
okrepiti sebe, da se bodo lahko soo-
čali z vsakodnevnimi izzivi in rutino, 
ki jo od posameznika zahteva delovno 
okolje.

Program socialne aktivacije zajema 
skupinske aktivnosti in individual-
na svetovanja. V skupinskem delu 

udeleženci med seboj sodelujejo pri 
organiziranih delavnicah in predava-
njih, kjer pridobijo različne uporab-
ne informacije. Najprej se druženja 
posvečajo krepitvi samopodobe in 
medsebojnemu spoznavanju, v nas-
lednjih štirih mesecih sledijo delavni-
ce pridobivanja uporabnih informacij 
in znanj, predstavitve delodajalcev in 
predstavnikov različnih organizacij 
ter ustvarjalne, računalniške in druge 
vsebine. Udeleženci lahko skozi daljši 
usmerjen projekt ustvarjajo skupni iz-
delek s področja lesnega obdelovanja, 
multimedije, šivanja in samooskrbe 
ali pa pridobivajo konkretne delovne 
izkušnje v podjetju, s katerim sklene-

mo dogovor. Zadnji mesec programa 
potekajo aktivnosti za podporo pri 
iskanju nadaljnjih vključitev (npr. pre-
gled prostih delovnih mest in možnih 
izobraževanj, priprave življenjepisov, 
predstavitve oblik aktivne politike za-
poslovanja, prijave na delovna mesta). 

Po končanem programu udeleženci 
pogosto poročajo o boljši samopodo-
bi, ki je pomemben temelj za nadalj-
nje korake v življenju. Ena od udele-
ženk je svojo izkušnjo opisala tako: 
"Z vidika osebnega napredka sem 
pridobila veliko, rekla bi predvsem 
psihično in fizično pripravo na delo 
ter izboljšanje samopodobe. Pridobila 
sem veščine sproščanja, skupinskega 

dela, krepila ustvarjalnost, delo na ra-
čunalniku, komunikacijo z nadrejeni-
mi, donatorji, strankami ter pridobila 
druge koristne informacije."

Do zdaj je pozitivni izhod iz progra-
ma tekočega projekta doseglo 43 % 
vključenih udeležencev (tj. vključitev 
v izobraževanje, usposabljanje ali za-
poslitev). Prav vsi vključeni so poro-
čali o osebnem napredku in pozitivnih 
izkušnjah, ki so jih pridobili med so-
delovanjem. Pri svojem delu pogosto 
ugotavljamo, da je v lokalnem okolju 
premalo prilagojenih delovnih mest, 
ki bi zaposlitev omogočala tudi tistim 
brezposelnim, ki kljub prizadevanjem 
ne zmorejo običajnega 8-urnega dela. 
Po drugi strani pa smo še toliko bolj 
hvaležni podjetjem in zavodom, kjer 
naši udeleženci lahko pridobijo delov-
ne izkušnje. 

Marca 2022 začnemo z novo sku-
pino udeležencev, zato k vključitvi 
vabimo vse zainteresirane, ki izpol-
njujejo pogoje za vključitev. Projekt 
Aktivni za prihodnosti – Projekti 
socialne aktivacije na Kočevskem 
2019-2022 sofinancirata MDDSZ in 
Evropski socialni skladi.
Ana Močnik

Foto: arhiv Podjetniškega inkubatorja Kočevje  
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Lajtmotiv* si izberemo sami
Pianist in komik Victor Borge je 
nekoč, tik pred začetkom koncerta, 
zaslišal kašljanje iz občinstva. Obrnil 
se je v dvorano in zaskrbljeno ko-
mentiral, da upa, da ne gre za kaj res-
nega. Le kaj bi si o tem mislil danes? 
Haydn bi kašljanje nemara skril v 
katero od svojih simfonij, Beethoven 
pa bi ga morebiti uporabil za prvih 
nekaj taktov svoje pete simfonije. 
Kreh-kreh-kreh-kreh! Ni na nas, da 
izbiramo čas, v katerem živimo, lah-
ko pa ga sooblikujemo. Vsak posebej 
in vsi skupaj. Harmonija različnih 
glasov, kjer nas niti posamezne diso-
nance ne smejo vreči iz tira. Navse-
zadnje je Mark Twain za Wagnerjevo 
glasbo povedal, da je boljša, kot se 
sliši. Vzemimo si to za svoj lajtmotiv. 
Tudi ta naš čas ni tako hud, da ne bi 
zmogli smeha in topline.

Glasbene šole na splošno, zlasti pa 
naša, se ni pustila dotolči ne bolezni, 
ne ukrepom, ne disonancam. Igramo, 
plešemo, pojemo, godemo, pihamo, 
brenkamo in tolčemo še naprej ter 
ravno ta volja do učenja in ustvarja-
nja nas vleče prek vseh disonanc in 
nam obarva življenje. Prilagodili smo 
pouk, nastope, tekmovanja, upošteva-
li vse, kar se upoštevati da, skrbeli za 
varnost in vendar ohranili mladostni 
zagon. Nikogar nismo pozabili, niko-
gar pustili za sabo. Morda nastopamo 
pred manj poslušalci v živo, kljub 
temu pa smo še vedno prisotni pov-
sod, kjer smo bili. Tudi tekmujemo.

Trio učiteljev GŠ Kočevje (Dejan 
Herakovič, Neža Sečnik in Marko 
Petrušič) se je udeležil 10. mednaro-
dnega festivala slovanskih pesmi v 
organizaciji Ruskega znanstvenega 
in kulturnega centra v Ljubljani. 
Prejeli so tretjo nagrado.

Lučka Perko je 1. decembra 
tekmovala na mednarodnem tekmo-
vanju v Varaždinu, prejela srebrno 
priznanje v kategoriji 1.c v disciplini 
klarinet in bila v svoji kategoriji tre-
tja najboljša. Čestitamo vsem, Lučki, 
mentorici Nadji Drakslar Petrač in 
korepetitorju Marku Petrušiču. 

Učenci se pripravljajo na mednaro-
dno tekmovanje za nagrado Avsenik 
ter za državno tekmovanje TEMSIG. 
Državno predtekmovanje v disci-
plini diatonična harmonika bomo 1. 
februarja organizirali v Glasbeni šoli 
Kočevje. 10. decembra smo v šoli 
imeli Koncert učiteljev, 16. decem-
bra pa Božično-novoletni koncert v 
Šeškovem domu. 20. januarja pri nas 
gostujejo učenci pobratene glasbene 
šole iz Kopra. Seveda bomo vse pri-
reditve organizirali v skladu z ukrepi 
oziroma odloki. Poslušalcev bo 
manj, bodo pa zato nekatere priredi-
tve vidne tudi na spletu.

Pred nami je spet december s 
svojimi prazniki, lučkami, toplim 

čajem in potico. Sneg je tu. Ne daj-
mo si vzeti čarobnosti časa, morda 
lahko praznike spet naredimo bolj 
osebne, bolj družinske in toplejše. 
Vsak nasmeh je vreden več, vsak 
objem toplejši, vsaka kepa in snežak 
zabavnejša. Bodimo boljši, kot smo 
bili lani. Brez razloga, samo zato, 
ker smo lahko. To je tudi sporočilo 
naše glasbene šole v tem zimskem 
decembru. Čas si ustvarjamo sami in 
glasbena šola nam pri tem pomaga z 
glasbo, kulturo, smehom, da osmisli-
mo življenje v presežku zgolj mate-
rialnega. Za vse vas smo še vedno 
vidni in dosegljivi, čeprav pogosto 
samo na spletu. Pa vendar, ob skode-
lici vročega kakava, ko zunaj padajo 
beli snežni kosmi, mraz stiska vogale 
hiš in blokov, znotraj pa je toplo 
in lučke odsevajo v božičnih okra-
skih, si raje kot kaj drugega zavrtite 
glasbeni posnetek naših učencev. 
Lajtmotiv.

Spremljate nas lahko na www.gs-
-kocevje.net. Želimo vam lep decem-
ber, vesel božič in srečno novo leto. 

 *Lajtmotiv – vodilni motiv, je krat-
ka glasbena ideja, povezana z likom, 
predmetom, konceptom, krajem 
ali značilnostjo. Je majhna glasbe-
na tema, ki se pojavi vsakič, ko se 
pojavi oseba ali specifičnost, ki jo 
označuje. Npr. vsakič, ko se določen 
lik pojavi v opernem delu (bodisi 
neposredno na odru ali posredno z 
omembo drugih likov), orkester zai-
gra lajtmotiv te osebe. Lajtmotivi vo-
dijo gledalce skozi glasbeno-scensko 
dogajanje ter olajšajo krmarjenje po 
drami in spremljanje dela. Krepijo 
povezavo med dramskim dejanjem 
in glasbo.
Martin Lavrič in Jože Rajk

Lučka Perko in korepetitor Marko Petrušič • Foto: arhiv GŠK 

Zlata Maja z Gimnazije in 
srednje šole Kočevje
Pred 23 leti se je na Zvezi društev diabetikov Slovenije porodila ideja o organi-
zaciji tekmovanja o sladkorni bolezni.

Preventiva ima največji uspeh, če se ozaveščanje začne pri mladih. Na GSŠK 
se tega zavedamo, zato se z veseljem udeležimo tekmovanja. Dijaki najprej 
preverijo svoje znanje na šolskem tekmovanju, če so tu uspešni, nadaljujejo 
preverjanje znanja na državnem nivoju. Državno tekmovanje se odvija novem-
bra. 14. november je namreč svetovni dan sladkorne bolezni. Letošnje državno 
tekmovanje je potekalo v soboto, 20. novembra, in sicer prek spletne aplika-
cije v obliki kviza. Na državni ravni je tekmovalo 417 udeležencev, le 83 jih 
je osvojilo zlato priznanje. Med njimi tudi Maja Levstek, dijakinja 2. letnika 
Gimnazije in srednje šole Kočevje. Majo srečamo vedno nasmejano, veselo, 
zadovoljno, saj niza uspehe tudi na drugih področjih. Zelo uspešna pa ni le v 
šolskih klopeh in na tekmovanjih iz znanja, je namreč aktivna tudi v prostem 
času, kjer kot uspešna športnica niza uspehe v plavanju. Poudarek preventive 
pri sladkorni bolezni je na zdravem življenjskem slogu. Biti telesno aktiven – 
naj bo to modna muha ali preventiva, vseeno je, samo GIBAJ SE!

Maja je dober zgled, saj s svojim načinom življenja, z znanjem, ki ga je izka-
zala, lahko ozavešča tiste, ki s to boleznijo živijo, in tiste, ki so v tem trenutku 
zdravi. Sladkorna bolezen ne boli, je pa lahko nevarna, zato je pomembna 
preventiva.
Karin Kočevar

Foto: arhiv GSŠK 
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Kulturni projekt Romske navade in vraže

Drobtinica dobrodelnosti na OŠ Zbora odposlancev

Spletni bazar

Na osnovni šoli Ljuba Šercerja smo 
že tretje leto zapored v sodelovanju 
s KUD Jazbec in partnerji izvedli 
kulturni projekt s krovnim naslovom 
To smo mi, katerega namen je spozna-
vanje in vzdrževanje romske kulture. 
Tako smo na začetku šolskega leta 
2021/2022 začeli izvajati projekt, ki je 
tokrat nosil naslov Romske navade in 
vraže, prek njega pa smo se seznanili 
s tradicionalnimi dogodki in verovanji 
v romski skupnosti.

V projekt so bili vključeni rom-
ski učenci vseh razredov, delo pa je 
potekalo v mehurčkih in individu-
alno. Začeli smo izdelovati plakat o 
romskih navadah. Zanimale so nas 
romske navade pri poroki, rojstvu in 
smrti. Na začetku smo se o navadah 
pogovorili z učenci, saj smo želeli iz-
vedeti, kakšne so njihove izkušnje in 

ali sploh vzdržujejo romsko tradicijo. 
Izvedeli smo, da se njihove navade 
pri porokah, rojstvu in smrti bistveno 
ne razlikujejo od sodobnih sloven-
skih, zato smo pogledali v zgodovino 
romskih navad, pri čemer smo si 
pomagali z literaturo Življenje Romov 
v slovenskem prostoru. Poiskali smo 
najbolj pomembne značilnosti rom-
ske tradicionalne poroke, tradicije ob 
rojstvu otroka in ob smrti družinskega 
člana ter oblikovali plakat z nazivom 
Romski ceremoniali in verovanja.

Nadaljevali smo z romskimi vra-
žami, kar je bilo učencem še posebej 
zabavno, saj za večino vraž, prebranih 
v literaturi, niso slišali. Razbrali smo 
najbolj zanimive vraže in jih zapisali. 
Nato so jih učenci samostojno preve-
dli in zapisali v romskem jeziku ter 
posamezno vražo upodobili na sliki. 

Prevedene in ilustrirane vraže smo 
dali natisniti in vezati. Nastala je ču-
dovita brošura romskih vraž, zapisanih 
v romskem jeziku, s čimer smo prispe-
vali k ohranjanju romskega jezika. Za 
zaključek projekta smo učencem, ki so 
se aktivno vključevali v njegov potek 
in sodelovali v oblikovanju plakata in 
izdelovanju brošur, podarili simbolič-
na darila s šolskimi potrebščinami.

Plakat o romskih navadah in izdela-
ne brošure o romskih vražah so zdaj 
vidni vsem udeležencem vzgojno-iz-
obraževalnega procesa, saj naša šola 
temelji na načelih vključujoče šole. Z 
namenom vzdrževanja romske kulture 
in spodbujanja razvoja senzibilnosti 
za ljudi iz romske skupnosti smo 
obogatili tudi našo šolsko knjižnico 
z literaturo Romi in romska naselja v 
Sloveniji, Zakaj pri nas žive Cigani in 
ne Romi in zgodbico Most prijatelj-
stva. Ker je inkluzija trajen proces, se 
bomo na naši šoli še naprej ukvarjali 
z romsko dediščino. Spoznali bomo 
tradicionalne romske otroške igre, 
pri čemer bomo vanje vključili vse 
učence osnovne šole Ljuba Šercerja 
in se spomladi skupaj tudi preizkusili 
v njih.
Anđela Krsnik

Večina ljudi dobrodelnost povezuje 
z zbiranjem denarja, a je še vse kaj 
drugega. Gre predvsem za opra-
vljanje in izkazovanje dobrih del in 
dejanj. Prav vsak lahko podari na-
smeh, objem, svoj čas ali le prijazno 
besedo, ki pogosto osrečuje.

Zavedati se moramo, da je čut do 
sočloveka ena od osnovnih vrednot, 
zato je prav, da o tem ozaveščamo 
tudi otroke. Teoretično se sicer ot-
roci s tem seznanjajo že pri pouku, 
a to še zdaleč ni dovolj. Najpo-
membnejši je zgled in tukaj imamo 
starši in učitelji pomembno vlogo.

Prav zato na OŠ Zbora odposlan-
cev v sodelovanju z Rdečim križem 
Kočevje izvajamo različne dobro-
delne akcije, s katerimi spodbujamo 
čut učencev za vrednote humanosti 
in solidarnosti.

Prva med njimi je akcija Drob-
tinica, v kateri sodelujejo šole po 
Sloveniji. Cilj te akcije je poma-
gati otrokom iz socialno šibkejših 
okolij. Poteka jeseni, natančneje 
16. oktobra ob svetovnem dnevu 
hrane. Letos smo akcijo na naši šoli 
izvedli nekoliko pozneje, in sicer 
prvi četrtek v novembru. Učenci 
in učitelji smo obiskali stojnico v 
pritličju šole, kjer smo prostovoljni 
prispevek (2 €) menjali za hlebček 
kruha in s tem prispevali 'drobtinico' 
v šolski sklad.

Na šoli zbiramo tudi oblačila in 
obutev za otroke in mladostnike. V 
oktobru in novembru organiziramo 
zbiralno akcijo Daj naprej. Učen-
ci prinesejo oblačila in obutev, ki 
jo prerastejo ali je ne potrebujejo. 
Zbrano nato predamo Rdečemu kri-

žu Kočevje, kjer poskrbijo, da vse to 
pride v prave roke.

V letih 2018 in 2019 smo sodelo-
vali tudi v projektu Zaigraj z nami, 
katerega namen je bil poleg spod-
bujanja zdravega načina življenja 
tudi spodbujanje sočutja in soli-
darnosti. Otroci so tako prispevali 
za počitnice svojih sovrstnikov, ki 
živijo v manj spodbudnem okolju in 
si ne morejo privoščiti počitnic ob 
morju. Vsem, ki so darovali, je bil 
omogočen vstop v žrebanje za vrsto 
privlačnih športnih nagrad. 

Prav tako vsako leto v prazničnem 
decembru učenci in učiteljice skupaj 
izdelamo darilca za varovance Doma 
starejših občanov Kočevje. Pripravi-
mo jim tudi krajšo prireditev ter jih s 
to malo pozornostjo neizmerno raz-
veselimo. Takrat lahko na številnih 

obrazih opazimo tudi kakšno solzo 
sreče, ki ni redka tudi pri nastopajo-
čih. V preteklem šolskem letu smo 
akcijo prilagodili in prireditev iz-
vedli junija na prostem. Vse kaže na 
to, da tudi letos obisk naših ostarelih 
ne bo mogoč, a zagotovo bomo spet 
našli način, kako razveseliti naše 
drage starostnike, če ne drugače, pa 
s kakšno praznično voščilnico. 

Tako z vsemi temi majhnimi 
dobrimi deli – drobtinicami lepšamo 
dneve ljudem v stiski in hkrati tudi 
sebi, saj ni večje nagrade kot obču-
tek, da si nekomu vsaj malo polep-
šal življenje.

In za konec: Nikar ne podcenjuj-
mo moči nasmeha, dotika, prijazne 
besede, iskrene pohvale. To je tisto, 
kar šteje!
Aleksandra Stijepić

Lansko leto so učenci OŠ Ob Rinži 
orali ledino in verjetno kot prva šola v 
Sloveniji uspešno izpeljali prvi spletni 
bazar. Učenci so bili nad delom in 
rezultati navdušeni, zato so letos vse 
skupaj še nadgradili in k sodelovanju 
povabili učence od 1. do 9. razreda. V 
sodelovanju s Podjetniškim inkubator-
jem pod mentorstvom Andreja Mla-
denoviča so izdelali načrt in strategijo 
za izvedbo te zelo zahtevne naloge. 
Treba je bilo pripraviti kratek kulturni 
program z nagovorom ravnateljice, 
zbrati, fotografirati in dodati izdelke 
vseh razredov v spletno trgovino, 
izdelati lastne izdelke … Najtežji del 
pa je bil zagotovo priprava in oddaja 
vseh naročil staršem.

7. 12. 2021 ob 17.00 so se učen-
ci prek kanala YouTube preselili v 
domove naših učencev in jih prijazno 
nagovorili ter jim podali točna navo-
dila, kako bo potekala spletna prodaja. 
V spletni trgovini je bilo na voljo kar 
84 različnih izdelkov in verjetno se 
vsi strinjate, da so se učenci naše šole 
res zelo potrudili.

Letošnji izkupiček bazarja bo raz-
deljen po razredih, zato je imel vsak 
razred svojo kategorijo, kar je našim 
kupcem tudi pomagalo pri iskanju do-
ločenega razreda in njihovih izdelkov. 
Izdelki Podjetniškega krožka so nas-
tali v sodelovanju z Zakladi Kočevske 
in gospo Ljubo Štefanič, pod mentor-
stvom Andreja Mledenoviča, Katje Ilc 

Virant in Tilna Štirna ter predstavljeni 
v posebni kategoriji. Posebno pozor-
nost so učenci namenili ekološko in 
lokalno pridelanim surovinam in iz 
njih izdelali zanimive in predvsem 
uporabne izdelke. 

Z izkupičkom od prodaje lanskega 
bazarja ter s pomočjo donacij so učen-
ci Podjetniškega krožka kupili opre-
mo za lasten filmski studio in tako 
se je letos uradno 'rodila' Rinža TV. 
Svoj filmski studio pa bi letos učenci 
radi malo posodobili in dopolnili še 
z dodatno opremo, saj je vizija šole 
razvijati filmsko vzgojo. 

Prodane izdelke je bilo treba pripra-
viti in lično zapakirati, letos pa smo se 
odločili, da bodo učenci in starši svoje 
izdelke prevzeli v šoli. December 
je bil delaven in naporen, vendar je 
zadovoljstvo v otroških očeh in njihov 
ponos ob opravljenem delu vreden 
vseh naporov.
Katja Ilc Virant

Foto: Anđela Krsnik 

Foto: Katja Ilc Virant 
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Kako s čebelo do medu

OŠ Stara Cerkev: »Pouk v živo je najboljši!«

To smo se v Vrtcu Kočevje spraševali 
v tednu izobraževalno promocijske 
akcije Čebelarske zveze Slovenije. 
Tradicionalni slovenski zajtrk je bil 
izhodišče za naše raziskovanje in 
odkrivanje sveta čebel. 

19. 11. 2021 smo tradicionalno 
obeležili medeni zajtrk. V enoti Kekec 
sta se nam na ta dan pridružila tudi 
župan in naša ravnateljica. To, da je 
lokalno pridelana hrana okusnejša 
in bolj zdrava, že dolgo ni skrivnost. 
Seznanili smo se s sestavinami tra-
dicionalnega slovenskega zajtrka in 
njihovim izvorom, teden pa posvetili 
spoznavanju pridnih čebelic. Otrokom 
sem želela približati pomen čebele za 
človeka in tudi naravo. 

Ob fotografijah, slikanicah, otro-
ških enciklopedijah in filmu S čebe-
lo do medu (avtor: Čebelarska zveza 
Slovenije) smo spoznali življenje 
in delo čebel. Naučili smo se, kako 
naredijo svoje pridelke in za kaj jih 
uporabljajo. Čebelje pridelke smo 
opazovali, okušali, vonjali in tipali. 
Ogledali smo si satnico in čebe-
larjevo zaščitno obleko. Spoznali 
smo postopek preverjanja kakovosti 

medu in čebelarstvo na Slovenskem. 
Ob raziskovanju smo usvojili veliko 
novih pojmov, kot so mana, medi-
čina, cvetni prah, propolis, čebelji 
vosek, panj, satje, čebelnjak, panjska 
končnica … Odkrili smo pomen 
čebel in drugih opraševalcev za naš 

svet. Ob učenju pa smo tudi ustvar-
jali, plesali, peli na tematiko čebel in 
poslikali panjske končnice. Za konec 
smo še zavihali rokave in spekli 
zelo dobre, zdrave, okusne piškote – 
medenjake. 

Ali ste vedeli, da 72 % vseh cveto-

čih rastlin potrebuje opraševanje, da 
je 35 % proizvodnje hrane odvisna od 
opraševanja, da je vsaka tretja žlica 
hrane odvisna od čebel in preosta-
lih opraševalcev. Kranjska čebela je 
avtohtona slovenska živalska podvr-
sta, ki ji zaradi svetlo sivih dlačic na 
obročkih zadka rečemo tudi kranjska 
sivka. Čebeljemu opraševanju se lah-
ko zahvalimo za ohranjanje ravnoves-
ja v naravi in za biotsko raznovrstnost 
v naši državi. Verjetno se strinjate, 
da bi bil naš svet brez čebel in dru-
gih opraševalcev pust in grd. Zato za 
ohranjanje čebel in drugih opraševal-
cev varujmo svoje okolje, ohranjaj-
mo naravo in skrbimo za medovite 
rastline. 

Za zaključek si bom izposodila mi-
sel predsednika ČZS, Boštjana Noča, 
ki pravi, da so zakoni, ki veljajo v 
čebeljih družinah, lahko zgled vsem 
nam. Spoštovanje, pripadnost, odgo-
vornost do lastnih in skupnih nalog 
so temelji za njihovo preživetje in 
preživetje narave. Prej ko bomo to 
spoznali tudi ljudje, večja je možnost, 
da rešimo svet. 
Urška Šterbenc

Lani smo se štiri mesece šolali na 
daljavo. Zdaj imamo možnost biti v 
šoli ob upoštevanju obveznega izpol-
njevanja pogoja PCT, kar pomeni, 
da lahko pri pouku v živo sodelujejo 
le na covid-19 negativni, cepljeni ali 
preboleli učenci. Ta čas nam je pri-
nesel tudi prazne učilnice, v katerih 
je učitelj sam ali pa s peščico učen-
cev, po učilnici pa odmevajo glasovi 
razreda, ki so bili dan prej napoteni 
v karanteno in spremljajo pouk prek 
Zooma. Učitelj namreč opravlja hibri-
dni pouk.

Kljub strahu, negotovosti in dvomu 
na naši šoli samotestiranje učencev 
in zaposlenih poteka dobro, učitelji 
učence le nadziramo, saj so pri tem že 
zelo spretni. Predvsem učencem prve 
triade je treba pohvaliti, da so prema-
gali strah pred dolgo tanko paličico. 
Zahvala gre tudi staršem, ki zaupajo 
učiteljem, da bo postopek samote-

stiranja izpeljan dobro. Ker vemo, 
da smo v zelo nepredvidljivem času, 
stremimo k temu, da bo to obdobje 
čim manj stresno in kar se da prijazno 
za učence, starše in zaposlene. Zelo 
nas veseli, da se vse več učencev šola 
v šoli.

Zadnji jesenski mesec je bil posve-
čen osveščanju o pomenu zdravega 
prehranjevanja. Naša šola, ki že vrsto 
let nosi naziv zdrava šola, sodeluje v 
projektih, ki z delavnicami ter do-
godki spodbujajo in učijo učence o 
pomembnem pomenu gibanja, higie-
ne in pestrosti prehrane, kar vzdržuje 
zdravje posameznika. 

5. novembra se je bilo šolsko tek-
movanje v znanju iz prostorske pred-
stavljivosti Matemček, na katerem je 
sodelovalo 68 učencev. 15 učencev 
se je uvrstilo na državno tekmovanje, 
ki pa je bilo zaradi situacije  s covi-
dom-19 prestavljeno na čas, ko ne bo 

takšne velike odsotnosti tekmovalcev.
13. novembra se je 27 učencev 

povzpelo na Požgani hrib v okolici 
Fridrihštajna. Učenci so v svoje dnev-
nike odtisnili planinske žige, pomali-
cali, za seboj in za drugimi pospravili 
smeti ter odšli v dolino k staršem.

Od 15. do 21. novembra je za 
učence zadnjih dveh razredov osnov-
ne šole potekal virtualni karierni 
sejem za notranjsko regijo, kjer je 
bilo učencem ponujeno svetovanje, 
predstavitev šol in poklicev in nekaj 
osnov podjetništva. Organizatorji so 
s kotičkom za starše in skrbnike v 
projekt vključili tudi njih.

Sedmi razredi so imeli 24. novem-
bra na šoli in na daljavo kulturni 
dan Ogrlica kultur. V sodelovanju s 
Pokrajinskim muzejem Kočevje so 
izdelali miselni vzorec o svoji dru-
žini, ugotovili so, da smo se ljudje 
zmeraj preseljevali in da preseljeva-

nje v današnjem času ni nič novega. 
Ob tem so ozavestili pomen besede 
strpnost.

Vsako leto sodelujemo v projektu 
Rišem/Pišem za prijatelja. Letos so 
mlajši učenci risali svetovne oziroma 
slovenske znamenitosti, starejši pa 
pisali na temo Moj planet. S soglas-
jem staršev se bodo izbrane risbe ali 
kratke misli natisnile na platnice šol-
skih zvezkov, ki jih bo možno kupiti 
v določenih trgovinah po vsej Slo-
veniji. Izkupiček prodanih zvezkov 
bo namenjen v dobrodelne namene. 
V veselem decembru smo izdelali 
voščilnice, ki jih bomo namenili sta-
novalcem Doma starejših Kočevje ter 
po letu premora okrasili šolo.

Za konec vam želimo, da v novo 
leto vstopimo optimistično. Bodimo 
zdravi in prijazni. Zadajmo si cilje in 
se potrudimo, da se uresničijo.
Jasmina Arko

Otroci iz vrtca spoznavajo čebelje pridelke. • Foto: Urška Šterbenc 
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Oživljanje mesta s poslikavami 

Gredica naših babic

Poslikave mestnih fasad in sten z 
najrazličnejšimi podobami in sporo-
čili so že nekaj časa zelo moderne. 
Mimogrede dajejo mestnim prebival-
cem vedeti, da za mesto nekdo skrbi 
in vzbujajo občutek, da ni zapuščeno. 
To je posebej dobrodošlo v dotraja-
nih mestnih območjih, ki so potrebna 
celovite prenove. Poslikave so odlična 
možnost za to, da hitro osvežimo 
podobo prostora, medtem ko potekajo 
bolj dolgotrajni in zahtevni procesi 
oživljanja. Zato o poslikavah razmiš-
ljamo tudi v Kočevju. 

Podoba mestnih ulic in hiš po-
membno prispeva k dobremu počutju, 
kaže na vitalnost lokalnega prebival-
stva in ekonomije ter pri prebival-
cih vzbuja notranje zadovoljstvo in 
ponos. Nasprotno dotrajane fasade, 
prazne izložbe, poškodovani tlaki in 
zanemarjena urbana oprema govori-
jo o pešanju moči. Nekateri se bolj 
zavedamo obrabljenih tlakov, drugi 
praznih izložb. Dejstvo je, da videz 
našega okolja vpliva na naše mnenje 
o njem in v nas vzbuja močne občut-
ke. Naše mnenje o krajih je seštevek 
podob in občutij, izkušenj, spominov 
in pričakovanj in vpliva na nas, naše 
odnose z drugimi in odločitve. Da bi 
se torej veselili življenja in načrtovali 
v mestu prihodnost, nam mora biti 
mesto tudi všeč.

Podoba mestnih ulic in fasad je 
pomembna za odnose in dogaja-
nje v mestu. Lahko vabi ali odbija, 
povzroča težave, sproža vandalizem 
ali pa vnaša optimizem, svežo ener-
gijo, ustvarja dober zgled in vabi 
k obisku. Vsega tega se zelo dobro 
zavedajo občinske javne službe, ki z 
rednim vzdrževanjem in sanacijami 
vandalizma, grafitiranja in čiščenjem 
poskušajo vsak dan sproti popravljati 
podobo mesta. To se dobro opazi tudi 

v Kočevju, ki obiskovalce navdušuje 
z urejenimi in ocvetličenimi ulicami, 
zanimivo urbano opremo in vedno kje 
prisotnimi marljivimi komunalnimi 
delavci. 

Pomena podobe mesta so se dobro 
zavedali tudi v nizozemskem mestu 
Heerlen, ko so skupaj z umetniki in 
prebivalci pristopili k poslikavi stavb. 
Heerlen s svojo zgodbo o oživljanju 
mesta skupaj s Kočevjem sodeluje 
v projektu iPlace v okviru programa 
URBACT. Pobudo za spreminjanje 
podobe stavb so v Heerlenu dali 
umetniki in prebivalci, mesto jih je 
podprlo in proces slikanja uporabilo 
kot vzvod za spreminjanje celotnih 
sosesk. Iz zanemarjenih, neprivlačnih 
in celo nevarnih območij so nasta-
le velike javne galerije umetniških 
del na prostem in območja, v katera 
se ljudje želijo preseliti, kjer želijo 

imeti svoje lokale, poslovne prostore, 
trgovinice ter se v njih konkurenčno 
in ustvarjalno razvijati. Pobuda za po-
živitev podobe soseske s poslikavo je 
prerasla v projekt, ki poleg vizualno 

zanimivega in živahnega prostora za 
bivanje in delo privlači obiskovalce, 
potrošnike lokalnih storitev in turiste. 
Iniciativa se je iz Heerlena razširila v 
svetovno povezavo Street art cities, ki 
ima tudi svojo spletno aplikacijo, prek 
katere lahko spremljate dogajanje in 
virtualno obiščete mrežo mest po sve-
tu, ki razvijajo podobne projekte. 

Podobna zgodba prihaja tudi iz mes-
ta Grosseto, ki je prav tako partner v 
projektu iPlace in so ga predstavniki 
občine Kočevje skupaj z drugimi 
predstavniki mest obiskali novem-
bra letos. Gre za majhno italijansko 
mesto, ki se podobno kot Kočevje in 
številna druga evropska mesta bori 

z globalizacijo kapitalizma in umi-
ranjem mestnega jedra. Grosseto je 
pred tem s pomočjo drugega projekta 
URBACT City center doctor uspešno 
aktiviral več dejavnosti v zapuščenih 
pritličjih mestnega jedra. S poskusnim 
kratkotrajnim obdobjem organizacije 
pop up trgovinic in lokalov, ki večino-
ma še danes uspešno delujejo, jim je 
uspelo pognati življenje v pritličjih in 
na ulicah, nato pa so program nadgra-
dili še z umetnostjo. Umetnike so 
povabili k poslikavi zasebnih garažnih 
vrat, ki so v starem jedru zelo pogos-
to nadomestila zaprte lokale in male 
trgovinice z utilitarnimi prostori in 
dolgočasno generično podobo. Občina 
je tako v območje privabila ustvar-
jalce, ki so dobili priložnost pokazati 
svoje delo v javnem prostoru in po-
dobno kot v Heerlenu ustvarili javno 
galerijo. Poslikave so danes povezane 
v odprto galerijo in festival Trame, 
ki vsako leto raste po obsegu, številu 
obiskovalcev, novih umetnikov in 
vplivu na ustvarjanje novih privlačnih 
in prijetnih javnih prostorov, ki v je-
dro Grosseta vabijo tudi nove poslov-
ne in družbene dejavnosti. 

Oba primera sta velik navdih tudi 
za Kočevje. Dokazujeta, da lahko 
poslikave sten, hiš in ulic pomagajo 
vračati življenje in dejavnosti v jedro 
mesta in ga napolnijo z ljudmi, do-
godki, umetnostjo in kulturo mestne 
ulice in trge. Hkrati pa nam kažeta, 
kako dati priložnost tudi ustvarjalcem 
in likovno umetnost približati javnosti 
ter jo vpeti v oživljanje prostora in 
identiteto mesta. Tudi Kočevje lahko 
postane s poslikavami še bolj živo, 
vabljivo, obljudeno in varno, prijetno 
in ne nazadnje tudi lepše mesto. Še 
dobro, ker prve ideje o poslikavah 
tudi v Kočevju že nastajajo.
Maja Simoneti, Tanja Štajdohar Urh

Občina Kočevje je letos v okviru 
Kočevske akcije ponudila sredstva, s 
pomočjo katerih bi občani z lastnimi 
pobudami uredili in skrbeli za dolo-
čene zelene površine v mestu. Tako 
so stanovalci UHM 2 in 4 zasadili 
sadike gabra pri zbirnem otoku pred 
blokom, ki bodo z zelenim 'zidom' 
zastrle zdaj od daleč vidne zabojnike. 
Pri vhodu v telovadnico pri OŠ Zbora 
odposlancev se je uredil prostor za 
zabojnike odpadkov, ki ga bo prav 
tako zastrl zeleni paravan gabrov, za 
katerega bodo skrbeli učenci vrtnar-
skega krožka.

Na Kmečkem trgu smo dolgočasen 
travni trikotnik, ujet v asfaltne površi-
ne, prekopali in oplemenitili zemljo. 
Površino smo razčlenili z vijugastimi 

potkami, ki smo jih tlakovali z zani-
mivo opeko podrtega melaminskega 
dimnika (reciklaža in spomin na 
znameniti dimnik). V gredice sadimo 
trajnice in samosevke, ki so nam do-
mače, ki so jih naše mame med seboj 
delile, razmnoževale in so prehajale 
iz roda v rod. Snovanje cvetočega 
trikotnika je prepleteno z veseljem 
druženja skupine zavzetih iz soseske. 
Ti bodo tudi skrbeli in negovali ta 
košček sredi mesta. Torej na Kmeč-
kem trgu 'kmečke' rože vsem na ogled 
in veselje!

P. S.: Kdor ima odvečne sadike, ki 
bi se ujemale z zasnovo gredice, jih 
bomo zelo veseli. 
Mateja Dekleva, CI Uredimo in 
 polepšajmo naše Kočevje!

Foto: Tanja Štajdohar Urh 

Gredice, razmejene z opeko podrtega Melaminovega dimnika. • Foto: Mateja Dekleva 
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 
0,00038 – 0,00012  g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

NOVA ŠKODA 
OCTAVIA

Prva licitacija hlodovine SiDG
Družba Slovenski državni gozdovi je 
decembra izpeljala prvo dražbo, na 
kateri je ponudila vrednejše gozdno 
lesne sortimente. Prodali so 548 od 
550 hlodov, ki so bili na ogled v skla-
diščih v Kočevski Reki in Limbušu 
pri Mariboru, večina lesa pa je ostala 
v Sloveniji. V SiDG načrtujejo po-
dobne dražbe dva- do trikrat na leto, 
prodajo pa nameravajo organizirati 
tudi prek spleta, za kar že razvijajo 
IT-podporo.

Najvišje cene so dosegli hlodi 
gorskega javorja rebraša. Najvišjo 
ponudbo, in sicer 18.900 evrov za 
kubični meter, je dosegel hlod gorske-
ga javorja, za katerega se je zanimalo 
kar 11 ponudnikov. Najvišja ceno za 
posamični hlod rebraša je znašala kar 
31.945 evrov. Povprečna prodajna 
cena je znašala 791,17 evra za kubični 
meter, na dražbi pa je bilo na voljo 
643 kubikov hlodovine. 14 hlodov v 
skladišču v Kočevski Reki je prejelo 

ponudbe, ki so presegale 5.000 evrov 
na kubični meter. Od 26 kupcev so 
največ za hlodovino ponudili slo-
venski kupci, ki so kupili skoraj 60 
% hlodovine, sledili so jim kupci iz 
Nemčije, Italije, Avstrije in Hrvaške. 
Veliko povpraševanja je bilo tudi po 
preostalih drevesnih vrstah, doba in 
gradna ter macesna in duglazije.

"Rezultati naše licitacije so v prvi 
vrsti pokazali, da povpraševanje po 
lesu najvišjega cenovnega razreda 
močno presega aktualno ponudbo na 
trgu," je dražbo komentiral Robert 
Tomazin, generalni direktor SiDG. 
"Pokazali pa so tudi, da se vlaganje 
v gozd in skrb za gozd obrestujeta 
in da je gospodarjenje z gozdom ob 
ustreznem pristopu lahko tudi zelo 
donosno."

"V nadaljevanju smo se z vodstvom 
že pogovarjali, da bi dali možnost tudi 
zasebnim lastnikom, da sodelujejo na 
takšnih dražbah," je ob dražbi povedal 

minister za kmetijstvo Jože Podgor-
šek. "Ko vidimo, da lahko z dobrimi 
gozdnogojitvenimi deli v gozdovih 
pridobimo res izjemen les najboljše 
kakovosti, je to dobra motivacija za 
vse lastnike gozdov."

SiDG letno poseka približno 1,1 
milijonov kubičnih metrov lesa, od 

tega je hlodovine 600.000 kubikov, 
najboljših sortimentov pa je po oceni 
SiDG pri redni sečnji okoli 3 od-
stotke. Tovrstni les se uporablja za 
izdelavo furnirjev, glasbil, opremo 
luksuznih plovil in avtomobilov ter 
izdelavo vrhunskega pohištva.
Žarko Nanjara

Foto: arhiv SiDG 

Najbolj skrben lastnik gozda leta 2021
Zavod za gozdove Slovenije je tudi 
letos izbral najbolj skrbne lastnike 
gozdov, promociji skrbnega gospo-
darjenja sta se letos pridružila tudi 
Zveza lastnikov gozdov Slovenije in 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Naziv prejmejo lastniki 
iz vsake od 14 območnih enot ZGS, 
Območna enota Kočevje je naziv letos 
podelila Marjanu Kljunu s Pustnega 
hriba pri Ortneku.

Marjan Kljun, rojen leta 1973, 
že od malih nog dela na kmetiji in 
v gozdu. Njegova kmetija, ki jo je 

pred 10 leti prevzel od očeta, obsega 
25 ha površin, od tega 18 ha kako-
vostnega jelovega gozda s primesjo 
listavcev, preostalo pa so njive in 
pašniki. Ukvarja se s kmetijstvom in 
gozdarstvom ter z vzgojo različnih 
vrst konjev za razplod, koristijo pa jih 
tudi za občasno jahanje. Zaradi tega 
so zakupili dodatnih 30 ha košnih po-
vršin. Veliko skrb gozdu je namenjal 
že njegov oče, ki je vzpostavil dobre 
pogoje za kvalitetno delo v gozdu in 
na kmetiji.

Na Zavodu za gozdove izpostav-

ljajo, da z gozdarji iz krajevne enote 
Ribnica dobro sodeluje, upošteva 
strokovna navodila in se redno izobra-
žuje. Vsa dela pri sečnji, spravilu in 
prevozu opravlja sam. Gozd mu pred-
stavlja dodaten dohodek, tako ima 
na domačiji tudi žago za razrez lesa 
za svoje potrebe in z lastnim delom 
dodatno ovrednoti les, saj izdeluje 
suho robo. Dodajajo, da je na vasi ce-
njen kot dober človek, ki rad pomaga 
ljudem. Je član društva za medso-
sedsko pomoč, prostovoljni gasilec, 
pevec v pevskem zboru ter tudi član 

slovenskega združenja rejcev konj 
pasme posavec. "Za naj lastnika ga 
predlagamo zaradi veliko vloženega 
truda in zavzetega dela v gozdu in na 
kmetiji ter zelo dobrega sodelovanja 
s strokovnjaki ZGS," so še zapisali na 
Območni enoti Kočevje.

Izbor najbolj skrbnih lastnikov po-
teka od leta 1999, njegov namen pa je 
promoviranje odličnosti in skrbnosti 
pri gospodarjenju v zasebnih gozdo-
vih ter krepitev sodelovanja zasebnih 
lastnikov z javno gozdarsko službo.
Žarko Nanjara
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Kotiček Komunale Kočevje

Lokacije oljnih zbiralnikov

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

Olje zlijemo v oljni zbiralnik 
in embalažo ponovno 
uporabimo!

V OLJNI ZBIRALNIK SODI 
SAMO ODPADNO RASTLINSKO   

JEDILNO OLJE!

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

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

   Želimo vam mirne praznike
     in vse lepo v letu 2022!

Zbirajmo odpadno olje za čistejše okolje.
Na območju Občine Kočevje bo postavljenih 37 zbiralnikov odpadnega olja, sredstva za njihovo 
postavitev so bila pridobljena v sklopu projekta LAS iz Evropskega kme�jskega sklada. Lokacije 
oljnih zbiralnikov lahko najdete na zemljevidu ekoloških otokov na naši spletni strani
h�ps://odpadki.komunala-kocevje.si/ekoloski-otoki

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE

Pisani piškoti

Priprava
V posodo presejemo moko in 
dodamo pecilni prašek. Vse 
skupaj dobro premešamo. 
Mešanici moke in pecilnega 
praška dodamo sladkor, vanilin 
sladkor, razmehčano maslo, 
razžvrkljana jajca ter čokoladne 
kapljice in bombone. Vse sku-
paj zgnetemo v mehko testo. 
Če je testo presuho, dodamo 
malo mleka. Testo trgamo 
in po kupčkih polagamo na 
pekač, obložen s papirjem za 
peko. Piškote pečemo približno 
10 minut na 180 stopinj. 

RECEPT

Recept je pripravila Bojana Klepac

Sestavine:
• 500 g moke
• 200 g sladkorja
• 200 g masla
• 3 jajca
• 1 pecilni prašek
• vanilin sladkor
• 200 g čokoladnih kapljic
• 100 g pisanih čokoladnih 

bombonov
• 50 g mlete čokolade (po želji)
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POLICIJA SVETUJE: "BODI ZVEZDA. NE MEČI PETARD."
Kot vsako leto tudi letos policija s projektom “Bodi zvezda, ne meči petard” opozarja 
na nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov. Policisti ob tej priložnosti pozivamo k 
pravilni in predvsem varni uporabi pirotehničnih sredstev. 
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto 
povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), vzne-
mirja živali ter onesnažuje okolje.
V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je določeno, da pirotehničnih izdel-
kov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 14 let, izdelkov 
kategorije 2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 16 let, izdelkov 
kategorije P 1, T 1, baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplo-
zivnih snovi in fontan kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ne 
fizičnim osebam, mlajšim od 18 let.
Kdaj je dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev?
Nekateri pirotehnični izdelki so v prodaji na trgovskih policah sicer vse leto, prodaja 
ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok (to so pokajoče 
žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), pa je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. 
decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične 
izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.
Kupci in uporabniki pirotehničnih izdelkov naj jih, če se jim nikakor ne morejo odre-
či, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za 
notranje zadeve.
Ob nakupu preverite, ali so na izdelku navodila za uporabo, ki morajo biti napisana v 
slovenskem jeziku in obvezno priložena vsem pirotehničnim izdelkom.
Kateri izdelki so dovoljeni in kateri prepovedani?
Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, kategorije F2 in F3, katerih glavni 
učinek je pok, je prepovedana. To so petarde različnih oblik in moči.
Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 (kot so tortne fontane, čudežne svečke, 
pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja 

pirotehničnih izdelkov kategorije F2 (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena 
mlajšim od 16 let.
Pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let, 
le če so pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Uporaba fontan in baterij je dovoljena 
le osebam, starejšim od 18 let. Predelava pirotehničnih izdelkov je prepovedana 
in skrajno nevarna!
Predvidena globa za prekršek je od 400 do 1.200 evrov. Pri tem se izreče tudi stran-
ska sankcija odvzema pirotehničnega izdelka. Stranska sankcija se izreče tudi, če 
izdelki niso storilčeva last.
Če uporabljate pirotehniko, izberite kraj, kjer ne boste motili drugih
Ognjemetne izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedano 
uporabljati v bližini bolnišnic, v strnjenih naseljih, stanovanjskih zgradbah in zaprtih 
prostorih, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo 
javni shodi in javne prireditve. Ne pozabite, da se pokov ne bojijo le ljudje, temveč 
tudi živali, ki jim december prav zaradi uporabe pirotehnike predstavlja izjemno 
stresen čas v letu. Zato uporabo pirotehnike prilagodite tudi njim.
V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le 
ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako 
uporabo.
Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi upoštevajte.
Kljub vsem prizadevanjem policije se moramo zavedati, da je neprimerna upora-
ba pirotehničnih izdelkov skupni problem, zato prosimo vse, predvsem pa starše, 
skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posle-
dice takega početja ter s svojim lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju 
in zmanjševanju posledic.
https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/oosebna-varnost/varna-uporaba-pi-
rotehnike

Josip Tomac, vodja policijskega okoliša

POLICIJSKA POSTAJA KOČEVJE – OBVESTILO ZA OBČANE

Zlate kletke za smeti?
Dvomim, da gre pri tem za napredek 
v razvoju homo sapiensa, a v zadnjih 
letih opažam med sodržavljani vse več 
'pametnih', če jih lahko tako označim. 
Saj veste, eni ne bi plačevali davkov, 
drugi ne bi nosili mask, tretji ne bi loče-
vali odpadkov …

No, ravno zaradi slednjih je še do 
pred nekaj leti bizarna ideja o zakle-
panju 'svojih smeti' pred tujimi postala 
realna nuja. Zato sem hvaležen sose-
dom, ki so pri upravljavcu našega bloka 
posredovali za ureditev tega problema. 
Ta je izpeljal vse postopke za posta-

vitev Tipske zaščite za zbirno mesto 
za smeti, kakor je to poimenovala in 
predvidela Občina Kočevje v svojih 
predpisih.

In v drugi polovici septembra smo 
izvedeli tudi ceno. Več kot 8.000 (osem 
tisoč) EUR za blok s 14 stanovanji! 
Moram priznati, da me je malce 'sezu-
lo', kakor se reče. No, naknadno smo 
zvedeli, da bomo od Občine dobili ne-
kaj več kot 3.000 EUR subvencije, tako 
da bo 'strošek' na stanovanje manjši.

Ampak, ZA SMETI GRE!
Zato se mi zdi 'investicija' več kot 

8.000 EUR v kletko, ki bo ščitila smeti, 
najmanj neetična! Za ta denar v Ko-
čevju dobiš do osem kvadratov stano-
vanja, malo starejša garaža stane manj, 
zadnjič sem videl oglas za mitsubishi 
space star, zelo čeden avto, za le 1.300 
EUR več!

Ogledal sem si vzorec (na parki-
rišču pri Nami) pa tudi specifikacije 
teh tipskih zaščit, ki so dosegljive na 
internetu. Videz, izdelava in kakovost 
se mi zdijo namenu primerni, a ne vem, 
ali opravičujejo takšno ceno. A tudi če 
jo, je pretirana že glede na namen mi 

ni jasno, zakaj se je Občina odločila za 
tako drago verzijo. 

Kakorkoli že, pri nas je podnožje 
že zabetonirano in plačali bomo pač, 
kolikor bo treba. Morda pa ta zgodba 
kakšnemu drugemu bloku pomaga do 
cenejše rešitve.

Mene pa zdaj mika, da bi nabavil 
pločevinko zlate barve in kletki, ko bo 
stala, podaril barvo njene cene. "Nek 
se vidi raskoš," so radi rekli nekdanji 
sodržavljani.
Bojan Marinč, Podgorska ulica 11c, 
Kočevje
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70 let Knjižnice Kočevje
Pravi temelji in začetek delovanja 
knjižnice kot javne službe, namenje-
ne najširšemu prebivalstvu, so bili 
postavljeni 21. decembra 1951. Takrat 
so se odprla vrata knjižnice s prvo po-
klicno knjižničarko in 1.543 knjigami. 
Lokacija je bila nedaleč od današnje, 
na Trgu zbora odposlancev 8 (sedanji 
prostori Krajevne skupnosti Kočevje). 
Od takrat se je knjižnica še petkrat 
selila. Leta 1958 se je preselila na Lju-
bljansko cesto 7 (t. i. Rdeča hiša), kjer 
je ostala samo tri leta. Od leta 1961 
do 1964 je bila na Ljubljanski cesti 7a 
(sedanji Plesni klub Jasmin), potem 
se je ponovno preselila v Dom telesne 
kulture na Trg zbora odposlancev 30, 
kjer je ostala do leta 1976. Od leta 
1976 do leta 2000 je bila na Ljubljan-
ski cesti 6, od leta 2001 pa je na da-
našnji lokaciji Trg zbora odposlancev 
26. Tokrat je knjižnica prvič dobila 
svojo samostojno zgradbo, načrt zanjo 
pa je naredil arhitekt Franc Trdan.

Poleg raznovrstnega knjižničnega 
gradiva, ki je takrat štelo 52.627 enot, 
se je razširila tudi dejavnost. Tako 
je bila dolgoletna želja in potreba 
tako obiskovalcev kot knjižničarjev 
uresničena, saj so prizadevanja za 
novo stavbo takratne ravnateljice Eme 
Štrumbelj trajala vse od leta 1984, ko 
je naslovila prošnjo za večje prostore 

na Izvršni svet Občine Kočevje.
Vse od ustanovitve je knjižničar-

stvo na Kočevskem zelo napredovalo. 
Kljub slabim prostorskim razmeram, 
pogostim selitvam in kadrovskim 
primanjkljajem je Knjižnica Kočevje 
uspešno sledila razvoju, spremembam 
in novostim v svoji stroki. Vsesko-
zi je bila ena od najbolj obiskanih 
knjižnic v Sloveniji v svoji skupini. 
Poleg knjig, brošur, revij in časnikov 
je svoji zbirki pridno dodajala ume-
tniška in strokovna dela, zapisana na 
sodobnih medijih. Kmalu je postala 
pomemben člen knjižnično informa-
cijskega sistema Slovenije (KIS) in 
polnopravna članica računalniško 
podprtega sistema COBISS, v kate-
rega se je vključila zelo hitro, kar je 
predstavljalo strokovno in časovno 
izredno zahtevno nalogo. Celotni fond 
je bilo treba obdelati v novem sistemu 
in vnesti v nov računalniški program 
ter se vseskozi dodatno izobraževati. 
Leta 1995 smo s sistema VIR tako 
prešli na COBBISS, avgusta 1996 pa 
tudi na izposojo. 

Danes ima Knjižnica Kočevje skoraj 
98.000 enot raznovrstnega knjižnič-
nega gradiva, svojim uporabnikom 
ponujamo dostop do e-knjig, raznih 
podatkovnih baz, avdio knjig ter drugi 
sodobnih knjižničnih storitev. Pona-

ša se z bogato domoznansko zbirko, 
posebno Figarjevo zbirko, zbirko 
Rastoča knjiga ter bogato zbirko slik. 
Odlikuje se tudi po zelo pregledni po-
stavitvi knjižničnega gradiva v prosti 
pristop, ki temelji na zelo razdelanem 
sistemu UDK (Univerzalna decimalna 
klasifikacija). 

Imamo 5.445 članov, kar je vseka-
kor uspeh in kaže na to, da je bral-
na kultura Kočevcev visoka. To je 
dokaz, da je knjižnica skozi leta znala 
vzdrževati vez z bralci tudi s pomočjo 
vrsto aktivnosti za izboljšanje bralne 
kulture tako za odrasle bralce kot tudi 
za otroke in mladino. Seveda sčaso-
ma še tako veliki prostori z razvojem 
dejavnosti postanejo tesni, predvsem 
pogrešamo samostojen prostor za pri-
reditve. Iščemo primerne rešitve, tako 
da upamo, da bomo lahko s posodo-
bitvijo preostalih prostorov ustrezno 
rešili nastalo situacijo.

Pomemben del v razvoju knjižnice, 
ki je usklajena z razvojno strategijo 
slovenskih splošnih knjižnic, bo uved-
ba potujoče knjižnice s t. i. biblio-
kombijem. S tem bomo zagotovili, da 
del knjižnice in ponudbe približamo 
bralcem tako v odmaknjenih krajih 
naše občine kot tudi v domu za osta-
rele. S sodobno potujočo knjižnico 
bomo prav tako lahko zagotovili os-

krbo s knjižnično dejavnostjo občini 
Kostel in Osilnici, pa tudi širše. Tu ne 
gre samo za prevažanje knjig, temveč 
gre za celovito knjižnično-informa-
cijsko storitev in tudi neposredne 
socialne stike, ki so v teh krajih prav 
tako pomembni.

Glavnino projekta je že pripravlje-
na, 70 odstotkov sredstev za nakup 
smo pridobili s pozivom na mini-
strstvo za kulturo, in sicer v višini 
150.000 evrov, seveda v sodelovanju 
z našo ustanoviteljico Občino Kočev-
je ter občinama Kostel in Osilnica kot 
sofinancerji, ki jih bomo s potujočo 
knjižnico oskrbovali. Tako bo lahko 
potujoča knjižnica skupaj z osrednjo 
knjižnico v Kočevju rastla, se razvija-
la in kakovostno zaživela med ljudmi, 
ki jim bo namenjena.

Želimo si, da bi na odprtju potujoče 
knjižnice, ki jo načrtujemo ob koncu 
leta 2022, lahko v čim večjem številu 
občanov, članov in prijateljev Knjižni-
ce Kočevje obeležili novo pridobitev, 
ki bo najlepše darilo vsem ob visokem 
jubileju Knjižnice Kočevje.
Cirila Pekica

Moč besede v objemu kočevskih hribov – spet skupaj 
V Planinskem društvu Kočevje smo v 
sodelovanju z OŠ Ob Rinži tudi letos 
obeležili mednarodni dan gora. Tega 
je Generalna skupščina Združenih na-
rodov prvič razglasila leta 2003, zanj 
pa določila 11. december. Mladi kul-
turniki in planinci so letos že četrtič 
zapored z literarno-glasbenim dogod-
kom Moč besede v objemu kočevskih 
hribov sodelovali na mednarodnem 
festivalu Brati gore, ki se v tednu 
okrog mednarodnega dne gora pod 
okriljem Alpske konvencije odvija v 
vseh alpskih deželah. Festival zdru-
žuje dve navdihujoči področji, gore in 
literaturo, ter ozavešča o odgovornem 
ravnanju v gorah in seveda – spodbuja 
k branju! V dobrem tednu dni se tako 
po vsej Evropi zvrstijo različni lite-

rarni dogodki na temo gora, hribov, 
planinstva in alpinizma, na katerih 
sodelujejo različne ustanove, društva 
ali posamezniki. Številni v sklopu 
festivala o hribih in gorah le berejo, v 
Kočevju pa smo literarni dogodek na 
temo hribov in gora ponesli na drugo 
raven. Tako smo združili prijetno s 
koristnim in ga tudi tokrat po enole-
tnem premoru ponesli na drugo raven 
– na domači hrib! Tako kot leta 2018 
in 2019 smo se tudi v soboto, 18. 12. 
2021, z vodniki PD Kočevje po Kala-
novi poti podali na pohod do Koče pri 
Jelenovem studencu. 

Literarni dogodek vsako leto zasnu-
jemo malce drugače. Leta 2018, ko 
smo prvič organizirali tovrstno prire-
ditev, smo tako brali poezijo na temo 

gora iz različnih umetnostnih obdobij 
slovenske literarne zgodovine, nas-
lednje leto pa smo dogodek zasnovali 
bolj mednarodno in poezijo brali v 
različnih jezikih. Lani, ko je dogodek 
zaradi razmer potekal v živo prek 
Zooma, smo Moč besede posvetili 
domačim ustvarjalcem in ustvarjal-
kam, k sodelovanju povabili pesnico 
Živko Komac, učenke in učenci pa so 
interpretirali tudi avtorska dela, ki jih 
sicer v manjši meri prispevajo vsako 
leto. Prireditev so tudi letos opleme-
nitili mladi glasbeniki, zbrane pa je 
nagovoril predsednik PD Kočevje 
Milan Mlakar. 

V želji po spodbujanju branja med 
mladimi in razvijanju pozitivnega 
odnosa do knjig smo se letos osredo-

točili na otroško in mladinsko knji-
ževnost. Učenke in učenci so nas tako 
ponesli v pravljični svet Gorskega 
vrta in nabirali gorska zelišča z Malo 
čarovnico Polonce Kovač, se s Cvetko 
Sokolov spraševali, ali Bo res vse v 
redu? in viseči v surovi skali iskali 
Zlati zob Tadeja Goloba. Spremlja-
li smo v Belo past ujeto druščino 
Zvestih prijateljev Bogdana Novaka 
in z Natašo Konc Lorenzutti v roma-
nu Gremo mi v tri krasne ugotavljali, 
kako se v domačih gorah odklopiti od 
sodobne tehnologije. Seveda pa niso 
pozabili niti na legendarnega Kekca, 
čigar misli so nam lahko vsem v nav-
dih: "Kdor vesele pesmi poje, gre po 
svetu lahkih nog!"
Tinkara Hodnik

Foto: Ž. N.
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Carole Matthews
Dom je tam, kjer je srce
Hiša knjig, 2021

Carole Matthews, priljubljena britanska avtorica številnih romanov, svoje bralce ved-
no razveseli z romantičnimi zgodbami, v katere pretoči svoj smisel za humor. Tokrat 
bralcem ponuja v branje resno zgodbo o nasilju v družini. V želji po miru in varnosti 
mlada Ayesha s hčerko Sabino sredi noči pobegne od nasilnega in okrutnega moža. 
V varni hiši v Londonu, daleč od strahu in bolečine, poskusi najti prosto mesto. Tega 
žal ni, a na srečo spozna ljubeznivo svetovalno delavko, ki ji je mar. Namesti jih pri 
svoji prijateljici Crystal, poklicni plesalki z zlatim srcem, ki je prav tako gostja v veliki 
hiši in dela družbo lastniku, nekdanjemu pop zvezdniku Haydnu. Zaradi družinske 
tragedije se je umaknil iz javnega življenja. V hiši biva samo še upokojenka Joy, ki 
skrbi za vrt, in če le lahko, za potepuhe in brezdomce, čeprav je tudi sama ostarela in 
obubožana. Pet ranjenih duš pod eno streho. Hayden sicer nerad privoli na vselitev 
Ayeshe in Sabine, a se kmalu ujameta, kljub spoznanju, da si z Ayeshe ne bi mogla 
biti bolj različna. Ko sta njun dom in mir ogrožena, združita moči in naredita vse, da bi 
se rešila, ubežala sencam preteklosti in zaživela na novo. Ali jima bo uspelo? Čustve-
no branje o odkrivanju ljubezni in novem začetku.

T. J. Newman  
Padanje  
Učila, 2020

Polet za New York. Vsa mesta so zasedena, 143 potnikov udobno nameščenih v 
svojih sedežih. Še en običajni polet? Pilot Bill Hoffman vzleti, ne vedoč, kako bo ta 
polet dramatično spremenil njegovo življenje. V mislih je že v bližajočih se dnevih 
počitka, ki jih bo preživel s svojo družino, ko ga pokliče terorist Sam. Kot talce ima 
njegovo ženo Carrie, desetletnega sina Scotta in desetmesečno hčer Elise. Od 
njega zahteva, da vsi potniki na letalu umrejo. Njegova družina bo preživela le, 
če bo sledil navodilom ugrabiteljev in bo strmoglavil letalo. Avtorica romana T. J. 
Newman je deset let delala kot stevardesa. Dele knjige naj bi napisala na dolgih 
poletih, ko so potniki spali, zato nas tako spretno popelje v svet letal, letališč in 
posadke, roman pa začini z globokimi čustvi potnikov. Akcijski triler, poln preo-
bratov, zgodba, povedana na filmski način. Hkrati pa je to tudi zgodba o ljubezni, 
družini, izgubi in moralnosti.

Barry Jonsberg 
Ujemi me, če padem  
Miš, 2021           

Znanstvena fantastika je zelo priljubljena literarna zvrst, saj skozi zgodbo v izmiš-
ljenem svetu prihodnosti govori o ljudeh in njihovi prilagoditvi v tehnološkem na-
predku. V slovenščino večkrat prevedeni angleško-avstralski pisatelj Barry Jonsberg 
predstavi zgodbo, ki se dogaja v Avstraliji, to jo je prizadela okoljska katastrofa, 
posledica podnebnih sprememb. Sledijo ji tudi velike družbene spremembe, s tem 
tudi poglabljanje socialnih razlik in razklanosti. Glavna junaka, dvojčka Ashleigh in 
Aiden, živita v zaščitenem okolju bogate družine. Sta zelo navezana drug na dru-
gega, zato se dogodki, ko se Aiden ponesreči pri reševanju svoje sestre, tako zelo 
dramatični. Izkaže se namreč, da ni nič tako, kot je videti na prvi pogled, in njuna 
povezanost je na veliki preizkušnji. V romanu imamo dogodke, ki se že kažejo kot 
naša prihodnost – podnebne spremembe, družbene razklanosti in vse bolj agre-
sivno umetno inteligenco in robotiko. Roman je zanimiv tudi za odrasle bralce.   
 
Ruth Tormo 
Brez črtne kode  
Zala, 2021   

V slovenščino smo prevedli že drugi mladinski roman katalonske pisateljice Ruth 
Tormo. Nastopata 14-letna junaka, Amina iz Dhake in Viktor iz Barcelone. Živita 
tisoče kilometrov narazen, v dveh povsem različnih državah, Amina v Banglade-
šu, eni najbolj revnih držav na svetu, Viktor v Španiji, razviti evropski državi. Toda 
nekaj ju poveže. Amina mora tako kot drugi otroci v Bangladešu delati v šivalnici, 
šivati oblačila, ki jih nosijo otroci, kot je Viktor. Amina v hlačnico všije listek z na-
pisom, kako težko morajo garati ona in njeni vrstniki. Viktor naključno najde ta 
listek v svojih novih hlačah. Potem se zgodba razplete. Pisateljica rahločutno opi-
še, kako so si v resnici najstniki povsod po svetu podobni, imajo želje, strahove 
in cilje. Danes živimo v svetu, ki je poln krivic in nepravičnosti, saj je globalizacija 
ustvarila razmere, ki tako odraščajočim kot tudi odraslim niso najbolj naklonjene. 
A lahko le upamo, da bodo takšni najdeni listki deli mozaika in nas bodo ozaveš-
čali, da takšne razmere niso dopustne, da lahko kaj spremenimo.
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Kaj so PREKRIVANKE?
To so besede, ki so nastale iz dveh ali več besed. Običajno jih tvorimo s prek-
rivanjem, pri tem pa se okrnita ena ali obe besedi. Podstavne besede se torej 
v enem delu prekrijejo. Najpogosteje nastanejo tako, da vzamemo prvi del 
prve besede in dodamo zadnji del druge besede, prekrivni del besede pa je pri 
tem poljuben. Tvorec se sam odloči, kolikšen del katere besede bo vključil v 
novo besedo, omejujeta ga le razumljivost in izgovorljivost. Izraz prekrivanka 
prihaja iz prekrivanja, saj je po Toporišiču to fonološki proces prekritja glasov, 
navadno na morfemskem stiku. 

Prekrivanke so v slovenščino prišle iz angleščine, pojavljati pa so se začele v 
drugem desetletju 21. stoletja. V grobem jih delimo na sintagmatske in asocia-
tivne prekrivanke. Pri prvih gre za krčenje dveh zaporednih besed, kjer združi-
mo prvi del prve besede in zadnji druge; npr.: znanstival: znanstveni + festival. 

Pri asociativnih gre prav tako za kombinacijo dveh besed, vendar ju govorec 
poveže že v mislih, običajno zaradi določene skupne lastnosti dveh besed, in 
ne zaradi sopojavljanja v jezikovnem nizu, kot je to značilno za sintagmatske 
prekrivanke. Primer: hudobro (hudo + dobro). Besedi imata v tem primeru 
skupni morfem, lahko pa imata podoben pomen: zverjasec (zver + merjasec). 
Velikokrat je povezovanje besed v prekrivanke duhovito, običajno avtor želi 
z njimi vzbuditi pozornost, zato jih velikokrat srečamo v kakšnih oglasnih 
kampanjah. 

Najbrž se spomnite oglasa ponudnika telefonskih storitev za paket mobilne 
telefonije džabest (džabe + best). Kadar bi radi oglaševalci pretiravali, kako 
je nekaj dobro, uporabijo prekrivanke, kot so na primer šokastičen (šokanten 
+ bombastičen), megastičen (mega + fantastičen) … Iz kampanje proti vožnji 
pod vplivom alkohola poznamo viskilometer (viski + kilometer) in pivolan 
(pivo + volan). V športnem svetu se pojavlja nogomanija (nogomet + manija), 
mladinamit (mladina + dinamit), protestival (protest + festival).  

Prekrivanke se uporabljajo predvsem v praktičnosporazumevalnem jeziku, 
pogoste so v oglasnih besedilih, radi pa si jih izposodijo tudi umetniki. Z njimi 
avtor pokaže svoje sposobnosti umetniškega izražanja in ustvarjalnosti. V 
slovenskem jeziku so za zdaj še bolj redke, večinoma so namenjene vplivanju v 
oglasih, reklamnih besedilih.



Leto 2021 je bilo brez dvoma polno izzivov, ki jih je pred nas postavil novi 
koronavirus. A kljub temu bodo na preteklo obdobje ostali predvsem lepi 
spomini. Kot direktorica občinske uprave sem predvsem hvaležna svoje-
mu kolektivu, da vztrajamo in delujemo vse bolj uspešno, čeprav smo tre-
nutno v resnično nenavadnem času. Na zasebnem področju pa ne morem 
mimo družine in vnukinje, ki je letos upihnila prvo svečko, in si želim pred-
vsem njenega zdravja in sreče. Novoletnih zaobljub pa ne sprejemam, za 
srečo in zdravje se velja truditi kadarkoli oziroma ves čas.
Lili Štefanič, direktorica občinske uprave Kočevje

V letu 2021 sem hvaležna za pogum za uresničitev življenjske želje, da stopim na samostojno 
poslovno pot in ob pomoči staršev odprem svojo slaščičarnico Sarine dobrote. V letu 2022 si 
želim predvsem zdravja, veliko zadovoljnih strank in lepe medsebojne odnose.
Sara Osterman, Sarine dobrote

Leto 2021 je bilo obeleženo z ukrepi za zajezitev koronavirusa. To nam je tudi preprečilo, da bi slove-
sno obeležili 70-letnico društva. Kljub temu smo hvaležni, da nam je vsaj v grobem uspelo izvesti vse 
glavne naloge društva. Ne smem pa pozabiti na priznanje, ki ga je društvo prejelo, to je Grb Občine 
Kočevje. Za leto 2022 želim, da bi se stvari okoli virusa umirile in bi se spet lahko družili na pohodih in 
turah ter da bi potekali v mirnem in zdravem vzdušju.
Milan Mlakar, Planinsko društvo Kočevje

Prihajajoči prazniki so idealen čas, da se poklonimo ljudem, ki so nam blizu. Najprej je to družina, so prija-
telji, ne smemo pa pozabiti tudi na sodelavce, poslovne partnerje in druge kolege, ki so nam pomagali utr-
jevati poslovno pot. Leto, ko ima gotovo večina svetovne populacije vsaj eno enako željo, da bi se končala 
pandemija novega koronavirusa in bi zaživeli normalno življenje.

V zadovoljstvo nam je obrniti list preteklega leta, v katerem je bilo doseženih mnogo začrtanih ciljev.  
Naj prihodnost prinese nove izzive na poslovni poti. Srečno!
Jožica Matkovič, KŠD Predgrad

Pot skozi leto 2021 je bila polna poslovnih in osebnih izzivov. Nove izkušnje in spoznanja so me obogatili. 
Predvsem sem hvaležna, da je bila naša šola v letu 2021 odprta že od 4. januarja 2021. Vpetost v vsako-
dnevni ritem, stiki z vrstniki, neformalni pogovori, prijazni nasmehi, neposredno delo z otroki kot tudi 
zaposlenimi so neprecenljivi. 
V prihajajočem letu želim, da bi znali prisluhniti sebi, svojim bližnjim in seveda tudi otrokom. Pomembno 
je, da spoznamo, do kod sežejo naše sposobnosti in da jih v skladu z možnostmi razvijemo v največji mo-
žni obliki. 
Barbara Poje, ravnateljica OŠ Ljuba Šercerja

O LETU 2021


