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Veter, ki je decembra odkrival strehe, rušil daljnovode in podiral drevje, je naredil ogromno škodo. Mesec 
po katastrofi je jasno, da gre za največje poškodbe gozdov zaradi vetra v minulih dveh desetletjih. Prvo-
tna ocena, ki so jo podali nekaj dni po ujmi, je bila precej preskromna: veter je poškodoval kar polovico 
državnih gozdov, skupaj pa je na slovenska tla pometal za 2 milijona kubičnih metrov lesa. Medtem ko 
uprava za zaščito in reševanje še zbira podatke, zavarovalničarji že vedo, da bo 'davek' velik. V Slovenskih 
državnih gozdovih obljubljajo, da bodo poskušali poškodovan les spraviti ven iz gozda do maja, ko na-
pade podlubnik, do tedaj pa naj bi začeli obnavljati tudi šolo v Stari Cerkvi.   strani 4 in 5

"Svobodo, da se po gozdu lahko nemoteno gibljemo, moramo 
ceniti," pravi gozdar Tomaž Hartman, ki poudarja, da Slovenci za-
radi ogromne količine gozda tega ne cenimo toliko, kot bi ga, če 
ga bi bilo manj. Vseeno pa, poudarja veliko poznavalec pragozda, 
morajo obstajati drobci, v katere lahko človek le pokuka. Gozd, v 
katerem 'ni pela sekira', gozd, kjer vladajo le zakoni narave. Na Ko-
čevskem imamo kar šest pragozdov, laboratorijev na prostem, od 
katerih ne smemo pričakovati nobenih koristi. So tam, v opomin, 
da narava bolje poskrbi zase, če se ne vtika človek. V intervjuju 
predstavljamo Tomaža Hartmana, s katerim smo se pogovarjali tu-
di o izzivih, ki jih prinašajo nedavna ujma in zveneči nazivi.

V pranaravo lahko  
le pokukamo

Pol leta dela zaradi vetra

Foto: Marko Vovk

Foto: Petra Šolar
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Do zdravnika s pomočjo prostovoljcev

Božiček za en dan

Saga z jezom se nadaljuje

Februarja bodo starejši prebi-
valci kočevske občine lahko 
poklicali izpostavo Zavoda 
Sopotniki in naročili brezplačen 
prevoz do zdravnika, prijateljev 
ali trgovine. Prostovoljec, ki bo 
ta dan dežuren, jih bo počakal 
pred vrati njihovega doma in 
odpeljal do želenega kraja. A 
bodo do brezplačnih prevozov 
upravičeni le tisti, ki imajo 60 
let ali več. Novo storitev za-
gotavljata Zavod Sopotniki in 
Občina Kočevje.

Občina Kočevje se je s 
pogodbo, ki jo je 8. januarja 
podpisal kočevski župan Vla-
dimir Prebilič, obvezala, da 
bo posodila avto, sofinancirala 
delež zaposlitve koordinatorke 
prevozov ter krila del stroškov 

goriva. Zavod Sopotniki, ki že 
deluje na območju Krasa, Sev-
nice, Brežic in Krškega, pa bo 
zagotavljal logistiko, opremo za 
izvajanje prevozov (aplikacije), 
usposobil prostovoljce in jim 
poskušal zagotoviti topel ob-
rok. Voznik-prostovoljec lahko 
postane vsak, ki ima vozniški 
izpit B-kategorije in želi poma-
gati ljudem. Brezplačni prevozi 
za upokojence bodo sprva na 
voljo med 8. in 16. uro od po-
nedeljka do petka, uporabniki 
pa bodo morali prevoz pri ko-
ordinatorki Aniti Rauh naročiti 
en teden prej. "To so prevozi 
na klic. Ker jih poskušamo za-
gotoviti čim več ljudem, hkrati 
pa združevati, torej da v avtu 
istočasno peljemo tudi do tri 

ljudi,  pričakujemo rezervacije 
teden pred prevozom," je po-
vedal Marko Zevnik, direktor 

Zavoda Sopotniki, in dodal, da 
storitev ni namenjena tistim, ki 
imajo avto in so zmožni voziti. 

Brezplačni prevozi so name-
njeni starostnikom, ki nimajo 
drugih možnosti mobilnosti. 

Projekt je ocenjen na 21.400 
evrov, Občina Kočevje bo kri-
la polovico. Drugo polovico 
krije zavod, ki se sofinancira s 
prijavami na evropske razpise 
in donacijami. Vsak prostovo-
ljec praviloma vozi le en dan 
v tednu, kar pomeni, da jih na 
območju Kočevja potrebujejo 
vsaj pet. Prostovoljci so lahko 
študenti, mladi ali starejši, te-
meljni pogoj pa je pripravljenost 
pomagati, komunikativnost in 
veselje do dela s starejšimi. 
Upokojenci-uporabniki bodo 
brezplačne prevoze lahko naro-
čali na številki 051 426 411.
P. Š.

Decembrska praznovanja kljub 
vsemu blišču znajo pustiti tu-
di grenak priokus, še posebej 
otrokom iz socialno ogroženih 
družin. Čedalje več je staršev, 
ki svojemu otroku težko privo-
ščijo osnovne potrebščine, kot 
so obutev, oblačila ali šolske 
potrebščine, kaj šele, da bi pod 
božično smrečico nastavili da-
rilo. A vendar obstaja kar nekaj 
organizacij, ki s svojimi akcijami 
otrokom omogočijo praznično 
vzdušje. Kočevskim otrokom ta-
ko vsako leto priskoči na pomoč 
Rdeči križ. "Rdeči križ Kočevje 
že kar nekaj let ob koncu leta 
obdari otroke iz družin, ki jim 
tudi sicer pomagamo. Letos smo 
obdarili 150 otrok, pri izpeljavi 
nam gre nasproti vseslovenska 
akcija Božiček za en dan," je o 
obdarovanju, ki je potekalo ko-
nec decembra v Gaju, povedala 
sekretarka kočevskega območ-
nega združenja Rdečega Križa 
Alenka Bunderla.

Božiček za en dan je vsesloven-
ski projekt, ki se humanitarnosti 

loti na malce drugačen način, saj 
vsebino darilnih paketov prepusti 
domišljiji prostovoljcev in tako 
humanitarnosti dodaja bolj oseb-
no noto. Vsi dobrovoljci, ki pris-
topijo k projektu, sami izberejo 
darila in jih poklonijo izbranemu 
obdarovancu. Vsebina darilnih 
paketov je tako raznolika, vsak 
paket lahko vsebuje kakšno igra-
čo, higienski pripomoček, šolske 

potrebščine, oblačila in seveda tu-
di kakšno sladkarijo. Prostovoljec 
zavito darilo odnese v zbirni cen-
ter, za razdeljevanje pa poskrbijo 
lokalne organizacije.

Kočevskim otrokom je nasmeh 
na obrazih otrok pričaral vedno 
veseli Božiček, ki jim je zaželel 
obilo zdravja in sreče ter pred-
vsem brezskrbne otroške igre.
Žarko Nanjara

Po petih letih, odkar je sku-
pina kočevskih svetnikov z 
enim od 49 amandmajev prvič 
zagotovila denar za obnovo 
jezu na Reškem jezeru, vodna 
prepreka še vedno ni obnov-
ljena. Čeprav smo septembra 
poročali, da mora biti jez ob-
novljen do konca novembra, 
ni. Podjetje Obnova, ki za 
140.000 evrov popravlja raz-
pokani jez, dela ni dokončalo 
zaradi, kot navaja direktorica 
občinske uprave Lili Štefanič, 
neugodnih vremenskih razmer. 
"Velika količina padavin in 
posledično poplavljanje je-
zera je onemogočilo delo. Za 
dokončanje del je predvideno 
še betoniranje, za kar je treba 

Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki, in kočevski župan Vladimir 
Prebiličpodpisujetapogodboosodelovanju•Foto: Petra Šolar

Vsebinadariljeprepuščenadomišljijidarovalcev•Foto: Žarko Nanjara

Jezpredobnovo•Foto: Petra Šolar
zagotoviti suha tla in nekaj dni 
suhega vremena po zaključe-
nem betoniranju," je zapisala 
Lili Štefanič. Kronološki 
pregled aktivnosti, ki so ga 
našemu uredništvu posredovali 
iz Zavoda Republike Slovenije 
za varstvo narave, sicer kaže, 
da se dela na samem jezu niso 
začela do konca julija (je pa bil 
zgrajen nadomestni jez), po-
ročila samostojnih ogledov pa 
še navajajo, da 25. 9., 28. 9. in 
tudi 16. 11. delavcev sploh ni 
bilo na gradbišču.

Z zamudo pri gradbenih de-
lih sta naročnica in izvajalec 
zamudila termin, v katerem 
ji je v strokovnem mnenju 
'dovolil' obnovo Zavod RS za 
varstvo narave. Ta je zaradi 
gnezdenja orla belorepca, ki 
znese jajca v marcu in mora 
imeti takrat mir, dopustil grad-
bena dela le v obdobju julij-
december. Ker Občina skupaj 
z izvajalcem ni ujela roka, so 
zavod zaprosili za nadaljevanje 
del pred 1. julijem. Glede na 
odgovore naravovarstvenih 
svetovalcev Denisa Žitnika in 
Lare Jogan Polak bo to težko: 
"Zavod RS za varstvo narave 
je partner pri izvajanju projek-
ta LIFE Kočevsko, v okviru 

katerega se med drugim izvaja 
tudi vrsta ukrepov, namenjena 
izboljšanju gnezditvenega in 
prehranjevalnega habitata orla 
belorepca. Velik poudarek pro-
jektnih aktivnosti je namenjen 
ravno zmanjševanju človeških 
vplivov (motenj) na območju 
pojavljanja orla belorepca, to 
je na Reškem jezeru." 

Saga o obnovi razpokane-
ga jezu v Kočevski Reki se 
je sicer začela leta 2013, ko 
je tedanja večinska opozicija 
zagotovila 134.000 evrov za 
obnovo jezu. Poskus ni bil re-
aliziran. Drugi poskus je bilo 
sprejetje rebalansa proračuna 
leta 2016 in zagotovljenih 
80.000 evrov za obnovo jezu. 
A je občinska uprava kmalu 
odvzela skoraj 63.000 evrov za 
obnovo in jih prerazporedila 
na druge postavke. Razlog za 
prerazporeditev naj bi tičal v 
različnih pričakovanjih glede 
cene. Občina Kočevje je imela 
na postavki za obnovo jezu 
rezerviranih 64.000 evrov, iz-
vajalec z najnižjo ponudbo pa 
je obnovo ocenil na 170.000 
evrov. Zadnji poskus je bila 
objava razpisa leta 2017, s ka-
terim je Občina končno izbrala 
izvajalca. 

Nekdaj nikogaršnji jez, ki so 
ga na črno zgradili leta 1978 
in zadržuje okoli 20 hektar-
jev veliko vodno površino, je 
bil več let razpokan, Občina 
Kočevje, ki se je leta 2013 še 
otepala odgovornosti, pa je leto 
dni pozneje le pripravila vso 
dokumentacijo, nato pa dobila 
še stavbno pravico in gradbeno 
dovoljenje. Orel belorepec je 
sicer svetovno ogrožena žival-
ska vrsta, za katero si v sklopu 
2,3 milijona evrov vrednega 
projekta Life Kočevsko priza-
devajo izboljšati življenjske 
razmere. Ta ujeda izbere za 
gnezdenje le mirne cone blizu 
večjih vodnih površin. 
P. Š.
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Uvodnik
Zadnjič sem gledala stare videoposnetke. Kar tako. Vedno, ko 
imam ogromno dela, se lotim igranja igric ali pa … brskam 
po računalniku in spletu. Pristala sem pri starih člankih in 
videoposnetkih. In ker imam zares stare videoposnetke le na 
VHS-u, videorekorderja pa ne, sem pristala pri tistih, ki so na 
spletu. Leto 2010. Prenova in revitalizacija mestnega središ-
ča, odlok o ustanovitvi Kočevskega mladinskega centra, ka-
nalizacija, vodovod, načrti za obnovo poročne dvorane, pre-
nova šolske ambulante … Za sekundo sem mislila, da sem v 
letu 2018. Potem sem videla raport. V redu, definitivno veliko 
mlajša. Brez sivih las ali gub. Nisem v letu 2018. Toda teme, 
teme so pa identične: poročna dvorana razpada, tolikokrat 
opevane prenove Kočevja ni. Niti drage niti malo manj dra-
ge. Mladi so še vedno brez svojega središča, ambulante pa 
se – vsaj meni se zdi – še kar prenavljajo. Kot da bi obstal v 
času. Ne razumite me narobe: leta 2010 smo 'padali', podjetja 
so še kar ugašala, prostori v mestu so bili prazni, sredi mesta 
je razpadal Škor'c. Res je, nekaj stvari je bilo popolnoma dru-
gačnih. Ampak: cesta do Ljubljane ni čisto nič boljša, železni-
ca še vedno ni končana. Roška je še vedno v razsulu – bolje, 
da ne pešačite po njej po dežju, ker vas bo zalil vsak, ki se 
pripelje mimo! Tisti grdi oglasi štrlijo z vsakega kandelabra, 
da ne moreš narediti ene normalne fotografije središča, ne 
da bi imel v kadru oglas, ploščad je vse bolj razpokana, Rde-
ča hiša pa se bo po mojem kmalu kar sesula … Enako kot 
pred osmimi leti! Nekaj dni pozneje smo debatirali o podobi 
Kočevja, o njegovi evoluciji, spremembi mišljenja in spre-
minjanju. Pa sem se spomnila, da smo v volilnem letu! Ne v 
navadnem. Dvojnem. Stavim, da bodo aktualne teme mladi, 
prenova mestnega jedra in povezave. Aja, pogrnili smo tudi 
na širokopasovnem. Torej bodo tema vse povezave, ne le ce-
stne. Kar je dobro. Morda bodo ta področja zdaj prednostna. 
Gospodarstvo je navsezadnje 'na konju'. Lahko se ukvarjamo 
s čim drugim. Z nečim, kar je zdaj moralo počakati. Mladi. 
Središče Kočevja, ki bo – če se bosta nadaljevala ta trend in 
odnos – v pol leta prazno. Ne bo kriva ploščad, bo pa vse 
drugo. Nobene potrebe ne bo, da bi ga zaprli. Ker tam več ne 
bo življenja. In to, verjemite, bo tema volitev. Stavim!

Petra Šolar,
odgovorna urednica
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Zaprli prodajno mesto loterije

V zakon brez prič

Zatem ko so poleti iz Name 
odstranili enega od bankoma-
tov, odslej v središču Kočevja 
ne bo možno več vplačati niti 
listkov za igre na srečo. Na za-
četku januarja so namreč zaprli 
poslovni prostor med slaščičar-
no in eno od bank na kočevski 
mestni ploščadi. V prostoru je 
bila poleg prodajnega mesta 
Loterije Slovenije še trafika. 
V Ljubljani so bili redkobe-
sedni z odgovori, saj je vodja 
korporativnega komuniciranja 
Loterije Slovenija mag. Mateja 
Slamnik Kos zapisala le, da 'je 
bilo prodajno mesto v Kočevju 
nerentabilno, zato so se skladno 
s strategijo družbe in v dogovo-
ru s prodajalko odločili, da ga 

z mesecem januarjem zaprejo'. 
Prodajna mesta so poleg pošte 
sicer le še na obrobju Kočevja, 

bodisi v megamarketu bodisi na 
bencinskih servisih.
P. Š.

Od začetka tega leta se lahko 
pari v Sloveniji poročijo brez 
prič. Priče, ki so imele pred-
vsem nalogo identifikacije oseb, 
po novem družinskem zakoniku 
namreč niso več nujne. Bodoča 
žena in mož bosta lahko odkora-
kala pred matičarja ali načelnika 
upravne note in sklenila zakon-
sko zvezo. Lahko pa tudi pred 
župana, saj imajo ti po novem 
pooblastilo za sklepanje zakon-
ske zveze.

Zakonska zveza se po novem 
lahko sklene v uradnih prostorih 
v uradnem času. Zunaj uradnih 
prostorov in zunaj uradnega 
časa jo je mogoče skleniti, če 
bodoča zakonca ne moreta do 
uradnih prostorov. V tem prime-
ru sredstva za kritje stroškov za-
gotovi državni proračun. Drugi 
primer je, če si želita skleniti za-
konsko zvezo drugje in sta za to 
pripravljena poravnati stroške v 
višini 170 evrov. Upravna enota 
lahko zavrne vlogo za sklenitev 
zakonske zveze zunaj uradnih 
prostorov oz. zunaj uradnega 

časa, če bi bila taka sklenitev 
težko izvedljiva.

Novi zakonik bodočima za-
koncema po novem omogoča 
tudi sklenitev predporočne po-
godbe, s katero bosta lahko med 
drugim uredila medsebojna pre-
moženjska razmerja. Pri parih, 

pri katerih je eden tuji državljan, 
pa matičar sumi, da je namen 
sklenitve zakonske zveze zgolj 
pridobitev državljanstva, se bo 
uvedel ugotovitveni postopek, 
preden se bo izdalo soglasje za 
sklenitev zveze.
P. Š. 
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KOLEDAR DOGODKOV

KDO? KJE?KDAJ?KAJ?

Foto: Marko Vovk

Parponovemlahkoporočibrezpričtudižupan•Foto: www.pixabay.com

OBVESTILO
Uredništvo časopisa Kočevska poziva vsa 
društva, javne zavode in ostale ustanove,  
ki pripravljajo dogodke v obdobju od 22. 2.  
do 22. 3., da do 15. februarja pošljejo na e-naslov 
info@kocevska.si napovednik s podatki, KDO 
organizira KAJ, KJE in KDAJ. Napovednik bo  
objavljen v februarski številki časopisa.
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Veter odpihnil milijone

Največ, okoli 1,1 milijona m³ 
poškodovanega drevja, je v državnih 
gozdovih, od tega največ na Koče-
vskem, kjer je v 36 urah padlo več 
kot pol milijona kubičnih metrov 
dreves! Gre za največje poškodbe 
gozdov zaradi vetra v minulih dveh 
desetletjih. "Najbolj prizadeto je 
področje v nižini severovzhodno od 
Kočevja – od Grintavca, za Gore-
njem proti Mali Gori in Polomu ter 
proti Ložinam do Jasnice, kjer sko-
raj ni več stoječega drevja iglavcev. 
Zelo poškodovano je tudi območje 
od Jasnice proti Rakitnici in Grča-
ricam. Večja močno poškodovana 
območja so tudi med Žlebičem in 
Ortnekom ter od Rašice proti Poni-
kvam," našteva Katja Konečnik, 
vodja kočevske območne enote Za-
voda za gozdove Slovenije. Koče-
vska jo je tokrat odnesla najslabše: 
nastale so ogromne čistine, nekaj tu-
di na račun povečevanja dozdajšnjih 
golih zaplat zaradi saniranja žarišč 
podlubnikov. Kot zatrjuje Zlatko 
Ficko, glavni direktor SiDG, so 
ukrepali takoj. "Zavod za gozdove 
Slovenije nam je do zdaj izdal 712 
odločb za sanacijo poškodovanega 
gozda. Z njimi nam nalaga, da iz 
gozda odstranimo 383.695 kubičnih 
metrov lesa, od tega smo že začeli 
izvajati sečnjo po 567 odločbah oz. 
že izbrali izvajalce za 70 % drevja," 
je pojasnil na novinarski konferenci 
17. januarja. V državnem podjetju 
so skrajšali razpisne roke na 2 do 
3 dni, izvajalci pa so se konec leta, 
zatem ko so odstranili podrto drev-
je s cest, že spopadali z neredom 
v gozdu. "Na kočevskem in po-
stojnskem območju bomo do maja 
lahko odstranili podrto drevje, na 
Koroškem pa zaradi strmih terenov 
to delo lahko opravimo le z žičnimi 
žerjavi, ki jih je zelo malo," napove-
duje Zlatko Ficko glede preventivne 
odstranitve pred razmahom podlub-
nika. Dodaja, da nameravajo takšen 
žerjav kupiti. Pustošenje vetra bo 
znižalo kakovost lesa, obenem 
pa zaradi težkega odstranjevanja 
povišalo ceno storitve izvajalcev. 
A bodo, kot zagotavlja Ficko, to 
poskušali preprečiti z dolgoročnimi 
pogodbami in s prodajo viškov lesa 
na javnih dražbah. 

Ker pa je količina poškodovanega 
drevja večja kot tista zaradi žledolo-
ma leta 2014, gozdarji svarijo pred 
vnovičnim napadom lubadarja, zlas-
ti apelirajo na vse lastnike gozdov, 
naj pravočasno – najpozneje do ma-
ja – odstranijo poškodovane iglavce 
iz gozda.

 
Kočevski gasilci pomagali 387-krat
Polne roke dela so imeli gasilci, ki 
so ne glede na vreme in izčrpanost 
pomagali kar 387-krat. "Na terenu 
smo bili v ponedeljek in torek 40 
ur neprekinjeno, nato še tri dni po 
deset ur," pojasnjuje Igor Kalinič, 
predsednik Prostovoljnega gasil-

skega društva Kočevje. Gasilci so 
med drugim 11. decembra takoj 
priskočili na pomoč v Stari Cerkvi, 
kjer je veter že ob treh popoldne 
odnesel del strehe. "Pomagali so 
pokriti parket na majhnem delu 
telovadnice, priskrbeli so nam tudi 
polivinil. Naslednji dan, ob 5.45, 
je veter odnesel še polovico strehe 
telovadnice. Ponovno so prišli na 
pomoč gasilci in nam pomagali 
odpraviti razdejanje po neurju," 
opisuje Sonja Veber, ravnatelji-
ca Osnovne šole Stara Cerkev, in 
dodaja, da se jim za opravljeno 
delo in hitro posredovanje iskreno 
zahvaljujejo. Po ocenah projektanta 
je škode v Stari Cerkvi za 236.279 
evrov. "Škoda je prijavljena na 
zavarovalnico, uradne ponudbe o 
višini odškodnine še nismo prejeli. 
Občina se je odločila, da bo sanacijo 
nadgradila z izboljšavami, ki jih je 
uskladila s šolo. Javno naročilo bo 
objavljeno februarja, in če ne bo 
prišlo do zapletov z iskanjem izva-
jalca, načrtujemo zaključek sanacije 
pred prvomajskimi počitnicami," 
odgovarja Lili Štefanič. 

 Kočevski gasilci so za intervenci-
je porabili kar 2.124 ur, največ ško-
de pa je bilo še na stavbi, kjer deluje 
kočevski urad za zaposlovanje, in 
megamarketu Tuš. "Žal je bilo pri 
tolikšnem številu intervencij, kot jih 
je bilo v teh nekaj dnevih, zaznati 
kar nekaj takšnih klicev, ki niso bili 
najbolj nujni ali pa so bili celo stvar 
sanacije, in ne intervencije," prizna-
va Igor Kalinič. Ljudje so namreč 
gasilce klicali za vsako malenkost, 
kar pa je, kot dodaja Kalinič, dokaj 
pogost pojav pri tako velikem števi-
lu dogodkov.

Na širšem kočevskem območju 
je bilo 12. decembra brez elektrike 
10.758 gospodinjstev, na območju, 
ki ga pokriva Elektro Ljubljana (Tr-
bovlje, Ljubljana, Kočevje), pa kar 
23.560.

Odškodnine predvsem zaradi 
 poškodovanih streh
Na zavarovalnici Triglav so do kon-
ca leta 2017 prejeli več kot 3.000 
zahtevkov. "Podroben obseg škode 
bomo lahko podali, ko bomo zaklju-
čili vse postopke na terenu, največ 
prijav, kar 94 % vseh prijavljenih, 
smo prejeli za primer škode na stre-
hah objektov. Največje število obrav-
navanih škodnih primerov beležimo 
na področju osrednje Slovenije," 
odgovarja Olga Pejović iz zava-
rovalnice Triglav. V zavarovalnici 
Adriatic Slovenica so zaradi vetra 
prejeli 500 prijav, izplačila odško-
dnin zavarovancem pa znašajo okrog 
300.000 evrov. Tudi oni so največ 
odškodninskih zahtevkov prejeli na 
račun škode na nepremičninah, naj-
več poškodovanega premoženja pa 
so njihovi zavarovanci prijavili na 
območju Celja in Maribora.
Petra Šolar

Več kot dva milijona m³ poškodovanega drevja in več kot 3.500 odškodninskih zahtevkov pri zgolj dveh zavarovalnicah. To je groba ocena škode, ki jo 
je 11. in 12. decembra lani povzročil veter in ki so jo še na začetku tega leta ocenjevali tako cenilci zavarovalnic kot tudi gozdarji, ki so se še spopadali z 
vsepovprek nametanimi drevesi. Kolikšna bo končna škoda zaradi vetra, ki je odkrival strehe, rušil daljnovode in podiral drevje, bo znano najbrž šele čez 
kakšen mesec. Kljub temu pa je jasno, da je največ poškodovanega gozda na Kočevskem in da bo skupna škoda dosegla desetine milijonov evrov.

Najmočnejši sunek vetra 
so v Kočevju zabeležili 
11. decembra ob 18.18, 
ko je dosegel hitrost 
22,5 m/s. Za primerjavo: 
na Ratitovcu (Julijske 
Alpe) je istega dne nekaj 
minut pred polnočjo 
pihalo s hitrostjo 40,9 
m/s. Skoraj tako močne 
sunke vetra so na Agen-
ciji Republike Slovenije 
za okolje zabeležili tudi 
na letališču v Bovcu (39,8 
m/s), kar je bil najmoč-
nejši izmerjeni veter v 
tem obdobju v nižinah.

Veterjemeddrugimodnesel1600kvadratnihmetrovstrehešole•Foto: Petra Šolar

Najprejjebilotrebaodstranitipodrtodrevjescest•Foto: Marko Vovk



Kočevska januar 2018www.kocevje.si 5Aktualno

Lažne novice

Ali je res? Seveda ne, prva dama 
sicer zelo poredko govori z me-
diji, imitacijo pa je tako uspešno 
izvedla slovenska igralka Tjaša 
Železnik, da je šali verjel tudi 
kakšen slovenski medij, prek 
socialnih omrežij pa so deževale 
hvale poslušalcev, ki so nasedli 
potegavščini hudomušnih vodite-
ljev. Šlo je le za posrečeno šalo, 
a obenem dalo misliti, da ljudje 
zlahka nasedemo informacijam, 
ki nam jih servirajo mediji.

Založba slovarjev Collins je 
frazo 'fake news' (lažne novice) 
izbrala za besedo leta 2017. Naj-
večjo odgovornost za razširjenost 
fraze ima nedvomno 45. ameriški 

predsednik Donald Trump, ki je od 
začetka svoje predvolilne kampa-
nje do danes, ko že leto dni sedi na 
položaju svetovnega voditelja, ni 
nehal uporabljati.

Potvarjanje resnice ima tako 
dolgo zgodovino kot človeški 
jezik. Egipčanski faraon Ramzes 
Veliki je bitko pri Kadešu opisoval 
kot veličastno zmago nad Hititi, 
čeprav ohranjeni viri poročajo, da 
se je velika bitka z vozovi končala 
v pat poziciji in sta se bili obe 
strani primorani umakniti. Mark 
Antonij si je po porazu v Actiumu 
vzel življenje, ko je slišal, da je 
Kleopatra storila samomor, govo-
rice, ki jih je sprožila kraljica sa-
ma. Zgodnji kristjani so se morali 
braniti pred zlobnimi govoricami, 
da izvajajo incest in kanibalizem, 
nekaj stoletij pozneje pa so tudi 
sami začeli trositi laži o zločinskih 

poganskih navadah. Pred zlobnimi 
klevetami so se skozi zgodovino 
morali braniti Judje, v srednjem 
veku so imele natrošene laži tudi 
zelo krvave posledice.

Z izumom tiska in v odsotnosti 
novinarske etike so imele lažne 
novice vse večjo vlogo pri pre-
obračanju javnega mnenja. Konec 
19. stoletja v Ameriki je spremljal 
nastanek rumenega tiska, za kate-
rega sta zaslužna predvsem Joseph 
Pulitzer in William Randolph 
Hearst, ki sta odprla pot senzaci-
onalističnemu novinarstvu, ki je 
poskušalo bralce pritegniti z raz-
ličnimi oblikami novic, zabave in 
oglaševanja. Rumeni tisk je imel 
veliko vlogo pri gnetenju javnega 
mnenja in podpihovanju k vojni 
s Španijo. Pulitzerju so senzacio-
nalistične in nepreverjene novice 
prinesle znatno bogastvo, danes pa 
je znan predvsem po istoimenski 
nagradi, ki jo newyorška univerza 
Columbia podeljuje za dosežke v 
novinarstvu, literaturi in sklada-
teljstvu.

Primer, ki izvrstno ponazarja 
družbeno odvisnost od informacij, 
dostopnih prek radija in časopi-
sov, je znana radijska igra 'Vojna 
svetov', ki je premiero doživela 
leta 1938. Radijsko igro, ki se je 
zgledovala po istoimenski znan-
stveno-fantastični knjigi H. G. 
Wellsa, je režiral in pripovedoval 
takrat 23-letni Orson Welles, ki je 
roman spretno priredil v serijo iz-
mišljenih radijskih novic o invaziji 
Marsovcev. Kljub opozorilu, da 
so dogodki izmišljeni, je postala 
radijska igra znana po sproženi 
masovni histeriji. Naknadna pre-
iskava je ugotovila, da radijska 
postaja ni kršila nobenih zakonov, 
sama izvedba – mojstrsko uprizo-
ritev lažnih novic – pa se je kmalu 
zavila v lažne govorice. Poročila 
o ljudski histeriji so bila močno 
pretirana, najbolj skrajen primer je 
bila skupina lokalnih prebivalcev, 
ki je napadla vodni stolp, saj naj 
bi jih spominjal na vesoljskega 
obiskovalca.

21. stoletje obeležuje razcvet 
lažnih novic, pojav, ki je presenetil 
marsikoga in bo imel še velike 
družbene posledice. Nedavna 
zmaga Donalda Trumpa na ame-
riških predsedniških volitvah je 
presenetila veliko večino političnih 

poznavalcev. Trumpovemu uspehu 
na volitvah je na začetku volilne 
kampanje zaupal le kakšen obskur-
ni desničarski komentator, nekaj 
časa je bilo videti celo, da v svoje 
zmožnosti za zmago ne zaupa niti 
Trump sam, ki je le nadaljeval pro-
dajo TV-osebnosti, ki jo je ustvaril 
v resničnostnem šovu Vajenec. 
Trump je že leto dni predsednik 
nuklearne velesile in medijski 
požar okoli njega ne pojenja, saj 
ga še sam dodatno razpihuje z 
nepremišljenimi tviti, medije, ki so 
kritični do njegovih odločitev, pa 
vneto omalovažuje kot lažne.

V zadnjem tednu ameriške 
predsedniške kampanje se je pod 
medijskimi žarometi nenadoma 
pojavilo makedonsko mesto Veles. 
V mestu s 55.000 prebivalci so 
konec leta 2016 doživeli digitalno 
zlato mrzlico, saj je bilo tam re-
gistriranih več kot sto internetnih 
strani, ki so enostransko navijale 
za Trumpa in trosile senzaciona-
listične in popolnoma izmišljene 
novice. Nekritičen del ameriške 
javnosti je klevetam nasedel in 
vneto delil izmišljene vsebine na 
društvenih omrežjih, njihovo de-
javnost pa so spretno unovčili la-
stniki spletnih strani, mnogokrat le 
najstniki, ki so iskali priložnost za 
zaslužek v revnem industrijskem 
mestu.

Delno krivdo pri razširjanju laž-
nih informacij je mogoče pripisati 
tudi internetnim družbenim omrež-
jem, saj danes uporabniki spleta 
vse več novic prejemajo prav prek 

Facebooka ali Twitterja, vlogo 
odločanja o tem, katere informa-
cije so pomembne, pa so prevzeli 
računalniški algoritmi, ki sledijo 
uporabnikovim navadam. Podjetje 
Marka Zuckerberga je bilo delež-
no veliko kritik, da problematiki 
lažnih novic ni posvečalo dovolj 
pozornosti. Orodja, ki so jih uvedli 
za premagovanje lažnih novic, pa 
so se izkazala za neuspešna in so 
imela celo nasproten učinek.

Pojav lažnih novic v novinarski 
zgodovini ni nič novega, a bo 
inflacija dezinformacij, ki smo je 
vse bolj deležni, nedvomno zazna-
movala novinarstvo v 21. stoletju. 
V poplavi nepreverjenih dejstev, 
senzacionalizma, pollaži in laži, 
namerne politične propagande ali 
le brezvestnega nabiranja inter-
netnih klikov se mediji vse bolj 
ukvarjajo z oglaševanjem in s tem, 
kako bi nas zabavali, mnogokrat 
pa zmanjka pristnega elementa no-
vinarstva. Medijske hiše so začele 
odpuščati mednarodne dopisnike 
in informacije o mednarodnem 
dogajanju le še kopirajo od drugih, 
profesionalce so zamenjali prekar-
ni delavci, mediji so kadrovsko 
prešibki za resno analizo. Ljudje 
na drugi strani pa ne zaupajo sko-
raj več nikomur, avtoritet skorajda 
ni več. Iz ameriških volitev pa je 
razvidno, da so politični kandidati 
s pojavom lažnih novic na družbe-
nih omrežjih dobili povsem novo 
platformo in možnost obsežne in 
nefiltrirane propagande.
Žarko Nanjara

"Najljubša Donaldova slovenska beseda je piščanec," je z druge strani telefonske slušalke dahnil nežen, artikuliran glas. Melanija Trump, prva dama Zdru-
ženih držav Amerike, se je javila v eter slovenske radijske postaje Val 202. "Najprej hvala, Val 202, za pogum, da ste se obrnili na administracijo Bele hiše," 
je še dodala pred koncem desetminutnega pogovora, v katerem je voditeljema Mihi Šaleharju in Andreju Karoliju zaupala, kako je živeti v Beli hiši, in se 
ozrla na svoja mladostna leta v Sloveniji.

Mednarodna federacija bibliotekarskih društev in ustanov je pripra-
vila seznam kratkih navodil, ki naj bi bralcem pomagala pri odkriva-
nju lažnih novic.
1. Preverite vire in si pozorno oglejte stran, ki navaja novico, njen 
namen in ozadje.
2. Preberite več kot naslov, senzacionalistični naslovi mnogokrat ne 
ustrezajo vsebini članka.
3. Preverite, kdo je avtor novice.
4. Preverite, ali dodatni viri podpirajo zgodbo.
5. Preverite datum, saj zastarele novice mnogokrat ne ustrezajo trenu-
tnemu stanju.
6. Če je novica preveč neverjetna, da bi bila resnična, je mogoče le 
satira.
7. Zamislite se o svoji lastni pristranskosti, vaši predsodki lahko zameg-
lijo vrednotenje novice.
8. Vprašajte strokovnjake in potrdite izsledke novice z ljudmi,  
ki imajo znanje o določeni tematiki. Poslikava s kano

Geliranje nohtov

Podaljševanje trepalnic

Ličenje za vse priložnosti

LilyArt s.p. | 031 731 681 | lily.fekonja@gmail.com
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Pojav lažnih novic v novinarski zgodovini ni nič novega, a bo inflacija dezinformacij, ki smo je vse bolj deležni, tudi 
zaradipoplaveinformacijnaspletu,nedvomnozaznamovalanovinarstvov21.stoletju•Foto: www.poxabay.com

Za nedavni odmeven primer lažne novice v Sloveniji je poskrbela Nova24.
si, ki se ponaša z geslom Prvi na strani resnice, a je lanskega novembra 
povsem nekritično delila anonimko o domnevnem spolnem nasilju v 
ribniški osnovni šoli. Informacije niso preverili ne na policiji ne pri vodstvu 
šole.Poogorčenemodzivuravnateljicesokmaluobjaviliopravičilo•Foto: 
www.nova24.jpg
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Pred četrt stoletja ste imeli 
kočevski gozdarji izdelano 
vizijo kočevskega naravnega 
parka. Zakaj ideja ni zaživela? 
To ni bila ideja zgolj kočevskih 
gozdarjev, čeprav je res izhajala 
s tega prostora, ampak je bila 
kot ideja za ustanovitev novih 
naravnih parkov, ki bi imeli 
ugled regijskega, podana na 
državnem nivoju. Med temi 
regijskimi parki je bil zaradi 
naravne ohranjenosti tudi takrat 
imenovani Naravni park Koče-
vsko-Kolpa. Pripravljali smo 
strokovne osnove – teh nam 
seveda ne manjka, saj se zelo 
dobro spoznamo na naravo in 
naravne posebnosti –, a se je 
ustavilo pri menedžmentu. V 
tistem trenutku ni bilo popolno-

ma jasno, kako bi park deloval, 
kdo bi ga vodil, kakšni bi bili 
finančni tokovi. Predstavitve 
javnosti niso bile ravno uspeš-
ne. Zaradi vključitve velikega 
prostora, vključno s kraji, ki pa 
v naravne parke po navadi niso 
vključeni, ideja nikoli ni bila 
realizirana. So pa pripravljene 
strokovne osnove. K sreči je 
bila potem ista površina vklju-
čena v območje Nature 2000. 
Gre za trajnostno rabo in moni-
toring, kar pomeni, da sprem-
ljamo in poskušamo vzdrževati 
ugodno stanje za habitate ter 
redke in ogrožene živalske in 
rastlinske vrste.

Z razglasitvijo območij, ki spa-
dajo pod Naturo 2000, se je 

pojavilo splošno mnenje, da je 
velik del Slovenije zavarovan. 
Pa vendar: razlikovati moramo 
med Naturo 2000 in zavaro-
vanimi območji, ki jih je 12 % 
vsega ozemlja, kajne?
Res je, to ni ista stvar. Več kot 
tretjina površja Slovenije je 
vključena v Naturo 2000. Mis-
lim, da smo pošteno predstavili 
dejansko stanje. Slovenija je 
zelo ohranjena, ima zelo vredne 
prostore in te smo potem tudi 
vključili v Naturo 2000.

Se vam zdi, da je teh zavaro-
vanih območij, kjer velja po-
seben, strog režim, dovolj ali 
premalo?
Naš prostor je zelo majhen. 
Strogo varovanje je primerno 

samo za majhne predele, kjer 
ga je tudi mogoče udejanjiti – 
to je pri nas alpski prostor. Za 
ohranitev, preživetje in dolgo-
ročen razvoj narave in vseh tis-
tih, ki tu živimo, pa je ključna 
trajnostna raba. Sedanje stanje 
ne kaže ravno, da smo prijazni 
do okolja. 

 
S katerimi izzivi se sooča koče-
vski gozd – poleg lubadarja?
Prostor je sorazmerno dobro 
naravno ohranjen. Ta je najbolj 
vreden in poskušali ga bomo 
še naprej vzdrževati ob hkra-
tni uporabi lesa, ki je seveda 
zelo pametna, saj je les eden 
izmed naravnih virov, ki se 
naravno obnavlja. Gozdovi 
na Kočevskem so bili močno 

spremenjeni, gozdovi smreke 
v nižini niso naravna tvorba, 
že pred stoletjem jih je naredil 
gozdar in narava jih na neki 
način spreminja v bolj trajne in 
stabilne oblike. Ker pa gre to 
v naravi zelo počasi, je to ob-
dobje, ko lubadar napade velike 
predele smrekovih gozdov, za 
nas katastrofa, s stališča narave 
pa le drobec v časovni dimenzi-
ji življenja.

Je to posledica nenormalno ve-
like uporabe lesa zaradi potreb 
steklarne v Glažuti in železarne 
na Dvoru, ko so letno posekali 
tudi do 34.000 kubičnih metrov 
bukovega lesa na Rogu? Potem 
pa je človek zasadil smreko, ki 
ni naravna.

Drobec v časovni dimenziji

"Obdobje, ko lubadar napade velike predele smrekovih gozdov, je za nas katastrofa, s stališča narave pa le drobec v časovni dimenziji življenja," pravi gozdar  
Tomaž Hartman. Naše dojemanje sveta ni edino pravilno ali resnično. V naravi vladajo dobro premišljeni zakoni, ki jih človek s svojimi posegi zlahka pokvari.  
In nato narava poskrbi, da je znova vse tako, kot mora biti … v ravnovesju. Pred šestimi leti je, najprej v treh poskusnih izvodih, izšla njegova knjiga Pragozd – Virgin 
Forest, v kateri opisuje izjemno naravno dediščino, ki jo imamo na Kočevskem na pretek – šest pragozdov, šest zakladnic, prepuščenih samih sebi. Zato sva se pogo-
varjala tudi o najbolj slavnem, Krokarju, ki se mu je uspelo uvrstiti na seznam Unescove svetovne dediščine, o upravitelju Auerspergovih gozdov, po katerem smo v 
Kočevju poimenovali eno od tematskih let, o tem, kako gresta z roko v roki turizem in varovanje okolja, o možnostih gradnje razglednih stolpov ter o njegovih mozai-
kih. Hartman namreč palice in ostanke debel, naplavljene kamne in školjke sestavlja v posebne skulpture, mozaike, ki pripovedujejo svoje zgodbe … 

TomažHartman,edennajvečjihpoznavalcevpragozda,žedesetletjapoudarja,daimamonaKočevskemnekajizrednovrednega•Foto: Petra Šolar
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Če govoriva o Rogu, velja vnos 
smreke, pa še ta zelo lokalno, 
zlasti z novomeške strani, za-
radi velike železarne na Dvoru. 
Drži, kuhali so oglje za produk-
cijo železa in nastale poseke 
zasadili s smreko. Na kočevski 
strani Roga tovrstnega sajenja 
ni bilo. Zgodilo se je nekaj 
drugega. Vedeti morate, da je 
pred dobrim stoletjem centralni 
predel roškega masiva sameval 
kot pragozd, bil je nepristo-
pen. Zelo redke poti so vodile 
skozi. Pravega izkoriščanja 
ni bilo, saj je bil trg predaleč. 
Popolnoma neracionalno je 
bilo ta težka drevesa spravljati 
v dolino in na trg. Ko pa zgra-
dijo železnico na eni strani do 
Straže, na drugi pa do Kočevja, 
se trg nenadoma približa. Trg 
je bila tedaj denimo Italija. In 
potem začnejo izkoriščati tudi 
roške gozdove, začnejo se večje 
sečnje, hkrati se zgodi nekaj 
izredno pomembnega: tedanji 
lastnik, knez Auersperg, je imel 
v službi gozdnega upravitelja 
dr. Leopolda Hufnagla. Knez 
je Hufnaglu zaupal gospodar-
jenje z njegovimi gozdovi. Ta 
gozdar je bil nenavaden, saj je 
v nasprotju s splošnim gozdar-
stvom v Evropi, ki je temeljilo 
na golosečnem gospodarjenju, 
ko so se nato goloseki zasadili 
s smreko, opazil, da bi veliki 
goloseki na kraških tleh lahko 
povzročili težave. Zapisal in 
uvedel je popolnoma drugačno 
gospodarjenje, bolj sonaravno, 
ki je temeljilo na treh navidezno 
zelo enostavnih načelih. Rekel 
je: "Ta gozd mora kraška tla 
stalno pokrivati, ta gozd mora 
živeti z drevesnima vrstama, 
ki sta tu doma, torej jelko in 
bukvijo, in ta gozd se mora 
naravno pomlajevati." To je 
pozneje dobilo ime prebiralni 
način gospodarjenja – uveljavil 
se je na Kočevskem, Notranj-
skem, v Gorskem kotarju in, 
zanimivo, tudi v Švici. Tam so 
opazili, da goloseki povzročajo 
velike probleme na strmih po-
bočjih, saj so plazovi polzeli na 
železnice in ceste, zato so uved-
li ta način. Da so varovali strma 
pobočja. Ravno to je ohranilo 
kočevske gozdove relativno 
naravne. Imeli smo tudi veliko 
srečo, da je filozofija gozdarje-
nja, ki so nas jo učili na fakulte-
ti, temeljila na gozdu prijaznem 
načinu gospodarjenja. 

Okoli 219 hektarjev gozda na 
Kočevskem je pragozda. Narava 
je prepuščena sama sebi, člo-
vek ne posega vanjo. Takšni na-
ravni laboratoriji so precejšnja 
redkost v Evropi, kajne?
Redkost so. Isti gozdar, torej 
Leopold Hufnagel, je nare-
dil piko na i, ko je v prvem 
gozdnogospodarskem načrtu 
nekaj gozdnih oddelkov pre-

pustil naravnemu razvoju. Z 
opombo v načrtu je jasno pove-
dal, da gre za pragozd, ki mora 
ostati neposekan. K sreči se je 
nekaj te naravne dediščine oh-
ranilo do danes, in to so sedanji 
pragozdni ostanki.

Pragozd Krokar je na Unesco-
vem seznamu svetovne narav-
ne dediščine. Zavod za turizem 
ne skriva tekov po trženju tega 
pragozda. Kako gre to z roki v 
roki z ohranjanjem narave?
Mislim, da je po eni strani 
prav kazati nedotaknjeno nara-
vo. To nam da uvid v daljno 
preteklost. Vidimo, kako zna 
narava sama uravnavati življe-
nje in kako mogočna je lahko. 
Na neki način tudi drugačna, 
čeprav smo Slovenci zelo va-
jeni gozda, saj ga imamo zelo 
veliko. Zato ga tudi ne cenimo 
tako kot stvari, ki jih nimamo 
veliko. Zavedanje, da imamo 
koščke narave, v katere človek 
nikoli ni posegal, je nekaj zelo 
vrednega. Ne samo zato, da se 
tam učimo, ampak zato, ker 
taki prostori v Evropi sploh 
še so. So zelo majhni in zelo 
redki. Morava pa povedati, da 
niso popolnoma nedotaknje-
ni, saj nadnje pošiljamo kisli 
dež, onesnažen zrak. K sreči 
na Kočevskem s tem nimamo 
večjih težav. Običajno preso-
jamo naravo skozi oči človeka 
in z vprašanjem, kako nam bo 
koristila. Vedno skozi sebe in 
za nas. Po drugi strani pa bi 
se morali zavedati, da si nekaj 
prostorov na Zemlji zasluži, da 
obstanejo brez človeka.

Kako potem doseči to, kako re-
gulirati obiskovalce? Pragozda 
ne moremo ograditi?
Ne. Tudi zdaj gozdni rezervati, 
med katere spadajo pragozdni 
ostanki, niso ograjeni. So pa 
popolnoma zaščiteni. Vanje 
hodimo zgolj kot raziskovalci 
z nedestruktivnimi raziska-
vami ali ko merimo pragozd 
kot gozdarji. Niti gozdarskih 
ekskurzij skozi pragozd ne vo-
dim več. Ko smo se vprašali, 
kako pokazati to pranaravo, 
smo poiskali rešitev v novem 
gozdnem rezervatu, s katerim 
smo obdali pragozd. S tem smo 
napravili zelo široko zaščitno 
cono, varnostni pas, v kate-
rem tudi ne bomo več ničesar 
posekali in bo počasi dobil po-
dobo pragozda. In v tem pasu 
smo naredili posebno pešpot, 
s katere se odpirajo pogledi v 
pragozd. Najprej smo to nap-
ravili za Rajhenavski Rog, ki 
je bil najbolj obiskan, pozneje 
za Krokarja, kjer je Borovška 
pešpot. A Krokar ima poleg te 
pragozdne nedotaknjenosti še 
drugo dimenzijo: ima mogočen 
razgled v kanjone Kolpe, ki se 
nadaljujejo v Gorski kotar. In 

to je verjetno tri četrtine doži-
vetja, ta fantastični razgled. A 
Borovška pot, ker ne pride na 
vrh, tega razgleda ne dopušča. 
Zato je izziv, kako pokazati te 
poglede v kanjon Kolpe. Ta je 
ravno tako divji in uvrščen v 
varovalni gozd. To videti z vrha 
je nepopisno lepo doživetje. 
Kako izpeljati potem to pešpot, 
da v pragozd ne bomo vstopali?

Podobno velja za vse aktiv-
nosti. Poiskati moramo pame-
tno rešitev, kako omogočiti 
oglede in doživljanje, hkrati 
pa zaščititi naravo. Za doži-
vetje tega izrednega gozdnega 
prostranstva Kočevske bi se 
morali dvigniti v zrak. Šele 
tedaj bi lahko videli, kako 
ogromen je naš gozd. Ker naši 
vrhovi ne segajo tako visoko, 
ne omogočajo razgleda. Na 
vrhu Roga in Snežniku bi bilo 
dobro narediti razgledni stolp, 
ki bi omogočil doživetje tega 
prostranstva.

Če je prostora veliko, lahko 
večino pustiš in zavaruješ, del 
pa opremiš. Lahko tudi zelo 
moderno. Čeprav mislim, da je 
za doživljanje pranarave bolj 
pristno brez umetne opreme. 
Tudi pot, ki gre mimo Rajhe-
navskega Roga, nima nobenih 
ograj, stopnic, ima le nekaj 
tabel in seveda markacijo. 
Morda niti nismo dovolj jasno 
opozorili ljudi, da morajo biti 
primerno opremljeni. Pot gre 
čez skale, hlode in ni utrjena. 

Nekje sem prebrala, da imajo 
nekateri vaši turisti popolnoma 
drugačne predstave, kako naj 
bi bil pragozd videti. Da priča-
kujejo skoraj džunglo.
Ja, seveda. Televizija, ki ima 
danes neverjetno lepe doku-
mentarce, nam v glavnem kot 
pragozd predstavi tropski de-
ževni gozd. Ta je veliko bolj 
gost, prepreden z lijanami. In 
potem seveda to džunglo pri-
čakujejo v našem pragozdu, 
ki pa niti približno ni džungla, 
ni tako zaraščen. Je podoben 
okoliškim gozdovom. Le da 
ima več lesne mase, občutek 
pa se hitro izgubi, ko se človek 
navadi na to.

Se po vaših izkušnjah ljudje 
držijo pravil glede nevstopanja 
v pragozd, ne puščajo za seboj 
predmetov, tega, kar jim razlo-
žite na začetku?
Uredbe, ki so prišle veliko po-
zneje, tudi prepovedujejo oz. 
določajo, česa se ne sme. Am-
pak tega nismo hoteli napisati 
na informativne table. Ljudi 
smo želeli prijazno prositi, 
naj ne vstopajo v pragozd, ker 
gre za tako redko pranaravo, 
ki je nočemo motiti. Ko smo 
pešpot delali, smo jo označili 
bolj na redko. To pomeni, da 
obiskovalec niti ne ve, kje na-

tančno je. Če bi razmišljal 'Zdaj 
bom hodil tu, po robu, potem 
bom šel malo v pragozd, pa 
pridem nazaj,' se ne bi izšlo. 
Ko se na vrtačastem kraškem 
terenu podaš globlje, se lahko 
izredno hitro izgubiš. Zaradi 
tega občutka in zaradi zaveda-
nja o pomenu nedotaknjenosti 
obiskovalci tudi ne hodijo v 
pragozd. Ostanejo na pešpoti. 
Zelo redko poberem kakšno 
smet na tej poti. Mi nismo že-
leli postaviti košev ravno zato, 
da ne 'vabijo' k smetenju. Tako 
mora obiskovalec vse odnesti s 
sabo. Tudi table niso poškodo-
vane. Navsezadnje so vsi naši 
gozdovi popolnoma odprti. Kar 
moramo ceniti – to svobodo, 
da se po gozdu lahko gibljemo. 
Informativne table na pešpoti 
so tiste, ki človeku povedo, 
kje je, in opozarjajo. Teh poti 
želimo narediti nekaj več. Ker 
se Roška pešpot ne vrne na 
izhodišče, bi kazalo napraviti 
novo, krajšo pešpot. Ta bi bila 
bolj doživljajska. Vajeni smo 
pogledov s tal. Če bi to pešpot 
dvignili med krošnje, bi bilo 
že posebno doživetje. Ali če na 
začetku postavimo portal, vrata, 
ki simbolno povedo, da vsto-
pamo v neki drugi svet, kamor 
človek več ne posega. 

Kaj pa menite o množičnem 
pohodu Po medvedovih stopi-
njah? Se vam zdi, da ta ekspre-
sni način omogoča doživljanje 
ali gre za podiranje rekordov?
Ta ekspresni način velja za vse 
naše življenje. Zdi se mi, da 
smo začeli zelo hitro živeti. 
Ampak tako pač je. K sreči 
Kočevska ne bo nikoli imela 
množičnega turizma. 'Hitri' tu-
rist želi videti nekaj zelo atrak-
tivnega. Ker pa je svet tako 
majhen, lahko to zlahka doživi. 
Teh izjemnih zadev, ki so lahko 
opremljene na atraktiven način, 
recimo spust z gondolo skozi 
pragozd, kot neki zabaviščni 
park, je dovolj. Doživljanje na-
rave je po navadi intimno, kot 
tako pa za množični turizem ni 
primerno. Ni naš cilj, da opre-
mimo okolico na način, da bi 
imeli masovni turizem. Tam, 
kjer gre za opazovanje zelo ob-
čutljive narave, so uvedli stroge 
omejitve. Recimo le deset obi-
skovalcev dnevno. Nekje – sam 
zelo rad potujem – smo morali 
na posebno loterijo, izmed 400 
prijavljenih so izžrebali deset 
obiskovalcev. In teh deset se 
jih porazgubi. Tako ekstremnih 
zadev pri nas ni treba vpeljati. 
Pragozd Krokar postaja bolj za-
nimiv zaradi vpisa na Unescov 
seznam. Unescova dediščina je 
sama po sebi blagovna znamka. 
Upam, da bodo resnično – zdaj 
je prijavljen projekt – prišli do 
pametnih rešitev, kako si pra-
gozd ogledati in ga varovati. 

Marjeta Keršič Svetel pravi, da 
so naši gozdovi dragocena svi-
la. Se vodstvo države in občine 
zaveda tega?
Ja in ne. Prav gotovo se Slo-
venija v celoti na neki način 
zaveda vrednosti gozdov in 
ima organizirano strokovno 
službo – to je moj zavod –, ki 
skrbi za vse gozdove, ne glede 
na lastništvo, in piše gozdno-
gospodarske načrte, v katerih 
upoštevamo zelo različne vloge 
gozda. Poskušamo načrtovati 
ukrepe, ki bi trajno zagotavljali 
uporabo vseh funkcij gozda. 
V Sloveniji je ostalo malo 
državnega gozda. Danes je v 
kapitalističnem svetu lastnina 
tako pomembna, da lastnik ho-
če dohodek od čisto vsega, kar 
v gozdu obstaja. Ne samo od 
lesa. V tem gozdu kar naenkrat 
vidi vrednost v živalskem sve-
tu. In potem sva zelo blizu tega, 
da bo nekdo hotel zaračunati 
pristojbino, ker greva na spre-
hod, kjer dihava svež zrak ali 
pijeva čisto vodo. Tu trčiva na 
interes zasebnika in interesa 
javnega. Pa ne samo za člove-
ka, gre za pravico do življenja 
samega. In ta je prva. Vsa 
lastninska pravica mora biti s 
tem omejena. Za zdaj je Slove-
nija še na tem stališču. Nobeno 
poveličevanje katere od funkcij 
ni dobro. Les iz državnih goz-
dov v Sloveniji ima posebno 
znamko, je certificiran. Ta 
certifikat zahteva 5 % gozdov, 
prepuščenih naravnemu razvo-
ju. Ko so prišli s tem certifika-
tom, smo rekli, da to že imamo. 
Poskušamo dobro skrbeti za 
gozdove, a je na drugi strani in-
teres številnih, da povečajo svoj 
dobiček – ki pa je omejen z 
osnovno nalogo, da gozd opra-
vlja vse svoje funkcije. 

Vi naravo cenite, tudi s svojimi 
deli, to so mozaiki iz kamna in 
lesa. Menda greste po poseben 
kamen tudi na Lošinj? 
Mozaike sem začel delati pred 
dobrimi desetimi leti. Ne vem, 
zakaj. Prišlo je nenadejano. 
Verjetno gre za krizo srednjih 
let, ki pa pri meni še kar traja in 
traja in se noče končati. Čedalje 
hujša je, ker delam vse večje 
mozaike! Gre pa za odmeve iz 
narave, s prizorišč, ki so nam 
najljubša. Ta so pogosto na an-
tičnem arhipelagu Apsyrtides, 
torej na Cresu in Lošinju. Od 
tam so številni kamenčki in 
ves naplavljeni les, ki se potem 
prestavi v mozaike. Najprej so 
to zagotovo bili spominki, ki so 
zapolnili vse police v stanova-
nju. No, potem pa so se nena-
dejano začeli seliti na mozaike. 
In seveda je potem kakšen 
manjkajoči kamenček lahko 
vzrok za zimski izlet na morje 
… kar je čisto v redu. 
Petra Šolar
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Sofinanciranje 
 sterilizacije in kastracije 
mačk in psov

Nov javni razpis Pokolpje

Pogled v preteklo in prihajajoče leto

Povezali dva praznika

Občina Kočevje na pobudo 
Društva za zaščito živali Ko-
čevje tudi v letu 2018 sofinan-
cira izvedbo akcije sterilizacije 
in kastracije lastniških psov in 
mačk v višini 50 % nastalih 
stroškov veterinarske storitve. 
Subvencijo je možno uveljav-
ljati za največ pet živali na eno 
gospodinjstvo, in sicer od 20. 1. 
2018 do 30. 4. 2018 oziroma do 
porabe sredstev. Za uveljavitev 
subvencije je potrebna izjava 
lastnika živali, ki subvencijo 
veterinarske storitve uveljavlja 
z navedbo imena in priimka, 
naslova bivališča, podpisa in 
številko telefona. Osnova za 

izračun storitve je pogodbeni 
cenik zavetišča Meli.

Za poseg je nujna predhodna 
prijava, in sicer v Ambulanti 
za male živali Lesdog na tel. 
št. 01 8955 633 ali na Veteri-
narski postaji Kočevje na tel. 
št. 01 8931 420. Vse dodatne 
informacije lahko dobite med 
uradnimi urami na Občini Ko-
čevje na telefonski številki 89 
38 210, e-mail: alojz.vesel@
kocevje.si.

Da bi se zmanjšala populacija 
nezaželenih in zavrženih živali 
ter omejile kužne bolezni, po-
zivamo lastnike, da ustrezno 
poskrbijo za svoje živali.

Februarja je predvidena objava 
7. javnega razpisa za spodbuja-
nje začetnih investicij in ustvar-
janje novih delovnih mest na 
območju občin Osilnica, Semič, 
Metlika, Kočevje, Črnomelj, 
Loški Potok in Kostel v letu 
2018 in 2019 – 7. Javni razpis 
Pokoplje. Podjetja, ki v tem 
ali prihodnjem letu načrtujejo 
investicijo, kot je na primer 
nakup strojev in opreme, nakup 
zemljišč ali objektov, gradnja ali 
obnova in nakup nematerialnih 
naložb, lahko pridobijo subven-
cijo v višini najmanj 10.000 in 
največ 50.000 evrov. Glavna 
kriterija za uspešno kandidiranje 
ostajata bonitetna ocena podjetja 
in število novo ustvarjenih de-
lovnih mest, oziroma v primeru 
turističnih projektov število 

ustvarjenih ležišč. Za svetovanje 
in pomoč pri prijavi na razpis se 
lahko obrnete na RC Kočevje 
Ribnica d. o. o., Trata XIV 6a, 
Kočevje. 

Skupno je bilo do zdaj na 6. 
javnih razpisih Pokolpje razpi-
sanih 14.042.314 EUR nepo-
vratnih sredstev. Na območju 
občine Kočevje se je iz naslova 
vseh šestih do zdaj objavljenih 
razpisov Pokolpje začelo izva-
jati 23 projektov, po odstopu od 
pogodbe dveh velikih podjetij 
dejansko 21. Število projektov, 
ki se trenutno še izvajajo, ni 
znano, saj MGRT poročila o za-
ključenih projektih ne objavlja. 
Na zadnjem, 6. javnem razpisu 
podjetja iz kočevske občine niso 
prejela sredstev.

Skupaj so uspešni prijavitelji 

iz območja občine Kočevje pri-
javili projekte v višini nekaj več 
kot 10 mio EUR. Od tega jim 
je bilo na podlagi upravičenih 
stroškov odobrenih nekaj več 
kot 2,6 mio EUR nepovratnih 
sredstev. Žal je zaradi odstopa 
dveh velikih podjetij od pogod-
be dejansko črpanje slabše, saj 
je bilo podjetjema na podlagi 
podpisane pogodbe z MGRT do-
deljenih nekaj več kot 920.000 
EUR nepovratnih sredstev. 
Stanje bi lahko bilo boljše, če 
bi vsi podjetniki, ki so prejeli 
pozitivne sklepe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev, dejansko 
pogodbe tudi podpisali. Zaradi 
nepodpisanih pogodb je namreč 
na območju občine Kočevje os-
talo nekaj več kot 260.000 EUR 
odobrenih nepovratnih sredstev.

V januarju je prav, da napravi-
mo kratek pregled preteklega le-
ta in poudarimo nekaj projektov, 
ki prihajajo. Z veseljem ugota-
vljamo, da je leto 2017 zazna-
moval upad brezposelnosti. Po 
podatkih Zavoda za zaposlova-
nje je bila stopnja registrirane 
brezposelnosti v zadnji tretjini 
leta 17,7-odstotna, medtem ko 
je bila januarja 2016 še 24,7-od-
stotna. Če je brezposelnost pa-
dala, je naš proračun še naprej 
rasel. Za nami je rekordno leto. 
Proračun je bil namreč težak 
kar 25,5 milijona evrov na pri-
hodkovni ravni in 23,5 milijona 
evrov na odhodkovni. V primer-

javi z letom 2016 smo prihodke 
povečali za 5 milijonov. Kar 63 
odstotkov vseh sredstev pa je 
bilo namenjenih investicijam. 
Izpostavimo lahko projekte in 
izboljšave infrastrukture na po-
dročju vodovoda, kanalizacije 

in energetskega omrežja. Dobili 
smo novi krožišči pri NLB-ju 
in Treh zvezdah, urejali javno 
razsvetljavo po vseh krajevnih 
skupnostih ter z Ministrstvom 
za infrastrukturo začeli dela za 
prestavitev ceste in ureditev 
nivojskega prehoda v Stari 
Cerkvi. Med vidnejšimi projekti 
lahko izpostavimo še začetek 
rekonstrukcije Zdravstvenega 
doma ter odprtje hostla Bearlog 
in kampa pri Rudniškem jeze-
ru. Ko govorimo o letu 2017, 
pa zagotovo ne moremo mimo 
odločitve Yaskawe, da bo v Ko-
čevju zrastla evropska tovarna 
robotov. 

Kaj nas čaka v letu 2018? 
Zastavili smo si še višje cilje, 
proračun za letošnje leto je 
namreč planiran v vrednosti 
28 milijonov evrov. Tudi letos 
bomo veliko vlagali v infra-
strukturo, v sodelovanju z DRSI 

lahko pričakujemo začetek del 
za rekonstrukcijo Roške ceste, 
vključno s pločnikom in kole-
sarsko stezo, in gradnjo kroži-
šča pri 'gradbenem materialu'. 
Med prvimi opaznejšimi deli, ki 
jih začenjamo letos, je gradnja 
otroškega igrišča Srce soseske 
v Kidričevi ulici. Med ključ-
ne prihajajoče projekte spada 
tudi izgradnja 16-oddelčnega 
vrtca v obliki javno-zasebnega 
partnerstva. Na področju gospo-
darstva načrtujemo komunalno 
opremljanje industrijskih con 
na področju LIK-a, leto 2018 
pa bo tudi v znamenju gradnje 
novih proizvodnih prostorov, s 

katerimi bodo ustvarjena nova 
delovna mesta. Zagotovimo 
lahko, da bomo v letu 2018 še 
naprej delali s polno paro in 
se trudili za razvoj občine ter 
skupaj z vami ustvarjali prijetno 
okolje za življenje.

Konec minulega leta, natančne-
je 21. decembra, je v Športni 
dvorani Kočevje potekala tradi-
cionalna osrednja prireditev ob 
dnevu samostojnosti in enotno-
sti. Slavnostni govornik, župan 
občine Kočevje dr. Vladimir 
Prebilič, je v svojem nagovoru 

Država in odgovornost poudaril 
pomen odgovornosti za našo 
individualno kot tudi skupno 
prihodnost in zadovoljstvo. 
Že v uvodu je izpostavil, da je 
Slovenija čudovita dežela in 
kako drugačen je nanjo pogled 
iz tujine, ter ob tem spomnil: 
"Slovenija je prečudovita deže-
la, je kraj, kjer je obstal izjemno 
malo številčen narod, ki pa je 
prav zaradi tega dejstva velik. 

Na prepihu ogromnih, pa smem 
si dovoliti opazko, nasilnih jezi-
kovnih skupin, v geopolitičnem 
srcu križišč evropskih in sve-
tovnih koridorjev smo ubranili 
svojo identiteto. Najprej kot 
narod, nato kot nacija. Državo 
smo si izborili na vse mogoče in 

manj mogoče načine. Generaci-
je so žrtvovale svoje najboljše, 
najbolj uspešne in predvsem 
brez konca najbolj domoljubne 
posameznike. Nobena žrtev ni 
bila prevelika in cena previsoka, 
saj smo imeli jasen cilj – hoče-
mo in bomo na svojem." Govor 
župana je v celoti objavljen na 
spletni strani Občine Kočevje. 
Prireditev je sicer zaznamoval 
bogat glasbeni program oziro-
ma božično-novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Kočevje 
– 1927. Koncert z naslovom 
Ponosni na 90 je obeležil 90-le-
tnico delovanja orkestra, ki je 
pod dirigentsko palico Janija 
Šalamona tudi tokrat navdušil 
občinstvo. Skupaj z glasbeniki 
orkestra so kot gostje večera na-
stopili tudi solisti Tadej Tomšič, 
Špela Benčina in Urška Bako-
vić. Prireditev je pospremila še 
podelitev jubilejnih Gallusovih 
značk in priznanj JSKD, ki jih 
prejmejo posamezniki za aktiv-
no udejstvovanje na področju 
ljubiteljske glasbene dejavnosti.

Foto: Marjan Artnak

Foto: Bojan Štefanič
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Potrebujete poslovni  
ali proizvodni prostor?

Komunala Kočevje je novi  
izvajalec plakatiranja 

Občina Kočevje v sodelovanju 
s Podjetniškim inkubatorjem 
Kočevje in Obrtno-podjetniško 
zbornico Kočevje poziva vse mi-
kro in male podjetnike ter samo-
stojne podjetnike, ki imajo svojo 
dejavnost registrirano v občini 
Kočevje, k izpolnitvi in oddaji 
vprašalnika o potrebah po po-
slovnih in proizvodnih prostorih. 

K sodelovanju vabljeni tudi vsi, 
ki se odločate, ali bi ustanovili 
podjetje. Zbiramo tudi podatke o 
prostih kapacitetah za poslovne 
dejavnosti, ki so na voljo za od-
dajo ali prodajo. 

Namen poziva je na enem mes-
tu zbrati in evidentirati podatke 
o potrebah po novih poslovnih 
in proizvodnih prostorih oziroma 
prostih kapacitetah. Zaznali smo, 
da se podjetniki vse pogosteje 
obračajo na nas z vprašanji po 
najemu ali odkupu poslovnih in 

proizvodnih prostorov. Evidenca 
nam bo pomagala, da podjetnike, 
ki iščejo proste kapacitete, usme-
rimo k ustreznim ponudnikom 
razpoložljivih prostorov, še po-
membnejši pa bodo pridobljeni 
podatki za odločitev Občine 
Kočevje, da pristopi k izgradnji 
novih poslovno-proizvodnih pro-
storov. 

Za vse obstoječe podjetnike 
in tiste, ki to šele boste, so vrata 
vseh treh sodelujočih organiza-
cij v obratovalnem času vedno 
odprta za osebno svetovanje, 
vprašanja, predloge in pobude. 
Vprašalnika sta dosegljiva na 
spletni strani Občine Kočevje 
in Podjetniškega inkubatorja 
Kočevje, na voljo pa sta tudi 
v natisnjeni obliki na vložišču 
Občine Kočevje, v Podjetniškem 
inkubatorju Kočevje in Obrtno
-podjetniški zbornici Kočevje.

S 1. januarjem je plakatiranje 
in oglaševanje na oglaševalskih 
objektih v lasti Občine Kočevje 
v izvajanje prevzelo javno pod-
jetje Komunala Kočevje, d. o. 
o. Osnovno vodilo za uvedbo 
spremembe je bilo izboljšanje 
kakovosti in učinkovitosti ogla-
ševalskih storitev. Želeli smo, 
da je storitev za uporabnike 
hitrejša, dostopnejša in pri-
jaznejša. Kot najbolj optimalna 
rešitev za zagotavljanje tega se 
je izkazalo lokalno javno ko-
munalno podjetje, ki ima tako 
kadrovske kot tehnične zmož-
nosti in je v javni lasti. Ker 
Komunala Kočevje že izvaja 
določene javne službe, ki so z 
oglaševanjem in plakatiranjem 
tesno prostorsko povezane, bo 
lahko stalno prisotna na loka-
cijah oglaševalskih objektov, 
s čimer se bo izboljšal nadzor 
nad videzom oglasnih mest in 
nad morebitno nepooblaščeno 
uporabo. Ob tem so se določile 
tudi nove cene ter splošni po-
goji plakatiranja in oglaševanja. 
Cenik, ki ga je potrdil Občinski 
svet Občine Kočevje na decem-
brski seji, je naslednji:

Glede na trajanje poslov-
nega odnosa, število in čas 
naročenih storitev ipd. lahko 
izvajalec pravnim in fizičnim 
osebam ponudi do 50 % ko-
mercialnega popusta, ki ni 
mogoč v primerih političnega 
oglaševanja. Kot do zdaj se 
uporabnikom poleg stroška 
samega izobešanja plakatov 
po ceniku izvajalca zaračuna 
tudi občinska taksa skladno z 
Odlokom o občinskih taksah v 
Občini Kočevje. 

Cenik in splošni pogoji so 
objavljeni na spletni strani 
Komunale Kočevje. Dodatne 
informacije ali rezervacije 
plakatnih mest so možne na 
elektronskem naslovu: ogla-
sevanje@komunala-kocevje. 
Prehod izvajanja storitve na 
novega izvajalca se je pričel s 
1. januarjem in bo trajal pred-
vidoma do sredine februarja. 
V tem prehodnem obdobju vse 
oglasne površine žal še ne bodo 
na voljo.

PROSTOR OGLAŠEVANJA DIMENZIJA POSTAVITEV IN 
ODSTRANITEV 
EUR/KOM

CENA EUR/KOM

Oglasni stebri in panoji do vključno B1
nad B1 do B0

/
/

0,60/dan
0,80/dan

Čezcestni transparenti do vključno 100 cm*800 cm 90,00 5,00/dan

Obešanke na drogu javne 
razsvetljave

170 cm*110 cm / 1,50/dan

Jumbo plakat - enostranski 3000 cm*4000 cm / 90,00/teden

jumbo plakat - dvostranski 3000 cm*4000 cm / 160,00/teden

Za pravne in fizične osebe:

PROSTOR 
OGLAŠEVANJA

DIMENZIJA POSTAVITEV IN 
ODSTRANITEV 
EUR/KOM

CENA  
EUR/KOM

Oglasni stebri in 
panoji

do vključno B1
nad B1 do B0

/
/

0,06/dan  
0,08/dan

Čezcestni trans-
parenti

do vključno 
100 cm*800 cm

40,00  /

Obešanke na 
drogu javne 
razsvetljave

170 cm*110 cm / /

Jumbo plakat - 
enostranski

3000 cm* 
4000 cm

/ 20,00/teden

jumbo plakat - 
dvostranski

3000 cm* 
4000 cm

/ 30,00/teden

Za Občino Kočevje in krajevne skupnosti:

Vse cene so brez DDV.

Vse cene so brez DDV.

Foto: www.pixabay.com 
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Zahvala vsem, ki so pomagali med ujmo

Subvencionirano odlaganje 
azbestne kritine

Kočevje in Lübbenau pobratena

Pred koncem minulega leta je 
župan občine Kočevje dr. Vladi-
mir Prebilič v Šeškovem domu 
pripravil sprejem za predstav-
nike Gasilske zveze Kočevje in 
prostovoljnih gasilcev, pripa-
dnike civilne zaščite, delavce 
Komunale Kočevje in vse preos-
tale, ki so pomagali ob neurju, ki 
je Kočevje prizadelo med 11. in 
13. decembrom 2017. Podatki o 
razsežnostih naravne nesreče se 
sicer še zbirajo in niso popolni, 
a že prve številke so potrdile, da 
česa takega v Kočevju še nismo 
doživeli. Ocenjuje se namreč, 
da je nastalo škode za okrog 
11 milijonov evrov, največ v 
gozdovih. Med vremensko uj-
mo je bilo opravljenih več kot 
370 intervencij, poškodovanih 
pa več kot 400 objektov. Na 

terenu je bilo 250 gasilcev, ki so 
v treh dneh opravili kar 2.124 
prostovoljnih ur dela. Z njihovo 
pomočjo in odzivnostjo različ-
nih pristojnih služb se je hitro 
in učinkovito pomagalo števil-
nim občanom, tako na različnih 
objektih kot tudi na cestah, ki so 
bile dalj časa zaprte zaradi po-
drtega drevja. Ob sprejemu se je 
župan vsem zahvalil za požrtvo-
valno delo in odlično priprav-
ljenost ter izrazil upanje, da bo 
takšnih nesreč v prihodnosti čim 
manj. Ob tem pa dodal, da bo lo-
kalna skupnost tudi v prihodnje 
podpirala in investirala v sistem 
zaščite in reševanja. Zbrane sta 
nagovorila tudi poveljnik civilne 
zaščite Kočevje Antun Gašparac 
in predsednik Gasilske zveze 
Kočevje Anton Jurkovič.

V sodelovanju s Komunalo 
Kočevje je tudi letos predvide-
no subvencioniranje odlaganja 
odpadne azbestne kritine iz 
gospodinjstev, in sicer v višini 
80 % nastalih stroškov. Odpad-
na azbestna salonitna kritina se 
oddaja v Zbirnem centru Mozelj 
vsak delovnik med 7. in 17. uro, 
v poletnem času do 19. ure, ob 
sobotah pa med 9. in 13. uro. Ob 

nedeljah in praznikih zbirni cen-
ter ne obratuje. Azbestne plošče 
morajo biti zložene na paleti in 
obvezno ovite s folijo.

Subvencijo je možno uveljav-
ljati do 30. 10. 2018 oziroma do 
porabe proračunskih sredstev, za 
uveljavitev pa je treba ob oddaji 
odpadkov izpolniti obrazec, ki 
ga prejmete ob dovozu odpad-
kov v Zbirni center ali na sedežu 

podjetja Komunala Kočevje, 
dostopna pa je tudi na spletnih 
straneh podjetja in Občine 
Kočevje. Na izjavi je obvezno 
treba navesti osebne podatke 
lastnika odpadka, parcelno šte-
vilko objekta, v katerem so bili 
odpadki vgrajeni, ter katastrsko 
občino. Dodatne informacije 
dobite na Komunali Kočevje na 
telefonski št. 89-50-340.

Pobratenje mest oziroma občin 
pomeni, da si mesta izmenjujemo 
izkušnje in dobre prakse, si med-
sebojno pomagamo, sodelujemo 
na področjih kulture, turizma, 
gospodarstva in športa, izvajamo 
dejavnosti za mlade in starejše. 
V začetku letošnjega leta smo 
tako med pobratene občine do-
dali še eno, in sicer Lübbenau 
iz Nemčije. Je v bližini Berlina 
in ima okoli 16.400 prebivalcev, 
poznani pa so predvsem po turiz-
mu oziroma naravnem rezervatu 
Spreewald, ki spada med enega 

najlepših naravnih rezervatov 
v Evropi in je od leta 1991 pod 
zaščito UNESCA. Prijateljstvo 
med občinama sicer šteje že več 
kot 10 let. V preteklosti smo 
sodelovali predvsem na podro-
čju dela z mladimi. Združile so 
nas Igre prijateljstva, kjer so se 
spletle pristne vezi med mesto-
ma in mladimi, ki so se na igrah 
srečevali. Želja po še boljšem 
sodelovanju in povezovanju je 
tako pripeljala še do uradnega 
podpisa pogodbe o pobratenju. 
Ob obisku občine Lübbenau, 

med 5. in 8. januarjem, ki so se 
ga udeležili predstavniki naše 
občine, sta pogodbo podpisala 
župan občine Lübbenau Helmut 
Wenzel in župan občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič. Gostitelji 
so nam pripravili topel sprejem, 
mi pa smo ob predstavitvi naše 
občine dodali še povabilo, da nas 
obiščejo ob občinskem prazniku, 
ko bomo podpisali pogodbo o 
pobratenju še v Kočevju. Občina 
Kočevje je sicer pobratena še s 
šestimi občinami, najdlje z obči-
no Dolina pri Trstu.

Foto: arhiv Komunale Kočevje

Foto: arhiv Občine Kočevje

Foto: arhiv Komunale Kočevje

Čiščenje struge 
reke Rinže
Januarja so se začela dela na reki Rinži. Zajemajo posek obrežne 
zarasti med zapornicami v Kočevju in vodomerno postajo na Rinži 
v Livoldu. Dela so se sicer zaradi vremenskih razmer in visokega 
vodostaja Rinže vmes prekinila. Poleg poseka zarasti je predvideno 
tudi čiščenje naplavin med zapornicami v Kočevju in čistilno napravo 
v Kočevju ter v Dolgi vasi pri hišah Kočevska cesta 16, 20, 24 in sa-
nacija obrežnih zidov pod zapornicami. Z izvedbo predvidenih del se 
bo povečala pretočnost Rinže med zapornicami v Kočevju in Loškimi 
njivami, s tem pa se bo zmanjšala poplavna ogroženost poseljenih in 
ostalih priobrežnih površin na obravnavanem delu vodotoka. Stroški 
del, predvidenih s projektno dokumentacijo za čiščenje struge Rinže, 
znašajo okoli 170.000 EUR, sredstva pa so zagotovljena iz Sklada za 
vode. Dela v skladu s pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor ter 
Direkcijo za vode izvaja koncesionar, podjetje Hidrotehnik, zaključe-
na pa bodo predvidoma do 30. 4. 2018.

Foto: arhiv Občine Kočevje
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Pregled leta 2017

Anonimna prijava zoper učitelja – ne, hvala!

V zadnji številki smo potegnili črto 
pod leto 2017, je pa prav, da tokrat 
spregovorijo številke, ki so ne samo 
spodbudne, temveč nad vsemi priča-
kovanji, tudi za Mojo Kočevsko, v 
kateri smo to le sanjali leta 2010, ko 
smo se ustanavljali … Leta 2017 je 
bil realiziran najobsežnejši proračun 
v zgodovini občine Kočevje, saj 
nam je uspelo preseči 23 milijonov 
evrov. S tem smo več kot podvojili 
realizacijo iz leta 2010, in to v času, 
ko je država sredstva za financira-
nje občin zmanjševala. To pomeni, 
da nam je s kakovostnimi projekti 
uspelo pridobiti sredstva iz EU in 
države. Ob tem je pomembno še 
dejstvo, da je kar 60 % vseh sredstev 
šlo za investicije, pri katerih so 

sodelovali lokalni podjetniki. Na ta 
način smo, v višini več kot 5 milijo-
nov evrov, omogočali vzdrževanje 
in odpiranje novih delovnih mest. 
Vse to je bilo mogoče, ker je ekipa, 
s katero imam čast in privilegij de-
lati na političnih deskah in občinski 
upravi, resnično izjemno delala. Če 
je bila v letu 2010 realizacija na za-
poslenega 350.000 evrov, je ta v letu 
2017 znašala že 680.000 evrov, kar 
pomeni, da so zaposleni za praktično 
isto plačilo opravili dvakrat več dela 
kot v preteklosti. Veliko, res veliko 
naporov pa smo namenili predvsem 
spodbudam kočevskemu gospodar-
stvu. V minulem letu smo povečali 
sredstva za neposredne spodbude 
in tako med svoje podjetnike raz-

delili 160.000 evrov nepovratnih 
sredstev ter skladno z odlokom za 
oprostitev komunalnega prispevka 
gospodarskim investicijam znižali 
investicijske stroške tistim gospo-
darstvenikom, ki so se odločili na 
Kočevskem postaviti tovarno ozi-
roma ustanoviti podjetje ter vzpo-
staviti vsaj 25 novih delovnih mest. 
Tako je bilo posredno zagotovljenih 
900.000 evrov. Vse to je razlog, da 
se vse več podjetij odloča za inve-
sticijo v Kočevju, saj so prepoznali 
izjemno spodbudno podjetniško 
okolje in zanesljivega partnerja v 
občinski upravi. Tako bodo v marcu 
zabrneli številni stroji in do jeseni 
bomo imeli šest novih tovarn, kar se 
bo močno poznalo tudi pri odpiranju 

novih delovnih mest. Zgolj v letu 
in pol se je brezposelnost v občini 
Kočevje zmanjšala za 7,5 %, in ta 
trend se bo nedvomno nadaljeval 
tudi v prihodnje, saj pravi učinek 
investicij na področju zaposlovanja 
šele prihaja. Leto 2017 pa je pome-
nilo tudi velik preboj na področju 
razvoja turistične destinacije v naši 
občini. Kočevje je obiskalo največ 
turistov do zdaj, letna rast obiska 
dosega skoraj 10 %, kar je ned-
vomno plod tako velikih finančnih 
vložkov občine (ti so presegli dober 
milijon evrov), kot tudi naporov 
ustanovljenega Javnega zavoda za 
turizem in kulturo Kočevje. Mirno 
lahko rečemo, da turizem postaja 
pomembna gospodarska panoga, kar 

je bilo naše izhodišče. Vsi potencia-
li, ki so nesporno na naši strani, zdaj 
dobivajo smisel. Prepričan sem, da 
bodo v razvoju turizma pomembno 
sodelovali tudi zasebni ponudniki, 
s čimer bomo tudi njim zagotovili 
rast. Če upoštevamo še veliko de-
javnosti in aktivnosti, ki so vezane 
tako na mlade in starejše, je mogoče 
trditi, da vse bolj oblikujemo okolje, 
kjer bodo sprejeti vsi, kjer bo doma 
sodelovanje in kjer se kaže vse bolj 
svetla prihodnost Kočevske, točno 
to, kar smo zapisali v viziji Moje 
Kočevske. Ne nazadnje nas o tem 
gotovo prepričuje proračun občine 
za leto 2018, ki bo rekorden in pre-
segal 28 milijonov evrov. 
dr. Vladimir Prebilič

V zadnjem času smo tudi na Koče-
vskem podpisovali pobudo za ukini-
tev možnosti podajanja anonimnih 
prijav v šolah. Moram reči, da se 
me je ta pobuda od samega začetka 
osebno posebej dotaknila. Gre za eno 
redkih pobud, ki je prišla, kot temu 
preprosto rečemo, od srca in ple-
menitih vzgibov. Številni, ki nismo 
zaposleni v izobraževalnem sistemu, 
smo se zgrozili nad možnostjo in 
sprejemljivostjo anonimnega po-
dajanja različne vrste pritožb zoper 
učitelje in šolsko dejavnost. 

Popolnoma razumem, da država 
dopusti, omogoči in tudi podpira 
anonimne prijave za varovanje vi-

talnih varnostnih interesov države 
(prijava kaznivih dejanj, davčnih utaj 
in podobno). Gre pač za boj proti 
ilegalnim aktivnostim, ki so uperjene 
tako proti državi kot prebivalcem. 
Takšnim nečednostim se pač lahko 
zoperstavimo samo na primerno 
enak način.

Spodbujanje anonimnih prijav v 
šolskem sistemu razumem dobe-
sedno kot kriminalizacijo učiteljev 
in šole. Ali se zavedajo, da so s to 
sistemsko ureditvijo ne vem kateri 
globokoumni teoretiki želeli poveda-
ti: učitelji ste kriminalci in kot krimi-
nalce vas bomo spremljali.

Po eni strani prejemamo čedalje 

bolj spodbudne ocene o kakovosti 
slovenskega šolstva, hkrati pa so 
znotraj njega ustvarili sistem kon-
trole in nadzora, ki se spogleduje 
s strahovlado, popolno kontrolo in 
totalitarizmom. Očitno so na eni 
točki razvoja slovenskega šolskega 
sistema prevladale ideje posamezni-
kov, ki so podlegli liberalističnim in 
zlaganim permisivnim ideologijam. 
Te dopuščajo, da po šolskem sistemu 
in v posmeh stroki lomasti lahko 
vsakdo, in to na najbolj primitivne 
načine. Dopuščanje anonimnih prijav 
spodbuja totalno kritizerstvo, lažno 
ovajanje in ne nazadnje tudi sovražni 
govor. Anonimni pisci, skriti za za-

veso neprepoznavnosti, pa onanirajo 
in se naslajajo, ko nadzorni sistem 
reagira in od anonimno obtoženih 
zahteva obsežna poročila. Seveda, 
sistem sam sebe zaščiti in črkobral-
sko ugotavlja ne/skladno ravnanje 
posameznika ali šole. 

Da, nadzor je potreben. Vendar ne 
z anonimkami, temveč kot supervizi-
ja, svetovanje, usmerjanje. Odličnih 
šol in učiteljev ne bomo ustvarili 
z represijo in lažnimi ovadbami, 
ampak s stalnim lastnim izobraže-
vanjem, permanentno evalvacijo 
lastnega dela in predvsem s sistem-
sko podporo strokovnim odločitvam 
šole in učiteljev. Zato sedanjo pleme-

nito pobudo za odpravo anonimnih 
prijav glasno podpiram in apeliram 
na razumni del strokovnjakov šol-
skega sistema, da se ne samo odpravi 
institut anonimnosti, ampak hkrati 
odpravi tudi druge nebuloze, ki so se 
v izobraževalno-vzgojni sistem prik-
radle od hiperaktivnih 'črkobralskih 
pravnikov'. Za božjo voljo, pustite 
šolskemu sistemu in učiteljem, da 
odločajo po svoji stroki in etičnem 
kodeksu, in ne po vejicah in pikah 
hipohondričnih predpisov. Ali je 
treba obvestilo staršem o popravnem 
izpitu učenca res poslati priporočeno 
z vročilnico? Kje je zdrava pamet?
Božidar Peteh

'Zdravo zdravstvo'
Na decembrski seji občinskega sveta 
nam je direktorica Zdravstvenega 
doma Kočevje podrobno predstavila 
delovanje doma in opozorila na te-
žave, ki jih ima. Svetniki smo dolgo 
razpravljali glede delovanja zdravstve-
nega doma. 

Zdravstvo v Sloveniji ne deluje, 
rešitve je treba iskati na državnem 
nivoju, ki je popolnoma odpovedal. 
Ukrepov in reform, ki jih je ob-
ljubljala vlada Mira Cerarja, ni na 
spregled. Čakalne vrste so čedalje 
daljše, ljudje ne vemo, kaj plačuje-
mo. Razmere v zdravstvu so že kao-
tične in rešitev ni na spregled. Zato 
smo v stranki SDS resno pristopili k 

reševanju tega problema in ga tudi 
predstavili, kar pa v medijih ni za-
znati. Zato pa je teh informacij veliko 
več na socialnih omrežjih kot tudi na 
naši spletni strani SDS. Predstavili 
smo, kako bi moralo potekati delo 
in na kakšen način rešiti problem na 
podeželju, kamor spada tudi naš, ko-
čevski zdravstveni dom. V prvi vrsti 
želimo, da pacient za svoj denar dobi 
najboljšo možno oskrbo. Zavaroval-
niški sistem je treba reformirati tako, 
da bodo ljudje jasno vedeli, kaj za 
plačano premijo dobijo. Treba je na-
rediti pošten izračun in to tudi ljudem 
pošteno povedati. Ker danes nihče ne 
ve, kaj dobi za tisto, kar plača, plaču-

jemo nekaj, kar nekdo drug dobi, ti si 
pa na vrsti, ko si na vrsti.

Ministrstvo bi moralo oceniti 
potrebe po zdravstvenih uslugah in 
zagotoviti finančne vire za definirane 
potrebe prebivalstva. ZZZS bi moral 
izvesti javni razpis programov, na 
katere bi se prijavili licencirani iz-
vajalci. Da bo slovensko zdravstvo 
bolj učinkovito. Pristopiti moramo 
k statusnemu preoblikovanju javnih 
zdravstvenih zavodov, ki morajo 
postati organizacijsko in finančno 
samostojni tako glede upravljanja kot 
tudi glede plačilnih pogojev.

Za naše področje je zanimivo to, da 
smo v SDS pripravili predlog, da bi 

bilo treba za najbolj žgoča področja 
objaviti javni razpis, na katerega bi se 
lahko prijavili vsi slovenski izvajalci.

V stranki SDS imamo na vseh pod-
ročjih pripravljene programe, ki so 
dobri za državljane. 

Najpomembneje pa je, da imamo 
tudi strokovnjake, ki so to sposob-
ni uresničiti, zato je še toliko bolj 
pomembno, da gremo na volitve in 
volimo stranko, ki ima pripravljen 
program in za sabo ljudi, ki so pre-
poznavni in sposobni to uresniči, ne pa 
da nasedamo strankam enodnevnicam.

V tem mandatu smo bili priča temu, 
kako pomembna je enotnost v občin-
skem svetu in v veliki meri je prav 

koalicija pripomogla, da se stanje v 
Kočevju spreminja na boljše. Če bi 
nam še država prisluhnila, bi bilo v 
Kočevju veliko lepše in tudi na go-
spodarskem področju boljše. Stopnja 
brezposelnosti naših občanov bi se 
znižala. Prepogosto se poudarja, da je 
za vse stvari, ki so se zgodile v treh 
letih, zaslužen župan, pozablja pa se 
na koalicijo in občinski svet. Župan v 
veliki meri izvršuje odloke in akte, ki 
se sprejemajo na občinskem svetu. 

Vabljeni ste, da spremljate našo 
spletno stran in da postavite tudi 
kakšno vprašanje. Odgovorili vam bo-
mo nanj. www.sds.si
Luka Bubnjić
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• brizganje disperzijskih barv
• pleskanje lesenih in kovinskih izdelkov (okna vrata ograje)
• industrijsko brizganje in barvanje

Zvonko Čerimović s.p., 
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•		beljenje	in	glajenje	sten	in	stropov
•	pleskanje	leseni	in	kovinskih	izdelkov(okna,	vrata,	ograje)
•	industrijsko	brizganje	in	barvanje(skladišča,	hale)
•	obdelava	mavčnih	plošč	in	bandažiranje
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O sladkorni bolezni

Sovražnik prostih radikalov

Sladkorna bolezen je skupina 
presnovnih motenj, za katero je 
značilen povišan krvni sladkor, 
ki je posledica nezadostnega 
izločanja inzulina ali njegovega 
pomanjkljivega delovanja oziro-
ma obojega. Inzulin je presnovni 
hormon, ki nastaja v beta celicah 
langerhansovih otočkov trebušne 
slinavke. Je življenjsko pomem-
ben za uravnoteženo gradnjo in 
razgradnjo. Torej skladišči ener-
gijo in pospešuje celično rast.

Klinične oblike sladkorne bo-
lezni so tip 1, tip 2, nosečnostna 
sladkorna bolezen, intermediar-
ni tip ter dve vmesni kategoriji 
motene presnove glukoze: mej-
na bazalna glikemija in motena 
toleranca za glukozo. Prav tako 
pa poznamo še nekatere dru-
ge oblike, ki nastanejo zaradi 
različnih bolezni, po operaciji 
trebušne slinavke ali uporabi 
različnih zdravil. 

Število obolelih s sladkorno 
boleznijo tipa 2 ne narašča samo 
v Sloveniji, temveč tudi drugje 
po svetu. Ima jo več kot 415 mi-
lijonov ljudi po svetu, pričakuje-
mo pa, da bo do leta 2040 število 
obolelih več kot 642 milijonov. 

Sladkorna bolezen tipa 2 je 
rezultat interakcije okoljskih 
faktorjev in močne dedne kom-
ponente. Okoljski faktorji so 
sledeči: debelost, velika oz. 
majhna porodna teža, stres, sede-
či življenjski slog. Znano pa je že 
tudi veliko genetskih dejavnikov, 

ki bi bili lahko povezani s tvega-
njem za sladkorno bolezen tipa 2. 

Sladkorna bolezen tipa 2 nas-
tane kot posledica nezadostnega 
izločanja inzulina iz celic beta 
trebušne slinavke zaradi njiho-
ve degenerativne spremembe, 
zmanjšane občutljivosti za delo-
vanje inzulina v nekaterih tkivih 
in čezmernega nastajanja gluko-
ze v jetrih.

Sladkorna bolezen tipa 1 nasta-
ne zaradi uničenja beta celic tre-
bušne slinavke, česar posledica je 
absolutno pomanjkanje inzulina. 
Imunsko povzročeno sladkorno 
bolezen tipa 1 ima približno 5 do 
10 odstotkov bolnikov. Bolezen 
se pojavi nenadoma, v hudi obli-
ki, vendar je avtoimunski proces 
potekal več let. Bolezen lahko 
nastane zaradi genske predispo-
zicije, okolijskih sprožilcev, kot 
so npr. različni virusi. 

Med nosečnostjo približno 7 
odstotkov žensk zboli za nosečno-
stno sladkorno boleznijo. Meha-
nizem nastanka ni še popolnoma 
jasen. Definitivno gre za disfunk-
cijo beta celic trebušne slinavke, 
ki je posledica kronične inzulin-
ske odpornosti, genskih nepravil-
nosti ter avtoimunskih okvar. 

Zdravljenje sladkornih bol-
nikov tipa 2 se sprva začne z 
zdravim življenjskim slogom. 
Torej pomembna je zdrava 
in uravnotežena prehrana. 
Predvsem se trudimo, da indi-
vidualno načrtujemo obroke. 

Bolnikom s prekomerno telesno 
težo svetujemo, da izgubijo vsaj 
5 do 10 odstotkov telesne mase. 
Omenjenim bolnikom svetujemo 
vsaj 15-minutno tedensko zmer-
no intenzivno telesno dejavnost, 
ki jim na tak način omogoča 
vzdrževanje pridobljene pri-
merne telesne mase, hkrati pa 
se lahko izognejo tudi razvoju 
kroničnih zapletov. 

Ko omenjeni ukrepi niso 
zadostni, uvedemo zdravila. 
Ta trenutek jih imamo številno 
paleto. Kot prvo izborno zdravi-
lo je še vedno najbolj aktualen 

metformin, ki obstaja že 60 let. 
V zadnjem času se uporabljajo 
zdravila, ki imajo ugoden vpliv 
na srčno-žilni sistem, poleg tega 
pa lahko izgubimo tudi kar ve-
liko število kilogramov in s tem 
dosežemo dobro urejenost slad-
korne bolezni. Kot največkrat 
zadnjo, vendar dobro opcijo pa 
uporabimo inzulin.

Pri omenjenih bolnikih se lah-
ko pojavijo akutni in kronični 
zapleti. Najbolj zaskrbljujoči so 
kronični. Mednje štejemo srčni 
in možganski infarkt, odpoved 
ledvic, poškodbe vida, bolečine 

v nogah oziroma rokah zaradi 
prizadetosti živcev.

Od jeseni 2017 pa imate mož-
nost obiskovati tudi diabetološko 
ambulanto, kjer dela specialist 
internist, ki se že vrsto let uspeš-
no ukvarja tudi z diabetologijo. 
Posvečamo se vsem oblikam 
sladkorne bolezni. V prihodnje 
načrtujemo tudi zdravljenje z in-
zulinsko črpalko. Prav tako  bomo 
izvajali različne raziskave. Ta 
trenutek že poteka večji evropski 
projekt, kamor vključujemo vse 
bolnike kočevske regije.
dr. Jasna Klen

Vitamin, ki ga je odkril Al-
bert von Szent-Györgyi de 
Nagyrápolt, madžarsko-ameri-
ški biokemik, je že skoraj sto 
let predmet številnih raziskav. 
Nekatere so mu v prid, spet 
druge niti ne. Medtem ko dr. 
Jeanne Drisko iz Univerze 
Kansas poroča o zmanjševanju 
tumorjev pri bolnicah z rakom 
na jajčnikih, ki so intravenozno 
poleg kemoterapije prejemale še 
visoke odmerke tega vitamina, 
in medtem ko so raziskovalci 
medicinske fakultete Alberta 
Einsteina v New Yorku med 
poskusi na laboratorijski kul-
turi odkrili, da je ta vitamin 
učinkovito pomoril bakterije 
tuberkuloze, študija univerze v 
Helsinkih z vključenimi več kot 
11 tisoč ljudmi kaže, da vitamin 
C deluje proti bolezni, vendar le 
pri ljudeh, ki redno telovadijo. 
Kljub različnim ugotovitvam je 
vitamin C še vedno kralj med 
vitamini …

Vitamin C je glavni antio-
ksidant v našem telesu. Ščiti 
imunske celice pred prostimi 
radikali, ki so povzročitelji šte-
vilnih bolezni. Te se nenehno 
proizvajajo v tkivih, še posebej 

zaradi stresa, kajenja in onesna-
ženega okolja. Ker ga človek 
poleg morskih prašičkov, neto-
pirjev in nekaterih vrst ptic ni 
sposoben izdelati sam, ga mora 
zaužiti prek hrane. Za primer-
javo: v telesu koz in psov lahko 
na primer nastane tudi 20.000 
mg vitamina C dnevno! 

Poleg tega čudežni vitamin 
opravlja številne preostale po-
membne funkcije: krepi vezivno 
tkivo ter spaja beljakovine in 
druge snovi v čvrst kolagen. 
Utrjuje in gladi stene ožilja v 
telesu, od debelih ven do mi-
kroskopsko majhnih kapilar. 
Zmanjšuje izločanje histami-
na, kar pomeni, da zmanjšuje 
tveganje za alergijske reakcije. 
Pomaga uravnavati telesno težo, 
zmanjšuje oksidacijo LDL-hole-
sterola, prispeva k zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti ter je 
nujen za normalno delovanje 
možganov. Vitamin C ima v 
telesu še drugo nalogo: iz čre-
vesnih sten in vranice sprošča 
železo in ga prenaša v kri, da 
lahko celice oskrbuje s kisikom.

Vitamin C je vodotopen, kar 
pomeni, da ga telo ne more 
skladiščiti za dlje časa. To po-

meni, da moramo v organizem 
nenehno vnašati hrano, bogato 
z vitaminom C. Iz našega telesa 
se izloči v dveh do treh urah, 

odvisno od količine hrane v 
želodcu. Zato je za vzdrževanje 
konstantne količine tega vita-
mina v krvi priporočljivo, da ga 

vzamemo vsaj dvakrat na dan, 
po zajtrku in večerji. Pretirano 
jemanje vitamina C kot dopol-
nila pa je škodljivo, saj lahko 
povzroči drisko, povečano izlo-
čanje urina, v najhujši obliki pa 
nastanek ledvičnih kamnov. 

Strokovnjaki priporočajo 
zadosten vnos tega vitamina s 
hrano, in ne tabletami. S temi si 
lahko pomagate med preboleva-
njem bolezni, a le kratkotrajno, 
nikakor tablet vitamina ne jem-
ljite daljši čas! Odrasli in otroci 
nad 13 let potrebujejo dnevno 
najmanj 100 mg vitamina C, no-
sečnice 110 mg na dan, kadilci 
pa 150 mg vitamina C dnevno. 
Dnevne potrebe lahko povečajo 
tudi intenzivna fizična aktivnost, 
visoka temperatura okolja, in-
fekcije in poškodbe.

Minimalno potrebo po tem vi-
taminu bomo pokrili s približno 
10 dag brokolija ali s 15 dag ze-
lja, z 20 dag špinače ali z dvema 
srednje velikima pomarančama. 
Prekoračenje minimalnih pri-
poročenih količin s hrano pa ni 
skrb vzbujajoče, saj je naše telo 
sposobno odvečne količine vita-
mina izločiti samo. 
Petra Šolar

Krepi imunski sistem. Je antioksidant. Je antihistaminik. Skrbi za močne kosti in zobe, spodbuja celjenje ran, izboljšuje absorpcijo železa, sodeluje pri 
tvorjenju hemoglobina ter skrbi za napeto in sijočo kožo. Je zaščita in orožje hkrati.

Odličen vir vitamina C so paprike, peteršilj, brokoli, brstič-
ni ohrovt, špinača, pomaranče, limone in mandarine pa 
jagode, kivi, papaje, melone, lubenice, brusnice, greniv-
ke, maline, solata, ohrovt, stročji fižol, beluši in ananas. 
Med začimbami ga vsebujejo največ bazilika, nageljnove 
žbice, kajenski poper, česen, por in čebula. A imejte v mis-
lih, da se njegova vsebnost s segrevanjem (kuhanje) in 
zmrzovanjem (hladilnice) zmanjša!

Vitamina C človeško telo ni sposobno izdelovati samo, zato mu ga moramo 
nenehnozagotavljatisprimernoizbiroprehrane•Foto: Petra Šolar
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Osnove ličenja
Zagotovo ste se že kdaj vprašali, 
kako se naličiti glede na obliko 
svojega obraza. Kako naličiti 
oči? Včasih lahko le kakšna 
malenkost vaš obraz popolno-
ma spremeni. Tokrat vam bom 
predstavila nekaj nasvetov, ki 
vam bodo morda prišli prav.

Osnova vsakega dobrega 
make upa je zdrava in nego-
vana koža. Za to je potrebno 
vsakodnevno jutranje in večerno 
čiščenje obraza.

Prepoznavanje oblike obraza 
je eden od prvih in osnovnih 
korakov, preden se začnete ličiti, 
saj se vam v nasprotnem primeru 
lahko hitro zgodi, da se naličite 
neprimerno ali nepravilno. Poz-
namo kar nekaj oblik obraza, kot 
so: ovalen, trikoten, hruškast, 
pravokoten, okrogel ter kvadra-
ten obraz. Oblikovanje obraza je 
ena od zelo pomembnih tehnik, 
ki omogoča optično podaljšanje, 
skrajšanje, razširitev ali skrčenje. 
Ne glede na obliko obraza, ki jo 
imate, vedno stremite k temu, da 
naredite obraz ovalne oblike. Pri 
tem lahko uporabite tehniko sen-
čenja (angl. contouring) – temen 
puder ali senco na tistih mestih, 
kjer želite obraz optično zožiti. 
Tri točke, ki se po navadi senči-
jo, so izrazita poudarjena čeljust, 
močnejše ličnice in visoko čelo. 
Pri senčenju uporabljajte mat 
produkte, ki so naravnih tonov in 
so dva ali tri odtenke temnejši od 
vaše barve kože. Najlažje vam 
bo, če se gledate v ogledalo in 
si čez obraz navidezno narišete 
ovalno črto, vse, kar 'gleda' izven 
črte, pa senčite in dobro zabriši-
te. Črte zabrišite tako, da se bodo 
robovi zlili s kožo, pri osvetlje-
vanju obraza (angl. highliting) 
pa osvetlite tiste dele obraza, ki 
jih želite poudariti. Za izvajanje 
korekture so zelo dobrodošli tudi 
korektorji in kamuflaži. Izbor 
korektorjev je številen. Lahko 
so kremni, tekoči, bolj suhi ali 
mastni. Gostejše oblike so obi-

čajno namenjene prekrivanju ali 
nevtraliziranju manjših predelov 
obraza v nasprotju z redkejšimi. 
Uporabljajo se na večjih povr-
šinah obraza in so zelo prilago-
dljivi. Kamuflaži so primerni za 
večje popravke na obrazu, kot 
so opekline, materina znamenja, 
odrgnine, brazgotine, vidnost 
žil in kapilar, mozoljev in aken 
ter predeli kože brez pigmenta. 
Prednosti posameznih vrst ka-
muflaže je, da so sestavljeni iz 
posebnih voskov, zato jih je pred 
nanosom treba nekoliko ogreti 
na hrbtni strani dlani. Ne zapira-
jo por, kar pomeni, da koža nor-
malno opravlja svoje funkcije. 
So vodoodporni in obogateni z 
visokimi zaščitnimi faktorji.

Nanos podlage je najbolj odvi-
sen od namena make upa in vrste 
podlage. Nanesemo jo lahko s 
prsti, tekoče s suho gobico, kre-
mne podlage pa z vlažno. Pod-
lago nanesemo na vse predele 
obraza, razen na ustnice, barvni 
odtenek pa naj bo najbližji barvi 
kože. Pri tem je treba posebno 
pozornost posvetiti predelu med 
čelom in korenom las, predelu 
med obrazom in vratom, prede-
lom okoli nosu in korenu nosu, 
zunanjim očesnim stranem ter 
robovom ustnic.

Nato sledi še nanos pudra v 
prahu ali kamnu, ki sta glavna 
pri izvajanju make upa in oba 
opravljata podobni funkciji. 
Podlago utrjujeta (fiksirata, po-
daljšujeta trajnost make upa) in 
matirata (preprečujeta svetleč 
videz podlage). Za popoln make 
up ne smemo pozabiti tudi na 
obrvi in lica.

Prav tako kot obraz imamo 
ljudje različne tudi oblike oči. 
Glede na to, kakšno obliko oči 
imate, skrbno izberite make 
up in jih tako naredite še bolj 
privlačne. Poleg klasičnega na-
našanja maskare vam ponujam 
nekaj nasvetov, kako nanesete 
senčilo, pri čemer pazite tudi na 

pravilno izbiro barve. Pri ličenju 
oči uporabljajte predvsem čopiče 
za senčenje in bodite pozorni, da 
se bodo barve med seboj preliva-
le, torej prehodi med barvami ne 
smejo biti vidni.
Široko razmaknjene oči: so 
postavljene široko narazen. Obi-
čajno je razdalja med njima dalj-
ša, kot je dolžina enega očesa. 
Senčilo nanesite na zunanji koti-
ček očesa v obliki ležeče črke V, 
pri čemer pazite, da ne bo prešla 
polovice očesa. V notranjem 
kotičku očesa lahko uporabite 
temnejšo senco.
Blizu ležeče si oči: so postavlje-
ne bolj skupaj. Razdalja med 

njima je krajša, kot je dolžina 
enega očesa. Senčilo nanesite na 
zunanji kotiček očesa v obliki 
manjšega trikotnika, dodatno 
pa še malo na zunanji del pod 
obrvmi. Bela ali bež senca optič-
no razširi razdaljo med očesoma, 
zato jo nanesite v notranji koti-
ček oči.
Majhne oči/Viseča veka: Ob 
pogledu naravnost, se zgornja 
veka ne vidi. Posledično so oči 
ob odprtem pogledu ožje oziro-
ma manjše. Senčilo nanesite po 
zgornji liniji veke, pri tem pazi-
te, da bo črta od notranje proti 
zunanji strani vedno bolj temna. 
Dodatno uporabite temnejše sen-

čilo tudi na najbolj udrtem delu 
pri zaprtem očesu.
Globoko ležeče oči: so velike in 
nekoliko bolj udrte. Če gledate 
naravnost, zgornji del očesa ma-
lo prekrije veka. Senčilo nanesite 
samo po zgornji liniji veke. Naj 
bo črta malo bolj debela in moč-
neje izrazita.
Velike oči: Pri pogledu narav-
nost se vidi veliko veke. Senčilo 
nanesite na celotno veko, pri če-
mer še malo več barve nanesite 
na zgornjo linijo le-te.

Na koncu ne pozabimo pou-
dariti tudi ustnic in make up je 
končan. 
Lily Fekonja

Foto: Ulla Wolk

Foto: www.pixabay.com
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"Dan, ko smo odkrili vesolje"

Skladno z vse večjimi znan-
stvenimi dognanji in neomajno 
človeško radovednostjo so se 
širila tudi obzorja človeške ved-
nosti. Odkar je Eratosten v tret-
jem stoletju pred našim štetjem 
presenetljivo natančno izraču-
nal premer zemlje, so se meje 
znanega vesolja le še raztezale. 
Zemlja s Kopernikom ni bila 
več središče vesolja, aristotelo-
vske nebesne sfere iz etra so se 
umaknile Keplerjevim elipsam, 
z Newtonom pa je znanost dobi-

la orodja, s katerimi je lahko iz-
računala gibanja nebesnih teles.

Poleg planetov, kometov in 
zvezd na nočnem nebu kralju-
jejo tudi različne vesoljne me-
glice, ki so begale astronome, 
odkar so jih prvič opazili v 18. 
stoletju. Največja, Andromeda, 
je vidna s prostim očesom, z 
izumom teleskopa pa se je šte-
vilo medlih, zabrisanih nebesnih 
teles le še povečalo. Angleški 
astronom William Herschel jih 
je na začetku 19. stoletja naštel 
že več kot tisoč. Sto let pozne-
je so teleskopi postajali vse 
večji in začeli so razkrivati vse 
bolj podrobno sliko različnih 
elipsastih meglic.

Nekateri raziskovalci so že 
dolgo slutili, da so spiralne 
meglice zelo oddaljeni ogromni 
sistemi zvezd, 'otoška vesolja', 
po velikosti in sestavi nič dru-
gačna od naše Rimske ceste. 
Drugi so jih imeli le za manjše 

oblake plinov, mogoče le različ-
na osončja v nastajanju. Prvim 
danes pravimo galaksije, po 
grškem imenu za našo lastno 
Rimsko (Mlečno) cesto, a tak-
rat jim med njimi in različnimi 
meglicami ter kopicami zvezd 
še ni uspelo razlikovati. Vesolj-
ne meglice so bile osrednja te-
ma debate, ki je v dvajsetih letih 
20. stoletja potekala med astro-
nomoma Heberjem Curtisom 
in Harlowom Shaleyjem. Prvi 
je zagovarjal prepričanje, da je 

naše sonce v sredini le ene od 
številnih galaksij v vesolju, sle-
dnji pa, da Zemlja leži na robu 
Rimske ceste, ki se razprostira 
po celem vesolju. 

Prava slika vesolja se je za-
čela kazati nekaj let pozneje 
skozi raziskave astronoma 
Edwina Powella Hubbla. Ta je 
leta 1919 začel delati na takrat 
največjem teleskopu na svetu, 
100-palčnem Hookerjevem 
zrcalnem teleskopu observato-
rija na gori Wilson. Hubble se 
je kmalu dokazal kot zelo potr-
pežljiv in natančen opazovalec. 
Astronomi so namreč vse noči 
preživljali v neogrevanih ob-
servatorijih, saj bi temperaturne 
razlike vplivale na optične last-
nosti naprav, in vestno sledili 
rotacijam zemlje, da je bil tele-
skop vedno uperjen v isto točko 
na nebu, saj so morali fotograf-
ske plošče osvetljevati tudi po 
več noči. Hubble je kmalu vso 

pozornost posvetil meglicam 
in na fotografskih ploščah iskal 
kakršnokoli spremembo, s ka-
tero bi lahko določil natančno 
velikost ali oddaljenost.

Marcia Bartusiak v svoji knjigi 
Dan, ko smo odkrili vesolje raz-
laga ozadje dolge astronomske 
Velike debate, ki jo je prav s svo-
jimi izsledki končal Edwin Hub-
ble. Leta 1923 je Shapley prejel 
Hubblovo pismo, v katerem je ta 
opisal svoja nova odkritja, preb-
rani strani pomolil svoji kolegici 

in rekel: "To je pismo, ki je uni-
čilo moje vesolje."

Ključni dokaz je bilo odkritje 
komaj opazne zvezde kefeide 
– zvezde spremenljivke, ki je 
enakomerno utripala na obrobju 
Andromede. Spremenljivke 
utripajo v rednih presledkih, ki 
so v sorazmerju z njihovo ja-
kostjo, tako da je Hubble lahko z 
enačbami ameriške astronomke 
Henriette Leavitt izračunal odda-
ljenost galaksije, ki jo je ocenil 
na skoraj milijon svetlobnih let 
– skoraj dvakrat bližje, kot oce-
njujejo danes, a nepredstavljiva 
razdalja za tisti čas. To je Andro-
medo, najsvetlejšo in najbližjo 
meglico, umestilo nepojmljivo 
daleč od mej Rimske ceste.

A vedno previdni in vase 
zagledani Hubble ni bil zadovo-
ljen s podatki, zato je naslednji 
dve leti preživel v potrjevanju 
svojih odkritij, saj si ni hotel 
očrniti ugleda pred svojimi ko-

legi in znanstveno javnostjo, ki 
je bila še vedno skeptična. Po 
dveh letih je naposled privolil v 
objavo svojih izsledkov, a jih je 
na novoletni konferenci predsta-
vil astronom Henry Russell, saj 
je Hubble raje ostal v observa-
toriju, kjer se je posvečal novi 
seriji fotografij. Njegova razi-
skava je tako zaključila veliko 
astronomsko debato in še več, 
saj je nenadoma povečala meje 
znanega vesolja za stotisočkrat. 
A zgodba tu še ni končana.

Hubble je odkrival vse več 
galaksij ter podatke o oddalje-
nosti kombiniral z njihovimi 
hitrostmi, delo, ki ga je že začel 
Vesto Slipher leta 1910, a ni 
imel takšnih tehničnih zmožnos-
ti. Slipher je s spektrografom 
meril svetlobo galaksij in ugoto-
vil, da se večina zelo hitro giblje 
stran od nas. Hubble in njegov 
asistent Milton Humason pa sta 
leta 1929 v gibanju galaksij od-
krila preprost, a neverjeten vzo-
rec. Večja je razdalja med nami 
in opazovano galaksijo, z večjo 
hitrostjo ta beži od nas. Razmer-
je, ki ponazarja spremembo hi-
trosti, pa je kmalu postalo znano 
kot Hubblova konstanta.

Hubble je bil le astronom in 
se ni prepustil špekuliranju, kaj 
povzroča to nenavadno gibanje. 
Enake težave pa je Hubblova 
konstanta povzročala teoretič-
nim fizikom. Einstein je takrat 
že doživljal svetovno slavo kot 

odkritelj posebne in splošne re-
lativnostne teorije, a Hubblove 
drveče galaksije niso sodile v 
njegovo vesolje. Einstein je sprva 
v svojih enačbah predvidel t. i. 
kozmološko konstanto, s katero 
je uravnovesil sile gravitacije in 
vzpostavil statično vesolje, ki je 
bilo splošno sprejeta teza tistega 
časa. Pot iz zagate je ponudil 
belgijski fizik in jezuit Georges 
Lemaître, ki je prvi predstavil 
model vesolja, kjer se prostor širi, 
model, ki na svoj začetek pred-

stavlja točko, v kateri je združena 
vsa materija. Tako je v manj kot 
desetih letih moderna astronomija 
napredovala iz majhnega vesolja 
Rimske ceste, kjer je Zemlja še 
imela središčno pozicijo, do ve-
likega poka, ki je ustvaril svet z 
milijoni galaksij, ki drvijo v ved-
no večji, raztezajoči univerzum.

Eno najbolj presunljivih foto-
grafij vesolja je posnel vesoljni 
teleskop Hubble, ki so ga poi-
menovali po slavnem astronomu 
in kroži okoli Zemlje na višini 
500 kilometrov. Pogled so leta 
1995 usmerili proti temnemu 
kotičku neba, velikemu le 2,6 
kotne minute – kar ustreza 
velikosti teniške žogice na od-
daljenosti 100 metrov. Teleskop 
je razkril presenetljivo sliko več 
kot 3000 galaksij, ki so odda-
ljene tudi 12 milijard svetlobnih 
let, to pa jih umešča na sam za-
četek našega vesolja.
Žarko Nanjara

VesoljniteleskopHubblesejezultraglobokimpogledomozrlkar13milijardletvpreteklost•Foto: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team

30. decembra se je v Washingtonu na vsakoletni konferenci zbrala osemdeseterica ameriških astronomov, ki so jo zanimali predvsem izsledki o atmos-
feri na Marsu, temperaturi na površju Merkurja in hitrosti novo odkritih nebesnih teles. Malo pred popoldanskim premorom je na novega leta dan prišla 
na vrsto predstavitev s skromnim naslovom Kefeide v spiralnih meglicah avtorja Edwina Hubbla. Številnim, ki niso bili vpeljani v moderne izsledke astro-
nomije, bi se zdel naslov suhoparno dolgočasen, a so se zbrani hitro zavedali pomena raziskave. 1. januar 1925 tako lahko okličemo kot rojstvo moder-
ne kozmologije – dan, ko so bili znanstveniki uradno seznanjeni o obstoju galaksij.
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Novim nakupovalnim središčem 
ni videti konca

V letih pred finančno krizo so 
trgovci začeli zapuščati mestna 
središča in trgovine seliti na 
obrobja, kjer so drugo poleg 
drugega začela rasti trgovska 
središča. Slovenija ima po podat-
kih Geodetske uprave Republike 
Slovenije 5,6 milijona kvadratnih 
metrov nakupovalnih površin, 
kar znese 2,8 kvadratnega metra 
na prebivalca, od tega jih je več 
kot polovica nastala po letu 1991. 
Največje nakupovalno središče v 
Sloveniji je s 65 tisoč kvadratnimi 
metri novomeška Qlandia, tik za 
njo je ljubljanski City Park z 62 
tisoč kvadratnimi metri, na tret-
jem mestu pa z 58 tisoč maribor-
ski Europark. 

Po podatkih ameriškega nepre-
mičninskega podjetja Cushman 
& Wakefield je v zadnjih dese-
tih letih opazen porast gradnje 
trgovskih centrov predvsem v 
vzhodni Evropi in razvijajočem 
se delu EU. Pred začetkom krize 
je bila Slovenija po kvadraturi 
trgovskih centrov na prebivalca 
na prvem mestu med novimi čla-
nicami. Po podatkih iz leta 2016 
ima Slovenija 380 kvadratnih 
metrov trgovskih centrov na tisoč 
prebivalcev, kar je dvakrat več 
kot Nemčija, in to kljub temu, da 
kupna moč v Sloveniji znaša 76 
% evropskega povprečja. Razi-
skava je upoštevala le trgovske 
centre s površino nad 5000 kva-
dratnimi metri, na vrhu lestvice 
ostajajo skandinavske države, vse 
bolj pa se jim približujejo razvi-
jajoče se pridružene članice, na 
drugem mestu je tako presenetlji-
vo Estonija.

Francija, Velika Britanija in 
Nemčija so še vedno države z naj-
večjim trgom in si lastijo kar 47 
% vseh površin trgovskih centrov 
v Evropi. A je rast trgovskih cen-
trov očitno dosegla končno stop-
njo, saj je gradnja novih površin v 
tej trojici držav najnižja v Evropi.

Nemški inštitut za tržne raz-
iskave Gfk je postregel z malo 
drugačnimi rezultati. Po njihovi 
raziskavi trgovskih kazalcev v le-
tu 2016 ima Slovenija povprečno 
1,2 kvadratna metra prodajnih po-
vršin na prebivalca, kar jo uvršča 
v evropsko povprečje.

Trgovski centri se še kar širijo 
in videti je, da se bo trend na-
daljeval. V ljubljanski Šiški bo 
leta 2019 zrasel trgovski center 
investitorja Spar European Shop-
ping Centres v velikosti 32.000 
kvadratnih metrov. Gradbeno do-
voljenje je konec preteklega leta 
prejela tudi švedska Ikea, ki bo v 
ljubljanskem BTC-ju postavila tr-
govino, ki se bo raztezala na prib-
ližno 30 tisoč kvadratnih metrih.

Kljub ogromnim trgovskim 
središčem v Evropi samo caplja-
mo za čezatlantsko potrošniško 

velesilo, saj imajo v Združenih 
državah tudi do petkrat več trgo-
vskih površin na prebivalca kot v 
Evropi. Gospodarstvo od nastopa 
krize vzdržno raste, a Američani 
predvidevajo, da bo do leta 2022 
propadlo vsako četrto nakupo-
valno središče. Na spremembe v 
gospodarstvu so se na svojstven 
način odzvali tudi uporabniki. 
Zaradi vse višjih stroškov življe-
nja in stagnacije plač vse manj 
denarja namenjajo oblačilom in 
sorodnim izdelkov, več sredstev 
pa namenijo prostemu času. 

Gradnja novih trgovin pa ne 
sovpada le z ekonomskimi kazal-
ci, ampak odraža tudi družbene 
spremembe, kar je opazno v vse 
pogostejših nakupovalnih evfori-
jah. Med krizo so se spremenile 
tudi potrošniške navade. Čas, pre-
živet v nakupovalnih centrih, ni 
namenjen le nakupom, gre tudi za 
druge vsebine, ki so tam na voljo, 
in drugačne navade potrošnikov. 
Velika sprememba na trgu so 
spletni nakupi, kar sovpada s tem, 
da je povprečni kupec postal bolj 
preudaren in vse bolj raziskuje 
ponudbe na trgu.

Slovenija je po osamosvojitvi 
hitela, da bi ujela potrošniški 
vlak, a se preostale države, ki so 
z gradnjo velikih trgovskih sre-
dišč začele že 50. letih, zavedajo, 
da degradacija mestnih središč 
predstavlja znaten problem. Za-
radi porasta trgovskih središč na 
obrobjih mesta so zamrla središ-
ča številnih majhnih in srednje 
velikih mest, zato evropske drža-
ve vse bolj omejuje izdajo grad-
benih dovoljenj. Skandinavske 
države so za nekaj let celo prepo-
vedale gradnjo trgovskih centrov, 
na Nizozemskem je pogoj za 
odprtje hipermarketa ohranjanje 
ustreznega razmerja prodajnih 
površin na obrobju in središču 
mesta. V mnogo državah zahod-
ne Evrope zeleno luč za gradnjo 
prižgejo le po izdelanih študijah, 
ki ocenjujejo smotrnost novih 
trgovskih površin.

V zadnjih desetih letih je v 
Kočevju skokovito zraslo tudi 

število supermarketov, predvsem 
ob Ljubljanski cesti, a bežen 
vpogled v register nepremičnin 
kaže, da kljub porastu prodajne 

površine na prebivalca ne do-
segajo slovenskega povprečja. 
Novi trgovski center se obeta 
tudi ob Kolodvorski cesti, kjer 

že nekaj časa zaradi zapletov 
pri izdaji potrebnih soglasij zi-
ja gradbena luknja, a bo vrata 
predvidoma odprl 1. junija 2018. 
Zasebni investitor tako izkorišča 
še zadnjo možno lokacijo za 
gradnjo večjih trgovskih prosto-
rov. Iz občinskega prostorskega 
načrta je razvidno, da so možne 
lokacije za gradnjo trgovskih 
središč na voljo le v podjetni-
škem naselju na severnem obro-
bju mesta ali v industrijski coni 
ob Reški cesti. Sorazmerna bli-
žina mestnega centra investitorju 
predstavlja zelo ugodno lokaci-
jo, a ostane vprašanje, kakšne 
posledice bo nov center imel 
na trgovsko ponudbo mestnega 
jedra, ki se spopada z vse večjim 
upadom trgovin.
Žarko Nanjara

V zadnjem desetletju smo priča vse večjemu številu trgovskih centrov, ki rastejo večinoma po mestnih obrobjih. Čeprav Slovenija po nekaterih kazalcih 
že presega evropska povprečja, upada rasti trgovin ni pričakovati.

TAKOJ 
DOBAVLJIVA VOZILA 
PO HUDOBRIH CENAH.

PRVI 
PRIDEŠ, 
PRVI 
PELJEŠ!

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9-7,4 l/100 km in 101-170 g/km, emisijska stopnja: EURO 
6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0115-0,0733 g/km, trdi delci: 0,0000-0,00120 g/km, 
število delcev: 0,00-9,79x1011. 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

Največprodajnihpovršinješevednonasevernemobrobjumesta•Foto: Žarko Nanjara
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Čakajoč na recepte in zdravnika

Obe zdravnici sta lani spomladi 
še pozivali k ureditvi razmer. A 
je kmalu, zaradi 'delanja reda na 
neprimeren način', kot ga je sama 
označila v pismu, odšla Milena 
Vidmar Romič, specialistka dru-
žinske medicine, svoj odhod pa 
napovedala tudi Nives Prelesnik. 
Slednja, ki je skrbela za veliko 
otrok in mladine, je opozarjala, 
tudi župana, na konflikt med 
novim vodstvom in zaposlenimi. 
Devet mesecev pozneje so ko-
čevski pacienti dobili obvestila 
Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije o prekinitvi izbire 
osebnega zdravnika. Po 26 letih 
dela je odšla še Prelesnikova. 
Obe sta skrbeli za nekaj več kot 
4.000 pacientov.

Na recept čakajo po tri dni
"Do zdravnika je težko priti, za 
recept se je treba napovedati kar 
tri dni prej. Nekateri zdravniki 
sploh ne sprejemajo novih pa-
cientov, zato ljudje ne vedo, h 
komu sploh še lahko gredo," je 
povzela kritike svojih znank Ana 
Kosten. "Vsaka menjava sproži 
odzive," je priznala predstavnica 
starejše populacije, a poudarila, 
da naj vodstvo pazljiveje ravna z 
ljudmi. "Najprej so težave zaznali 
vaši zaposleni, nato pacienti, saj 
so zdravniki, ki so jim ljudje za-
upali, odšli," je še dodala članica 
kočevskega občinskega sveta.

A Polona Vidič Hudobivnik, 
direktorica Zdravstvenega doma 
Kočevje, miri: "Za nadomešča-
nje zdravnice specialistke smo 
začasno zagotovili našo speci-
alizantko." Nuša Bakovič, ki 
dela pod mentorstvom Andreje 
Rako, naj bi marca skladno z 
zakonodajo že sama sprejemala 
paciente. Del kadrovske izgube 
so nadomestili oktobra, ko so 
zaposlili specialistko družin-
ske medicine Andrejo Stušek. 
Zobozdravnika Aleksandra Mi-
trova, ki je odšel 6. januarja, bo 

nadomestila domačinka Samira 
Naneh. "Izjemno sem vesela, da 
nam je uspelo zadržati tudi šti-
pendista Petra Jakovca, ki je naš 
drugi novi zobozdravnik," je na 
decembrski seji občinskega sveta 
dodala direktorica ustanove, ki 
zaposluje 80 ljudi. "Konec leta 
smo, čeprav trenutno nimamo 
financiranja za ta kader, zapos-
lili zdravnico po strokovnem 
izpitu, ki je izkazala željo, da bi 
postala specialistka pediatrije ali 
družinske medicine," je nada-
ljevala Vidič Hudobivnikova in 
pojasnila, da Ana Levstek Rajh 
lahko dela tako kot Bakovičeva, 
le pod mentorstvom druge zdrav-
nice. A ker kljub mladi moči z 
zdravnicama, ki ne smeta delati 
sami, ne pokrivajo izgub, zlasti 
ne na področju pediatrije, jim 
pomagajo pediatri iz drugih zdra-
vstvenih domov. In ravno to je 
eden izmed kamnov spotike. "Če 
se ne motim, je Vidmarjeva odšla 
tudi zaradi tega, ker ni dobila 
vašega soglasja za delo v drugi 
zdravstveni ustanovi, zdaj pa v 
kočevskem zdravstvenem domu 
delajo pediatri, ki imajo soglasje 
od drugje?" je vprašala Vesna 
Lisac. "Vsi pogodbeniki imajo 
soglasje," je zatrdila Polona Vi-
dič Hudobivnik. A naj bi – tako 
direktorica ZD – imeli izpolnjene 
tudi druge zahteve: delo opravlja-
jo korektno, v ustanovi, kjer de-
lajo, ni dodatne potrebe po kadru, 
opravljajo nadure in omogočen 
jim je tedenski in dnevni počitek. 
"Spomladi pri nas niso bile izpol-
njene vse zakonske določbe, zato 
sem se odločila tako, kakor sem 
se," je bila skopa z odgovorom 
direktorica ZD Kočevje.

So odhodi res zasebne narave? 
V nasprotju z direktorico, ki 
poudarja, da so bili vsi odhodi 
odločitev zasebne narave, nekaj 
svetnikov meni, da so zdravni-
ki odšli zaradi nje. Čeprav ima 

Zdravniki že leto dni odhajajo iz Kočevja. Potem ko je lansko pomlad dala odpoved Milena Vidmar Romič in ko je konec leta odšla Nives Prelesnik,  
je januarja delovno mesto zapustil še zobozdravnik Aleksandar Mitrov. Pacienti so zmedeni, jezni in naveličani čakanja.

Zaradiodhodadvehzdravnicjeokoli4000pacientovmoralozamenjatizdravnika•Foto: Petra Šolar 
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vsaka stran svojo razlago, kaj je 
prispevalo k temu, da so odšli, 
pa so svetniki, ki so bili sicer 
navdušeni nad poročilom direk-
torice, opozorili na to, da 'vsi le 
niso zamenljivi' in da je vodja 
odgovoren za vse, kar se dogaja v 
hiši. Tudi za komunikacijo. "Ne-
nehno opozarjam vodstvo, da je 
komunikacija zelo pomembna," 
je povedal Roman Hrovat in še: 
"vsak član kolektiva je pomemb-
na enota. Do zadnjega trenutka 
se je treba boriti, da nekdo ostane 
v zdravstvenem domu." Podžu-
pan, ki je hkrati predsednik sveta 
Zdravstvenega doma Kočevje, je 
med razpravo izpostavil: "Svet 
zagotavlja, da javni zavod funk-
cionira skladno z zakonodajo in 
finančno vzdržno." Kot pa je do-
dal, svet zavoda ne bo pristal na 
pritiske ulice.

Direktorica doma, ki je funk-
cijo prevzela avgusta 2016, je 
zagotovila, da so 'vrata odprta za 
vse'. V izčrpnem poročilu je do-
dala, da jim je na račun (preveč) 

obremenjenih zdravnikov lani 
uspelo pridobiti nov program 
splošne ambulante. Polona Vidič 
Hudobivnik za letos sicer napo-
veduje prihod še ene zdravnice. 
Večja težava je pridobivanje 
specialistov, saj trenutna pravila 
uvrščajo Kočevje v ljubljansko 
regijo. Ker pa je Ljubljana z vse-
mi ugodnostmi in priložnostmi 
zanimiva za ginekologe, oftal-
mologe in preostale specialiste, 
ki se otepajo malih krajev, ča-
kajo na novo zakonodajo, ki bo 
regulirala Kočevju neprijazne 
pogoje. 

V novo urgenco avgusta
Zdravstveni dom Kočevje, ki 
zagotavlja zdravstveno oskrbo 
za okoli 17.700 ljudi iz treh ob-
čin, bo poleti bogatejši za novo 
urgenco. Z 1,7 milijona evrov 
vrednim projektom naj bi zago-
tovili boljšo nujno medicinsko 
pomoč, hkrati pa boljše pogoje 
za delo zaposlenih. Okoli 300 
kvadratnih metrov velik prizidek, 

bo imel večje prostore za triažo, 
laboratorij, prostore za opazo-
vanje, prostore za zaposlene, za 
spanje in skladišče, zgrajena pa 
bo tudi garaža za reševalne avto-
mobile. Na kočevski urgenci, ki 
trenutno deluje v sosednji stav-
bi, to je stavbi državnih rezerv, 
trenutno pomagajo diplomirani 
zdravstveni tehniki in diplomirani 
zdravstveniki Slovenske vojske. 
"To je doprinos, saj so izučeni 
za specifične situacije celo bolj 
kot mi," zatrjuje direktorica 
Zdravstvenega doma Kočevje, 
ki je sklenila pogodbo z vojsko. 
V sklopu prenove urgence te dni 
obnavljajo dotrajani A-trakt, v 
katerem so metadonska ambu-
lanta, fizioterapija in patronažna 
služba. Kletni prostori zdravstve-
nega doma so bili neprimerni za 
delo. Poleg tega, da so bili pre-
majhni in izredno vlažni, se jih ni 
dalo zračiti, v njih se je pojavljala 
plesen in vanje je celo zamakala 
kanalizacija. 
Petra Šolar

TRADICIONALNA KITAJSKA
MEDICINA BLAŽ ABRAHAMSBERG

DARILNI BONI Dobite jih v
Mestni cvetličarni,
Reška cesta 10A

Vzemimo si čas za svoje zdravje in dobro počutje.
• TUI NA trad. kitajska terapevtska masaža
• ŠPORTNA MASAŽA
• REFLEKSNA MASAŽA (se dela na stopalih)
• ANTISTRESNA - SPROSTILNA MASAŽA
• AKUPRESURA
• diagnostika je brezplačna
Informacije in naročanje: gsm 031 260 358,
Blaž Abrahamsberg s. p. , Tomšičeva 13, Kočevje

S klikom do osebnega 
zdravnika
V Zdravstvenem domu Kočevju bodo predvidoma konec januarja 
uvedli dve novosti. Pacienti bodo lahko prišli do zdravnika s klikom, 
saj se bodo na pregled lahko naročili prek aplikacije 'elektronsko 
naročanje'. "Najprej bomo v vsaki knjigi naročanja namenili za ta 
način eno uro na dan v splošnih ambulantah, pozneje pa čas podaljšali 
glede na odziv in uporabnost te možnosti," obljublja Polona Vidič 
Hudobivnik, direktorica Zdravstvenega doma Kočevje. Novosti naj 
bi pozitivno vplivale tako na zaposlene kot paciente: ti naj bi hitreje 
in lažje prišli do tega, kar potrebujejo, medicinske sestre pa bodo od 
zdaj namesto javljanja na telefon lahko več časa posvetile pacientom. 
"Pacienti pogosto tožijo, da se v ambulanti nihče ne oglasi, ker ima 
sestra takrat drugo delo. Preveze, injekcije, inhalacije, administracija, 
pomoč zdravniku – tega je veliko," pojasnjuje Vidič Hudobivnikova. 
Druga novost je t. i. info točka, v sklopu katere bo vsak dan štiri ure 
poleg telefonistke v centrali zdravstvenega doma še medicinska se-
stra. Ta bo sprejemala vse klice in presojala, ali jih je treba vezati v 
ambulanto, prevzemala bo recepte oz. uredila, da bodo pacienta pokli-
cali nazaj. "Ta čas bodo direktne linije v splošnih ambulantah zaprte," 
še pravi direktorica Zdravstvenega doma Kočevje.
P. Š.

ObnovaA-trakta•Foto: Petra Šolar V kočevskem zdravstvenem domu so odhod dveh zdravnic nadomestili z 
zaposlitvijo ene specialistke družinske medicine in dveh specializantk
Foto: Petra Šolar
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Na Kočevskem so lepi ljudje
Je bilo pred kratkim slišati 
mladega Dolenjca, ki je podprl 
svojo ugotovitev z razlago, da 
so na Kočevskem ljudje iz vseh 
vetrov, kar pomeni, da je njihovo 
potomstvo zelo dobro gensko 
premešano. Pri tem se ni veliko 
motil.

Od pradavnine do danes je 
Kočevska ponujala dom kar 
nekaj ljudem z različnih koncev 
stare celine. Najstarejši dokazi 
o tem, da je na kočevsko zemljo 
stopila prva človeška noga, se-
gajo v kameno dobo, natančneje 
v obdobje 20.000 do 10.000 let 
pred našim štetjem. Toliko naj 
bi bile stare arheološke najd-
be v Željnskih jamah. O prvih 
prebivalcih Kočevske pričajo 
tudi druge mlajše najdbe, kot so 
Spaha nad Predgradom, gomila 
v Koblarjih, depo Debeli vrh 
itd. Širno območje Kočevske je 
bilo vse do približno 13. stoletja 
prekrito z gozdom z nekaj drob-
nimi naselji s (staro) slovensko 
govorečim prebivalstvom. To 
gozdnato pokrajino so zemljiški 
gospodje grofje Ortenburški 
zaradi ekonomskih razlogov v 
14. stoletju poselili s podložniki 
iz različnih nemško govorečih 
posestev (vzhodna in južna Tiro-
lska, zahodna Koroška). Koče-
vski Nemci ali Kočevarji so se 
integrirali v slovensko govoreče 
okolje, vendar so pri tem ohra-
nili svoj jezik in običaje. Po letu 
1400 naj bi se zunanja koloniza-
cija končala, začela se je notranja 
s preseljevanjem in nastajanjem 
novih naselij. Kočevsko so od 
takrat naprej pestile številne te-
gobe, od kuge, lakote, požarov 
do vpadov otomanskih Turkov v 
15. in 16. stoletju. Mnogo prebi-
valcev se je odselilo proti severu, 
za njimi so ostale le pustinje. 
Prebivalci takrat še majhnega na-
selja Kočevje ali Gotsche so za-
radi obrambnih razlogov zgradili 
utrjeno naselje na desnem bregu 
reke Rinže. Izkopali so prekop 
in tako ustvarili otok, na katerem 
so bili varni pred morebitnimi 
vpadi. Obkolpsko območje, ki je 
bilo najbolj na udaru Turkov, so 
tamkajšnji prebivalci večinoma 
zapustili, zato so tam naselili 
Uskoke. Ti so bili oproščeni vseh 
davkov za dobo šest let. Vendar 
so bili Uskoki precej nezadovolj-
ni s količino pašnih površin, še 
posebej na območju Kostela, kot 
tudi s tem, da jim niso priznavali 
obljubljenih pravic. Zato so si 
pogosto pomagali s tatvinami in 
ropi. S Kočevarji so bili v pre-
cej v slabih odnosih. Prebivalci 
Kočevske so tarnali, da njihova 
živina in imetje nista varna pred 
njimi. Posledično je na Koče-
vskem ostalo le malo uskoških 
družin. Danes na to spominjajo 
nekateri priimki na -ič ali -ić, kot 
so Markovič, Vukovič ter drugi, 
kot so Turk in Janko. Na pose-
litev Uskokov spominjajo tudi 
nekatera ledinska imena, besede 

v domačem (kostelskem) narečju 
in (kostelski) običaji.

Podložniki kočevskega 
gospostva so živeli v slabih 
razmerah, oprijeli so se obrti 
in potujoče trgovine. Nemški 
cesar Friderik III. je želel, da se 
območje gospodarsko opomore, 
zato je tako dejavnost spodbudil 
s podelitvijo krošnjarskega pa-
tenta 23. oktobra 1492 v Linzu. 
S svobodnim krošnjarstvom, to 
pomeni brez plačevanja dav-
kov ali drugih obveznosti, se 
je domača obrt na Kočevskem 
razmahnila. O tem je pisal tudi 

J. V. Valvazor, ki je trdil, da so 
izdelovali suho robo v skoraj 
vseh kočevskih vaseh.

Leta 1809 so Kočevsko zasedle 
francoske čete. Verjetno je, da so 
v sestavi prebivalstva pustili tudi 
nekaj francoske krvi.

Z začetkom industrializacije na 
Kočevskem v prvi polovici 19. 
stoletja se je začela podoba pre-
bivalstva močneje spreminjati. 
Potrebni so bili izučeni mojstri, 
oglarji, sekači, železarji, (goz-
dni) delavci … Če ni bilo dovolj 
domače delovne sile, so ljudje 
prihajali tudi od drugod. Vse več 
ljudi se je odseljevalo v mesto, 
saj je železnica, ki je prvič po-
vezala Kočevje s svetom leta 
1893, ponujala zaposlitev, enako 
je veljalo za rudnik rjavega pre-
moga (v tem času se je v okolico 
rudnika preselilo mnogo sloven-
skih rudarskih družin) in druge 
obrate (žage, steklarna, tekstilne 
tovarne itd.). Vendar je bilo Ko-
čevje vseeno gospodarsko precej 
šibko, zato je bilo izseljevanje 
iz Kočevske v tujino med drugo 
polovico 19. stoletja in začetkom 
20. stoletja med najbolj intenziv-
nimi na Slovenskem. Vasici, kot 

sta Pogorelec pri Štalah in Gače, 
sta bili zaradi tega izpraznjeni 
že pred prvo svetovno vojno. 
Vendar naj bi bilo (še posebej) 
Kočevarjem izseljevanje v krvi. 
Krošnjarjenje, ki je bilo do 20. 
stoletja najbolj značilna gospo-
darska dejavnost na Kočevskem, 
naj bi vplivalo tudi na značaj 
Kočevarjev. Ti so bili, po opi-
su Ivana Simoniča leta 1939, 
domišljavi, saj so zaradi svojih 
krošnjarskih potovanj videli kar 
nekaj sveta, hodili naj bi ponosno 
in samozavestno ter se oblačili 
po najnovejši modi. Kmečko 

delo naj jim ne bi dišalo, jedli 
in pili pa naj bi obilneje, kot so 
jim ponujale domače razmere v 
tej kraški pokrajini. V primerjavi 
s slovenskim kmetom naj bi se 
nagibali k veselemu in lagodne-
mu življenju, hitrim zaslužkom, 
posledica tega pa je bila, da so 
kmetije ostajale na plečih žena 
in/ali propadale. Številne druži-
ne so se tudi izselile. Seveda je 
treba razumeti zgodnji zapis v 
duhu tistega časa. To je obdobje, 
ko se je na Kočevskem in med 
kočevskimi Nemci že širil na-
cionalizem, kar je povzročalo 
mnogo trenj med slovenskim in 
nemškim oziroma kočevarskim 
prebivalstvom. Posledično so 
bili vsi zapisi iz tistega časa 
pristranski in polni negativnih 
emocij. Res pa je dejstvo, da se 
je podeželje počasi praznilo, saj 
so ljudje odhajali za boljšim živ-
ljenjem v tujino. Krošnjarjenje 
je poleg svoje prvotne vloge – 
gospodarska pomoč domačemu 
kraju – imelo tudi zgoraj omenje-
ne negativne posledice.

Kljub pristranskim zapisom, 
ki so za tisti čas veljali za popol-
noma znanstvene, ne moremo 

mimo Simoničevega rasnega 
opisa prebivalcev Kočevske. Kot 
omenja, zaradi mešanja prebival-
stva na tem območju ni enotnega 
rasnega tipa. Kočevarji so meša-
nica dinarske, nordijske, alpske 
in baltiške rase. Med mešanci 
naj bi antropologi v tistem času 
poznali noridni in savidni tip 
rase. Na Kočevskem naj bi pre-
vladovali noridni tip, to pomeni, 
da so ljudje večinoma svetlooki 
in svetlolasi, imajo kratko in ok-
roglo glavo ter so večje postave. 
Vendar se med Kočevarji najde 
tudi veliko temnolasih ljudi, 

ki naj bi predstavljali savidni 
tip. Simonič navaja še druge 
raziskovalce rase, ki opisujejo 
Kočevarje kot srednje velike in 
močne, imajo večinoma rjave 
rahlo valovite ali kodraste lase, 
sive oči, dolg in ozek obraz ter 
krepko kozjo bradico ali celo 
polno brado. Ženske so vitke, po 
večini blondinke modrosivih oči, 
prikupne in ljubke, vendar se že 
po prvem porodu postarajo. Ob 
teh vrsticah, ki so morda marsi-
koga zmrazile, moramo podati 
tudi nekaj antropoloških pojasnil. 
Rasa je kot pojav in pojem znana 
že od 19. stoletja dalje in je pos-
ledica takratnega časa ter politi-
ke. Gre za umetni konstrukt, ki je 
nastal zato, da so lahko opravi-
čevali diskriminacijo in stigma-
tizacijo. Prav o antropologiji in 
problematiki rase je pisal domače 
doline list dr. Stane Južnič, doma 
iz Kostela.

Kočevarji so bili zaradi 'Han-
del und Wandel', to je kupčije in 
potovanja, v stiku z najnovejšimi 
trendi. Med njimi tudi takimi, 
ki so pustili sledove na sestavi 
prebivalstva vse do danes. Na-
cizem je prišel na Kočevsko v 

30. letih 20. stoletja in sprožil 
odselitev večinskega prebivalstva 
na območju Občine Kočevje med 
drugo svetovno vojno. Vojna je 
pustila posledice tudi na preos-
talem prebivalstvu, saj so itali-
janski okupatorji mnogo ljudi iz 
obkolpskega območja odgnali v 
koncentracijska taborišča na Rab 
ali v severno Italijo. Od tod so se 
vrnili le redki.

Zaradi vojnih žrtev in izselitve 
kočevski Nemcev je bila gostota 
prebivalcev na Kočevskem po 
koncu druge svetovne vojne zelo 
majhna in je odstopala od sloven-

skega povprečja. Vendar je šte-
vilo prebivalcev zaradi izgradnje 
industrije in načrtnega gospodar-
jenja ter kolonizacije Kočevske 
kmalu začelo naraščati. Ljudje so 
se priseljevali iz kolpske doline, 
Primorske, Prekmurja, Bele kra-
jine, Hrvaške in drugje. Romi so 
bili v času okupacije preganjani 
in zdesetkani. Po drugi svetovni 
vojni so se na Kočevsko prise-
lile nove družine, večinoma iz 
Hrvaške. V naslednjih letih po 
vojni je bil delež doseljenih na 
Kočevsko (skoraj) največji v Slo-
veniji. Tako je v obdobjih 1953 
do 1957 in 1958 do 1961 na Ko-
čevsko doselila skoraj ena petina 
prebivalstva, na Slovenskem pa 
v vsakem obdobju nekaj več kot 
10 %. Po vojni na Balkanu v 90. 
letih 20. stoletja so k nam prišli 
tudi priseljenci iz držav nekdanje 
Jugoslavije. 

Danes je sestava prebivalstva 
Kočevske bolj raznolika kot 
kdaj koli prej. Kočevarji imamo 
zelo razvejane korenine. Vpra-
šanje, ali smo zaradi tega tudi 
lepši, pa je odvisno od mnenja 
posameznika.
Živa Ogorelec

Nakočevskiželezniškipostajivpričakovanjusokolov,avgust1919•Foto: zasebna last
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Posušene cene!

Jana invest d.o.o., Kolodvorska cesta 16 A, 1330 Kočevje, gsm: 070/700-802, e-mail: trgovina.jana@siol.comwww.jjana.si

PLAČILO TUDI
NA OBROKE

do 

60
mesecev

STROKOVNO
SVETOVANJE

UGODNO
FINANCIRANJE

DOSTAVA
NA DOM

SUŠILNI STROJ 
BEKO DS7333
REDNA CENA: 475,90€
AKCIJSKA CENA: 379,99€
Energijski razred A+
Zmogljivost sušenja 7 KG
Senzorsko sušenja
Toplotna črpalka
5 LET GARANCIJE

SUŠILNI STROJ 
GORENJE 7560
REDNA CENA: 512,90€
AKCIJSKA CENA: 399,99€
Energijski razred A+
Zmogljivost sušenja 7 KG
Toplotna črpalka 
5 LET GARANCIJE

SUŠILNI STROJ 
AEG T8DEE48S
REDNA CENA: 929€
AKCIJSKA CENA: 649€
Energijski razred A++
Zmogljivost sušenja 8 KG
Toplotna črpalka
Inverter motor
sistem OptiSense-prilagodi čas in intenzivnost sušenja količini in vrsti perila
WOOLMARK Gold certifikat
Osvetljen boben iz nerjavečega jekla in možnost spremembe odpiranja vrat
5 LET GARANCIJE

S sprehoda po Kočevju: 'Komite'
Če bi mlajše generacije Koče-
varjev z imenom 'Rdeča hiša', 
pod katerim številni poznamo 
stavbo na Ljubljanski cesti 7, v 
kateri zdaj domuje Rdeči križ, 
zaradi značilne barve pročelja 
morda še znale kaj začeti, pa 
bi se verjetno težje znašle ob 
izrazu 'Komite', ki je prav tako 
eno izmed poimenovanj za 
zgradbo. Še bolj pa bi se mladi 
najbrž čudili, če bi jim kdo de-
jal, da je bil v stavbi poleg 'Ko-
miteja' nekoč lokal, ki so mu 
ljudje pravili 'orlovo gnezdo'. 
Oziroma, pravilneje, 'Orlovo', 
kajti vprašanje male ali velike 
začetnice v tem primeru ni ne-
pomembno.

Sicer pa je 'Rdeča hiša' ali 
'Komite', kakorkoli ji je že kdo 
rekel, gotovo najbolj sončna 
stavba v Kočevju. Pred drugo 
svetovno vojno je bil to namreč 
gostinski objekt s tujskimi 
sobami, ki se je lahko v sloven-
ščini pohvalil z zvenečim ime-
nom Sonce, v nemščini pa 'Zur 
Sonne'. V reklamah in časopi-
sih se je sprva pojavljal kot go-
stilna, pozneje pa vse bolj kot 
hotel, kar glede na to, da je šlo 
za enega najprestižnejših gos-

tišč v mestu, ni bilo neumestno. 
Med goste je Sonce namreč 
lahko štelo tudi eminentne obi-
skovalce. Leta 1912 je vojvoda 
Karl Auersperg tako v Kočevju 
gostil več knezov in grofov, 
ob svojih sorodnikih iz češke 
knežje veje Auerspergov deni-
mo še kneze Windischgrätze 
ter člane in članice grofovske 
rodbine Clam-Gallas. Del po-
vabljencev je takrat prenočeval 
v kočevskem gradu, del v hote-
lu Trst, del pa tudi v 'Soncu'.

Stavba je bila v tem času 
še povsem nova, saj lahko 
poročila o tem, da gostilničar 
Ernst Petsche, ki je bil lastnik 
'Sonca', gradi hišo pred svojo 
pristavo na Ljubljanski ulici 
– ta se je tako imenovala že te-
daj – zasledimo samo štiri leta 
poprej. 

Za Ernstom Petschetom je 
vodenje hotela prevzel njegov 
sin Viktor, ki se je avgusta 
1929 poročil z Roso Perz, hčer-
ko veleposestnika Mathiasa 
Perza iz Mahovnika. Vendar pa 
paru ni bilo dano dolgo uživati 
sreče. Že poldrugo leto kas-
neje je Rosa umrla pri porodu 
prvorojenca Viktorja mlajšega. 

Petsche se je kmalu zatem 
poročil z Rosino sestro Emo, 
a je že leta 1932, komaj 16 
mesecev po Rosini smrti, prvi 
soprogi tudi sam sledil v grob. 
Njegova vdova je z novim 
možem Leom Hönigmannom 
pozneje zgledno skrbela za 

pastorka, ki je bil hkrati njen 
nečak.

S preselitvijo Kočevskih 
Nemcev in koncem vojne je 
tudi nekdanji hotel dobil nove 
uporabnike. Med drugim je 
postal sedež kočevske Komu-
nistične partije, kasnejše Zveze 

komunistov, kar pojasnjuje 
imeni Rdeča hiša in Komite. 
Za mlajše je morda ob tem tre-
ba povedati, da je rdeča barva 
simbol komunističnih gibanj, 
izraz 'komite' pa po Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika 
označuje "vodilni organ stran-
ke, zlasti komunističnih partij". 

Seveda pa ob tem kaže raz-
kriti tudi še skrivnost 'Orlovega 
gnezda': v zadnji tretjini minu-
lega stoletja je bila tudi pri nas 
priljubljena filmska uspešnica 
Orlovo gnezdo (Where eagles 
dare) s Clintom Eastwoodom 
in Richardom Burtonom, ne-
kateri pa pravijo, da naj bi po-
doben naslov nosila tudi neka 
nadaljevanka. In ker se je eden 
izmed sekretarjev kočevske 
Zveze komunistov na začetku 
osemdesetih let pisal Orel, za 
(neuradno) poimenovanje lo-
kala ob 'Komiteju' ljudje niso 
potrebovali prav veliko. Pozne-
je so prišli drugi sekretarji in 
predsedniki stranke, a je 'Orlo-
vo gnezdo' ostalo 'Orlovo' vse 
do dne, ko je bife, kjer je danes 
fotografski atelje Iris, zaprl 
svoja vrata.
Mihael Petrovič ml.

Hotel Sonce, takrat še gostilna Sonce, okoli 1910
Foto: Pokrajinski muzej Kočevje
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Dva nominiranca za deklico s piščalko

O dobitniku priznanja odlo-
ča sedemčlanska strokovna 
žirija, ki jo sestavljajo Matej 
Bogataj, Aleksander Koprivec, 
Vesna Jerbič Perko, dr. Marina 
Lukšič Hacin, Lela B. Njatin, 
magister Marijan Rupert in Ni-
na Sambolec. V nadaljevanju 
predstavljamo oba nominiranca. 
Priznanje bodo tudi letos podelili 
v Šeškovem domu, na prireditvi, 
na kateri bo razglašeno tudi novo 
tematsko leto. 

Aprilija Lužar, kot je zapisal 
pobudnik nominacije, z izjem-
nim in nacionalno pomembnim 
umetniškim opusom, ki posega 
na več področij, bogati umetni-
ški in kulturni prostor Kočevske. 
Študirala je slikarstvo na Akade-
miji likovnih umetnosti v Saraje-
vu in Ljubljani, kjer je leta 1987 
diplomirala. Njen opus zavzema 
tako likovna dela kot performan-
se, npr. Ženski taxi. Je slikarka, 
risarka, performerka, videastka, 
a tudi ustvarjalka zvočnih del. 
Njena dela so označena kot tista, 
ki vsebujejo formalne in vsebin-

ske novosti. Kot je zapisano v 
predlogu za nominacijo, naj bi 
presegala klasične umetniške in 
umetnostne osnove in se navezo-
vala na avantgardno umetniško 
izročilo. Vsebinsko njena dela 
lahko razvrstimo v tri skupine: 
tista, ki obravnavajo nasilje nad 
ženskami, tista, ki obravnavajo 
prelomne dogodke iz polpretekle 
zgodovine, in tista, ki obravna-
vajo zaprte cone na Kočevskem. 
Opus zajema tudi postroj sloven-
skih vojakov v Kočevski Reki, 
zadnja leta pa se je v medijih 
pojavljala zaradi slike postroja, 
ki ni našla kupca. Bojda zaradi 
rdeče zvezde na kapah vojakov, 
ki so zmotile vodilne. Nazadnje 
je sliko odkupil predsednik drža-
ve Borut Pahor.

Dr. Mitja Ferenc, izredni pro-
fesor na oddelku za zgodovino 
na Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni, je pred 28 leti začel odkrivati 
košček zgodovine, ki je bil izbri-
san. Med zaposlitvijo na Zavodu 
RS za varstvo narave in kulturne 
dediščine je raziskoval drugo, 

partizansko tematiko. In naletel 
na ruševine. Kočevski Nemci, 
njihova kulturna dediščina skupaj 
z zapuščenimi vasmi so postale 
predmet raziskovanj. Je soavtor 
ali avtor več znanstvenih del: 
Prekopi žrtev iz prikritih grobišč, 
Huda Jama, Nekdanji nemški 
otok na Kočevskem, Partizanska 
bolnišnica Franja: predlog za 
vključitev na seznam svetovne 
dediščine, Prikrito in očem zak-
rito: prikrita grobišča 60 let po 
koncu druge svetovne vojne itd. 
Leta 2013 je kočevski javnosti 
skupaj s Centrom za mladinsko 
kulturo Kočevje predstavil in-
teraktivni multimedijski projekt 
Izgubljene kočevarske vasi. V 
15 vaseh na območjih več občin 
so postavili večjezična zname-
nja – v nemškem, angleškem in 
slovenskem jeziku. Poleg tega so 
nastale t. i video razglednice nek-
danjih kočevarskih vasi. Je eden 
prvih, ki je poskušal sestaviti 
delčke uničenja, ki ga je doživela 
Kočevska. 
P. Š.

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

V torek, 6. februarja 2018, ob 19. uri 
vas vljudno vabimo v dvorano Šeškovega 
doma v Kočevju na Prireditev Občine 
Kočevje ob kulturnem prazniku 
z naslovom "Deklica s piščalko".

Podelitev priznanja Občine Kočevje
Deklica s piščalko

Razglasitev kulturnega leta 2018

Slikarka, ki ni zatajila rdeče zvezde, ali zgodovinar, ki odkriva Kočevsko? Kateri od njiju se bo pridružil šesterici dobitnikov deklice s piščalko, bo znano 6. februarja. Nagrado za strokov-
no odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture, poimenovano po slovitem Jarmovem kipu, ki je moral kar štiri leta v ateljeju čakati na bolj liberalno mnenje 
javnosti, je Občina Kočevje prvič podelila leta 2012. Posthumno je komisija prvo 'deklico' dodelila akademskemu kiparju, ki je zaznamoval Kočevsko, Stanetu Jarmu, leto dni pozneje 
je bil dobitnik slovensko-francoski umetniški fotograf Klavdij Sluban, leta 2014 etnologinja dr. Marija Makarovič, leta 2015 holograf Vito Oražem, pred dvema letoma pisateljica Lela B. 
Njatin, lani pa pisatelj Boris A. Novak.

Kriteriji za izbiro nominirancev
Nominiranci in predlagatelji vlog so lahko posamezniki, pravne 
osebe ali druge neformalne skupine ljudi iz katerekoli države 
sveta. Predlagatelji vlog  ne morejo nominirati sebe. Nominiran-
ci so lahko tudi že pokojne osebe ali skupine, ki so že prenehale 
delovati. Komisija odloča na podlagi več kriterijev: obstajati 
mora tematska navezava na Kočevsko, dejstva o Kočevski 
morajo biti pionirsko obravnavana, nominirančevo delo mora 
ustvariti referenčno točko za obravnavo Kočevske. Prednostni 
kriteriji so: 
•monografske predstavitve v osrednjih nacionalnih ustanovah 

zunaj meja Republike Slovenije;
•monografske predstavitve v osrednjih nacionalnih ustanovah 

v Republiki Sloveniji;
•druge predstavitve;
•nagrade svetovnega merila;
•nagrade zunaj meja Republike Slovenije;
•nagrade nacionalnega merila v slovenskem kulturnem prostoru;
•druge nagrade;
•univerzitetna izobrazba iz področja, na katerem nominiranec 

ustvarja, ali več kot 20-letna kontinuiteta ustvarjanja na istem 
področju;

•vodilna vloga v skupini ustvarjalcev;
•vzporedno delovanje na dveh ali več področij ustvarjalnosti.

Nominiranci morajo izpolnjevati vsaj enega izmed obveznih 
kriterijev in čim več prednostnih kriterijev.
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Zaslužimo si kaj boljšega

Se spomnite, kdaj ste si nazadnje kupili kakšen glasbeni CD? Takšnega v fizični obliki, ne dolpoteg-
njenega. Jaz se ne. Na uč bi rekla, da sem zadnjega najverjetneje kupila tam enkrat na začetku sto-
letja. Morda se še spomnite, kako so tam nekje do leta 1990 kraljevale kasete, nezanemarljiv tržni 
delež so imele tudi vinilke, pozneje so dominirali CD-ji, ki so leta 2002 predstavljali kar 95,5 % vse 
zabeležene prodaje, zadnji dve leti pa kot najpriljubljenejši glasbeni format zmagujejo naročniške 
glasbene platforme, kot sta npr. Spotify ali pa Apple Music. Načini, kako konzumiramo glasbo, so 
se kar spremenili.

Prehod na digitalne formate je stroške precej znižal, baza, iz katere lahko črpaš, pa je v primer-
javi s tistim, kar je bilo na voljo včasih, tako rekoč neskončna. Sploh najboljše se mi pa zdi, da ti ni 
treba kupiti celega CD-ja, da lahko na koncu uživaš v dveh ali treh komadih, ki so ti zares všeč. Ne 
vem sicer, kako vse skupaj sede glasbenikom in glasbenicam, ampak kot občasna potrošnica sem 
s sodobnim načinom kupovanja glasbe precej zadovoljna. Enostavneje, hitreje, ceneje, izbira pa 
večja kot kdajkoli prej.

Podobno zadovoljna sem tudi z novim načinom gledanja TV-nadaljevank. Binge watching ali 
po domače, gledanje v paketu. Ko imaš čas, kolikor dolgo ti dajo oči in domala, kjer se ti zljubi. Če 
samo pomislim na to, da smo morali včasih po ves teden čakati na novo epizodo, se samo čudim, 
kako se je dalo to sploh zdržati. Ob točno določeni uri točno določenega dne, ponovitve so bile 
običajno na sporedu ob nemogočih urah, smo se usedli pred ekran za tisto urco in uživali na pol-
no. Vrnitev v paradiž, Pod krinko, Miami Vice … Potem pa en teden nič. Tole danes je v primerjavi 
s tistim včasih čisti luksuz. Nismo več obsojeni na tistih nekaj nadaljevank, ki so jih za nas izbrali 
posvečeni in smo jih gledali nekaj let zatem, ko so se odvrteli originali, ampak je vse, no, skoraj 
vse, v naših rokah. S spodobnim znanjem angleščine pa sploh. 

Da o filmih niti ne govorim. Včasih smo se morali zadovoljiti s tistim, kar so drugi izbrali za nas, 
potem pa so bile nekaj časa moderne videoteke. Se mi zdi, da smo bili eno obdobje pri Špileti-
čevih, ki so imeli prvo zasebno izposojevalnico, kuhani in pečeni. Ampak tudi videoteke niso bile 
ravno optimalne. Na bolj iskane filme si moral včasih kar dolgo čakati, tudi kvaliteta je znala biti 
problematična. Z DVD-ji se je pozneje to sicer uredilo, ampak še vedno si moral fizično nekam in 
izposojeno vrniti do določenega datuma. Med bivanjem v Washingtonu sem tako domala v živo 
gledala propad nekoč gigantskega Blockbusterja, ameriške izposojevalnice filmov, nadaljevank 
in video igric. Na vrhuncu, ki so ga beležili leta 2004, so imeli 84.000 zaposlenih in več kot 9000 tr-
govin in izposojevalnic. Danes jih skorajda ni več. Povozila sta jih čas in Netflix. Slednji, vsaj kar se 
mene tiče. Ko so prišli na sceno, sem top filme naenkrat lahko naročala po spletu in v nekaj dneh 
dobivala v poštni nabiralnik. Ni bilo treba niti ven iz stanovanja, tudi cena je bila ugodna. Danes 
sem ena od 110 milijonov njihovih rednih strank, mesečna naročnina me pride okoli deset evrov, s 
čimer imam prost vstop v njihovo bazo. Izbor filmov sicer ni optimalen, zato si včasih pomagam z 
iTunesi ali še kako drugače, odličnih nadaljevank imam pa več kot dovolj.

Digitalni servisi so ukrojeni povsem po moji meri, ker si lahko sama izbiram, kaj bom gledala 
ali poslušala, kdaj in koliko časa. In če je lahko izbiranje glasbe, filmov in nadaljevank danes eno-
stavnejše in zame kot potrošnico boljše kot kdajkoli prej, zakaj ne bi imeli nekaj podobnega tudi v 
politiki oz. pri izbiranju političnih strank in njihovih idej za boljši jutri? Zakaj lahko vedno stavim le 
na enega konja oz. kobilo, čeprav so mi morda všeč le tri od desetih točk njihovega programa?

Pred nami je nova sezona volitev, spomladi parlamentarne, jeseni lokalne, ko se bomo spet mo-
rali odločati. Že zdaj me je groza. Da bi nam pri odbiranju zrnja od plev pomagali mediji, na to ne 
bi računala, ker je primarni cilj večine komercialnih medijev doseganje visokih ratingov, zato bodo 
vedno v prvem planu prazne flaše, ker so pač te tiste, ki najbolj odmevajo. Da bi kakšne visoke 
upe polagali na nacionalko? Tudi na to se ne bi zanašala, ubogi kolegi in kolegice imajo zaradi za-
konov o političnih kampanjah tako zvezane roke, da je njihova soočenja včasih prav težko gledati. 
Da bi se nam stranke pošteno predstavljale, do kod jim seže? Česa takšnega svet še ni videl. 

V borbi za naše glasove nam bodo na volitvah (spet) prodajali vse živo. Ampak tako pač je. Kar 
mene moti, je to, da moram ob glasovanju, če to hočem ali ne, vzeti v zakup cel paket. Mar ne bi 
bilo bolje, da bi glasovali za programe strank po delih? Na koncu pa naj posamezno vsebino izvaja 
pač tisti, ki je za ta del svojega programa dobil največ glasov. 

Meni se v vsej volilni zgodovini še ni zgodilo, da bi mi bile po godu prav vse točke volilnega 
programa in vsa stališča neke stranke, za katero sem na koncu tudi glasovala. Zakaj ne bi sistema, 
ko si moral 'kupiti' cel strankin CD, da si lahko poslušal tri pesmi, ki so ti bile všeč, zamenjali s sis-
temom, ko pač 'kupiš' oz. glasuješ za del, ki ti je všeč? Pri eni politični stranki zdravstven program, 
morda ima katera druga za tvoje pojme boljše ideje glede zunanje politike, spet tretja glede 
razvoja gospodarstva in tako dalje. Na ta način bi se lahko lepo ognili vsem razburjenjem tipa “ni-
mam za koga glasovati” ali pa “izbrala sem manjše zlo” in podobno. Ker bi glasovali točno in samo 
za tisto, kar bi nam bilo pri komu všeč.

Zdaj pa še bonus – da bi se lahko res dobro odločali med posameznimi programi, bi nam znan-
stveniki in znanstvenice, specialisti za posamezna področja, pred vsakimi volitvami analizirali 
programe vseh strank in javili, kaj je izvedljivega, koliko bi kaj stalo in kdo nam že v štartu prodaja 
meglo. Takšna je menda praksa na Nizozemskem, kot mi je pred časom pripovedoval znanec. V 
Sloveniji na to še čakamo.

Ne vem, zadnjič se mi je to zdela dobra ideja. Nekje je leto treba začeti.

 
mag. Nataša Briški
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17. tradicionalni 
Anžev večer
Na obrobju kočevske občine, v Poljanski dolini, deluje ena najstarejših 
folklornih skupin, pa tudi edina folklorna skupina v občini, katere za-
četki segajo v leto 1908. Tedaj so Predgrajci organizirano nastopili na 
Dunajskem dvoru ob 60-letnici vladanja Franca Jožefa.

Folklorna skupina Predgrad, ki ljudsko izročilo ohranja še dandanes, 
deluje pod okriljem Kulturno športnega društva Predgrad. V soboto, 23. 
decembra 2017, je organizirala 17. tradicionalni Anžev večer v Kultur-
nem domu Predgrad. Program je bil zapolnjen z glasbo, plesom in pet-

jem. Za uvod so nam zapeli Grajski pevci KŠD Predgrad. V osnovi se je 
reproduktivna skupina, ki izvaja plese, pesmi in običaje starega ljudske-
ga izročila, predstavila s Predgrajskim kolom in plesom Bele krajine.

Po viru iz leta 1888 so kolo plesali na veliko noč, binkošti, sv. Štefana, 
sv. Janeza Evangelista (27. decembra) ali – kot pravijo starejši Predgrajci 
– na Anževo praznik, ki ga še danes tako poimenujemo. V goste smo po-
vabili Folklorno društvo Šentjur, ki se je predstavilo z dvema plesoma. 

Prav tako je bil lep večer 9. decembra 2017, ko se je Folklorna skupina 
predstavila tudi kočevskem Šeškovem domu, in sicer s celovečernim 
koncertom Igraj kolce. Program je bil zapolnjen s plesom in petjem, 
slišal se je tudi zvok tamburice. Na prireditvi nas je spremljal vodja OI 
JSKD Kočevje gospod Matevž Novak, ki je številnim članom folklorne 
skupine Predgrad podelil jubilejne Maroltove značke (zlate, bronaste in 
srebrne) za prizadevno delo. Zahvalil se jim je tudi za ohranjanje ljud-
skega izročila.

Za uspešno izvedbo prireditve se člani KŠD Predgrad zahvaljujemo 
vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri izvedbi programa, cenjenemu 
občinstvu pa sporočamo, da jih že v prihodnjih mesecih vabimo na no-
ve izzive.

Člani KŠD Predgrad želimo povabiti še na 10. dobrodelni Valenti-
nov koncert, ki bo v soboto, 17. februarja 2018, ob 18. uri, v Kultur-
nem domu Predgrad. Predstavili se bodo odlični ansambli, seveda tudi 
humorja ne bo manjkalo.
Jožica Matkovič

POPRAVEK
V prejšnji številki časopisa smo v članku Nesojeni kočevski zet 
naredili napako. Zapisali smo, da je bila Aglaja Auersperg od 
otroštva dobra prijateljica Elizabete Bavarske, bolj znane pod 
nadimkom Sissi. Aglaja je bila dobra prijateljica njene hčere, 
Marije Valerije. Za napako se opravičujemo.

Foto: Roman Vidic

Litografija Marije Valerije in Aglaje, ki jo je objavil časopis Allgemeine 
illustrierte Zeitung
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Kočevje špila: Po Stojni

Začetki skupne kočevske glas-
bene kompilacije segajo v leto 
2012. Ideja o skupni izdaji 
glasbenih posnetkov je nastala 
v pogovoru med Markom Pir-
šičem, ki je pozneje postal prvi 
predsednik društva, in Damirjem 
Marinčem, takrat zaposlenim na 
Občini Kočevje. Prek ene izmed 
postavk občinskega proračuna 
za kulturo jima je uspelo zago-
toviti dovolj sredstev za izdajo 
prve zgoščenke. K projektu je 
kot grafični oblikovalec pristopil 
Tadej Šulman, ki je v navezi z 
Davidom Šušljem zasnoval kon-
cept večedicijske kompilacije, 
ki ob vsakoletni izdaji predstavi 
svojevrstno temo.

Prvotna naveza je tako kmalu 
izdala prvo kompilacijo z naslo-
vom Grupni, ki se ji vsako leto 
pridruži nova, tematsko zasnova-
na zbirka. Pod naslovom Lik Of 
so leta 2013 glasbenike povezali 
z likovnimi ustvarjalci, tako je 
vsako skladbo spremljala slika, 
grafika ali fotografija. Leto dni 
pozneje so na plošči Razkačeno, 
ki z naslovom asociira na vzde-
vek, ki nam ga prisojajo severni 
občinski sosedje, nanizali kar 21 
skladb. Vse vsebine ploščkov so 
na voljo brezplačno na društve-
ni Bandcamp internetni strani, 
prav takšen – Zastonj – pa je bil 
naslov kompilacije leta 2015, ki 
so jo s performansom predstavili 
v Likovnem salonu. Z zadnjima 
dvema kompilacijama pa se te-

matsko obračajo k premi-
sleku lastnega mesta.

Če so skladbe na lanski 
zbirki Urbano spremljale mestne 
vedute, se z letošnjo obračajo 
v naše širše okolje. "Tokrat se 
nam je zdelo najbolj smiselno, 
da svoje delo umestimo tudi v 
naravo, ki nam je vsem blizu," je 
o letošnjem glasbenem podvigu 
spregovoril organizacijski vod-
ja letošnje kompilacije Jernej 
Drobnič. "Vsako od 15 skladb 
smo na prav poseben način po-
vezali z različnimi, vsem dobro 
poznanimi lokacijami na koče-
vski Stojni, v upanju, da bi vsaka 
izmed njih našla svoje mesto v 
zavetju našega gozda."

Grafično podobo albuma je 
oblikovala Mina Fina iz dizaj-
nerske skupine Grupa Ee, pri-
padajoči material zgoščenke pa 
vključuje tudi zemljevid Stojne 
s 15 označenimi lokacijami. 
Na vsaki od njih ¬– od Livol-
dskega do Slovenskega vrha, 
od pragozda Strmec do Marofa 
– bo postavljen odrezek debla 
s pripisanimi informacijami o 
skladbi ter povezavo s QR-kodo, 
ki bo usmerjala na pripadajočo 
internetno stran s skladbo. Vse-
bina celotne kompilacije pa bo 
predstavljena pri Koči pri Jele-
novem studencu. Društvo koče-
vskih glasbenikov bo spomladi 
organiziralo tudi pohod po vseh 
lokacijah.

Na šestih doslej izdanih kom-

pilacijah se je z več kot stotimi 
avtorskimi skladbami zvrstilo 
že 50 različnih izvajalcev. Vse 
skladbe na kompilaciji morajo 
biti avtorske ter doslej neobja-
vljene na drugih nosilcih zvoka, 
vsaj eden od članov zasedbe pa 
mora biti domačin iz Kočevja.

Kompilacije so doslej naletele 
na pozitivne kritiške odmeve. 
Tovrstne skupne zbirke lokalnih 
izvajalcev so v Sloveniji redke, 
kritiki pa povečini hvalijo žanr-
sko pestrost in avtorsko plodnost 
kočevskih izvajalcev. Izvodi ro-
majo tudi na slovenske glasbene 
postaje, vsaka kompilacija pa je 
bila podrobno predstavljena na 
valovih radija Val 202.

Kompilacija se začne z zasa-
njano jutranjo skladbo Dobro 
jutro, sonce dua Roman & Se-
batage. Oba sta redna gosta na 
kompilaciji, Roman Zupančič z 
zasedbo Zadnji Taxi in pod psev-
donimom Gaber Brin, Sebastjan 
Vukan pa tudi kot basist skupine 
Nčodnč. Ploščo nadaljuje za-
sedba Jaguar Februar, ki je po 
posnetem prvencu s svojim delo-
vanjem že zaključila minulo leto, 
a pred tem le posnela skladbo 
Delirij.

Matthias Mallešič na kompila-
ciji gostuje kar trikrat. Kot Matt-
hias & Band s politično skladbo 
Ata mi je reku, kot Kristijan 34 

z versko pesmijo Križ ter z 
zasedbo D.O.G. s psihedelično 
skladbo Paralelni svet Marjana 

Hladnika. Joe Krosher je že us-
taljeni gost na kompilaciji, tokrat 
se mu kot vokalist pri elektron-
skem plesnem komadu Messin' 
Around pridružuje Niko Pirker. 

Po dveh letih se na kompilaci-
jo vrača mlada zasedba Voodoo 
Weekend z blues-rock štiklom 
Papa Legba (Coketown cowboy), 
ki ga podpirata drdrajoča roc-
kabillyjevska kitara in pristne 
bluzovske orglice. The Cowmon-
keys s skladbo One suvereno 
nadaljujejo alt-rock izkušnjo, 
ki smo jo bili od njih deležni na 
kompilaciji Zastonj.

Vocabella so spet polne lju-
bezni, tokrat se v skladbi Ko čas 
se ustavi zazibljejo v plesnih 
ritmih bossa nove. Static se letos 
vračajo z bolj tršo skladbo Sepa-
re, ki žanrsko uspešno koketira 
s pop-rockovskimi radijskimi 
skladbami. Nčodnč so letos zdru-
žili moči z NC Zlatom (Kosmate 
dlesni) v energični nu-metal 
skladbi Ne bom se zadržvau, kjer 
se nikakor ne zadržujejo, saj je 
komad nedvomno decibelni vrh 
kompilacije. Metalsko energič-
nost umirijo Zapušanci s svojo 
reggae himno Zapuže town, na 
izlet v rock s kančkom psihade-
lije pa nas odpeljejo D Splash s 
skladbo Buongiorno Paycheck.

Žanrsko na kompilaciji naj-
bolj odstopa Extended Veins s 

techno ekstravaganco Rebellion. 
Kompilacijo zaključuje kantavtor 
Pavle Benič, ki je odložil akus-
tično kitaro in pesem Ah, daj no 
daj zavil v bendovski aranžma, 
ki nas vrača v zlata leta starega 
rocka iz sedemdesetih let.

Z albumi Kočevje špila Dru-
štvo kočevskih glasbenikov 
vztrajno dokazuje, da kočevski 
izvozni artikel niso samo pode-
dovane naravne lepote, ampak 
tudi ustvarjalnost prebivalcev. 
Predsednik društva Zoran Bi-
torajc je povedal: "Za zadnjo 
kompilacijo Po Stojni smo 
občino z delom zadnjih let prep-
ričali, da je to zgodba kočevske 
kulture, v katero lahko vsako leto 
z razmeroma majhnim vložkom 
dobijo(mo) veliko na področju 
promocije Kočevske, njene zgo-
dovine, predvsem pa sedanjosti 
in prihodnosti." Po Stojni je bila 
natisnjena v nakladi 400 izvodov. 
"Naklada je odvisna od finančnih 
sredstev, ki jih pridobimo. Naj-
nižja naklada je bila 300 izvodov, 
najvišja pa 1.000. Izvodi so na 
voljo za 'darila' našim parterjem 
in kot promocijska darila za naše 
koproducente," je še o izdaji po-
vedal Bitorajc.

Vse pesmi so na voljo brez-
plačno na naslovu kocevjespila.
bandcamp.com/album/po-stoj-
ni, brez dvoma pa se bo katera 
zavrtela tudi na naših radijskih 
postajah.
Žarko Nanjara

Društvo kočevskih glasbenikov s svojevrstnim projektom, ki ga lahko zavida marsikatero po velikosti in glasbeni produkciji večje mesto, dokazuje,  
da ustvarjalnega zagona v našem kraju ne primanjkuje. Kočevje špila predstavlja letni pregled tekočega glasbenega dogajanja, na letošnji kompilaciji 
pa se predstavlja 15 izvajalcev.

Oblikovanje: Mina fina, Grupa Ee

Foto: Marko Vovk
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Rubriko so pripravili v Javnem zavodu za turizem in kulturo Kočevje

Željnske jame pišejo 
novo zgodbo

Pripadnost blagovni 
znamki Kočevsko

STO in Kočevsko na severnem 
polu z Natašo Briški

Zavod Kočevsko je v sodelova-
nju z zagnanimi krajani Krajevne 
skupnosti Šalka vas in vokalno 
skupino Cantate Domino prvič 
organiziral koncert v Željnskih 
jamah in ga združil z nočnim po-
hodom po na novo urejeni poti. S 
tem smo na dolgo zapostavljenih 
jamah začeli graditi novo turi-
stično ponudbo Kočevske. 

Tako so se želje krajanov kot 
tudi vokalne skupine po dolgih 
letih uresničile in podzemni 
kotički, ki ponujajo številne 
skrivnosti in izjemno svetlobno 
ter avdio posebnost, zaživeli v 
povsem novem siju. Značilnost 
Željnskih jam, ki jih domačini 
poznamo kot lepe, vendar težko 
dostopne in so med Željnami in 
Šalko vasjo vzhodno od Kočevja, 
velja, da so zelo plitko pod površ-
jem. So izjemno zanimiv, okrog 
1.600 metrov dolg vodoraven 
jamski sistem Rudniškega potoka 
z več vhodi in sobanami. V eni 
od teh soban smo pripravili po-
sebno doživetje, Božični koncert 
s pevci VS Cantate Domino, ki so 
izvedli kantato Slovenski božič, 
glasbeno delo skladatelja Matije 
Tomca iz leta 1938, napisano 
za mešani zbor, sedem solistov 

in orgle. Na električni klavir je 
zbor spremljala pianistka Nina 
Skebe. Skrivnost božične noči je 
bil skladatelj, po rodu Belokra-
njec, ki je v zgodbo vpletel stare 
slovenske božične napeve in jih 
domiselno vpletel v celoto. 

Do prireditvenega prostora je 
bil iz Kočevja do novo urejenega 
dostopa organiziran brezplačni 
avtobusni prevoz. Ti so se s par-
kirišča do prireditvenega prostora 
v jami podali na 20-minutno ne-
zahtevno, označeno in zavarova-
no pešpot, ki je bila ob čarobnem 
soju lune in lučk zares pravljična. 

Po zaključku koncerta so se obi-
skovalci lahko ogreli s toplimi 
napitki in se posladkali z doma-
čimi dobrotami, ki so jih za njih 
pripravili gostoljubni domačini.

Dogodek je povezal ljudi med 
seboj, ne samo v kraju samem, 
ampak tudi širše, saj se ga je ude-
ležilo več kot 300 obiskovalcev, 
ki so ta večer želeli preživeti 
drugače. Zgodbe, ki jih bodo pri 
prihodnosti na novo začele pisati 
Željnske jame, so vsekakor lahko 
nov turistični proizvod destinaci-
je Kočevsko. 
Tina Peček

Blagovna znamka destinacije 
Kočevsko je tudi med lokalnimi 
prebivalci vzbudila pozitivno 
podobo, zaupanje in občutek 
pripadnosti. S tem smo ustvarili 
skupnost, ki do naše blagovne 

znamke čuti vizijo razvoja, če 
ne celo dolžnost, ki jo naši do-
mači ponudniki ponosno izkazu-
jejo s promocijo na vseh svojih 
izdelkih, tako na domačem kot 
tudi tujem trgu. Vsekakor je to 
odlična priložnost za promocijo 
same destinacije in zagotovo 
kupci oz. turisti v tem začutijo 
povezanost in prepoznajo dobro 
kakovost blaga. 

Zavod Kočevsko je na podro-
čju povezovanja in poenotenja 
vizije razvoja turizma začrtal 
pravo pot, pogum, voljo in ak-
tivnosti vseh nas, prebivalcev 
Kočevskega, ki znamo biti dob-
ri gostitelji in ponosno predsta-
vljati edinstvene zgodbe naše 

destinacije. S tem se je začela 
tudi nova uspešna pot aktivne-
ga ponudnika, lastnika lokalne 
pivovarne, ki destinacijo pred-
stavlja na zanimiv, drugačen in 
zagotovo uspešen način. Svoje 

tri različne proizvode, ki so 
plod lastnih receptur in eks-
perimentov, je poimenoval po 
znamenitostih destinacije Koče-
vsko – Kraljica Roga, Bunker, 
Pragozd – in s tem pripravil 
proizvod z zgodbo, ki jo želi 
slišati prav vsak obiskovalec 
oziroma turist.

Prav kmalu boste lahko 
njegove proizvode kot tudi 
druge izdelke domače obrti in 
proizvodnje v vseh Turističnih 
centrih Kočevskega (Hostel 
Bearlog, Camp Jezero, TIC Ko-
čevska Reka) našli z napisom 
Kočevsko, Skrivnostni gozd 
Slovenije. 
Tina Peček

Moja pot na severni pol je primer 
dobre prakse, ko stopijo skupaj 
nacionalna in lokalna turistična 
organizacija in povežeta znamki 
I feel Slovenia in Kočevsko, 
Skrivnostni gozd Slovenije. 
Skupaj sta v konceptu odprave 
prepoznali dobro priložnost za 
mednarodno promocijo.

Odštevam dneve do odhoda na 
severni pol. Te dni minevata dve 
leti, odkar sem na Twitterju zasle-
dila poziv, s katerim je britanska 
polarna raziskovalka Felicity 
Aston iskala dekleta, ki bi jih pe-
ljala na severni pol.

Na ekspedicijo sem se prijavila 
bolj za hec, saj destinacije, kjer 
je zelo hladno, nikoli niso bile na 
vrhu mojih želja. Se mi je pa moč-
no zanimiva zdela ideja o tem, da 
bi sodelovala pri projektu, ki bi 
me odpeljal izven cone mojega 
udobja in v kraje, kamor zaradi 
različnih razlogov sicer verjetno 
nikoli ne bi šla. Da niti ne ome-
njam, kako sem se v prijavi 'ba-
hala' s tem, da prihajam iz najbolj 
hladnega konca naše države, slo-
venske Sibirije. Med okoli 1000 
prijavljenimi sem bila izbrana v 
12-člansko ekipo. Sestavljamo 
jo dekleta različnih poklicev in 
starosti, od 27 do 49 let. Vodi nas 
izkušena Felicity Aston, tretji 
človek na svetu in prva ženska, ki 

je sama na smučeh prečila Antar-
ktiko. Prvič smo se srečale na sku-
pnem treningu na Islandiji, kjer 
nas je jeseni 2016 pošteno zeblo, 
drugič pa v Omanu, kjer smo se 
marca lani topile od vročine. 

Na enega od zimskih treningov 
sem poskušala ekipo pripeljati 
tudi na Kočevsko, saj se mi zdijo 
naši gozdovi, neokrnjena narava, 
kilometri pohodnih poti na razgi-
banem terenu in na nekaterih delih 
tudi popolna odsotnost vseh pove-
zav naravnost idealna destinacija 
za treninge veščin, kakršne bomo 
potrebovale tudi pri ekspediciji 
na severni pol, a se tokrat ni izšlo. 
Morda pa kdaj drugič.  

 Konec marca se dekleta zbe-
remo v kraju Longyearbyen, na 
norveškem otočju Svalbard, od 
tam pa skupaj letimo na start 
avanture, na Barneo, začasno 
bazo sredi arktičnega ledu, ki jo 
vsako leto znova postavijo Rusi. 
S smučmi na nogah se potem 
odpravimo na okoli 100 kilome-
trov in predvidoma 10 dni dolgo 
pot do geografskega severnega 
pola. S seboj vlečemo sani, oteže-
ne z okoli 40 kilogrami opreme, 
saj moramo prav vse za življenje 
in preživetje na ledu od šotorov, 
spalnih vreč, hrane in goriva, vle-
či s seboj. Če bomo imele srečo, 
bodo vetrovi in morski tokovi led 

potiskali v smeri našega cilja, če 
ne, bomo morale presmučati več 
kot predvidenih 100 kilometrov. 
Ne vemo še, kakšna bo kakovost 
ledu, prav možno je, da bo treba 
kakšne dele prečiti tudi s skokom 
v ledeno mrzlo vodo. Čakajo nas 
temperature do minus 40 stopinj 
Celzija, paziti pa bo treba tudi na 
severne medvede.

Ciljev takšne ekspedicije, kot 
je naša, je več, vsekakor si v prvi 

vrsti želimo varno doseči najbolj 
severno točko planeta, kar bo 
samo po sebi velik izziv. Namen 
ekspedicije je seveda tudi širjenje 
znanja o enem najmanj raziskanih 
delov sveta in nujnosti odgo-
vornejšega ravnanja z okoljem. 
Promovirati želimo medkulturno 

razumevanje in dialog, takšna 
je že narava ekipe, saj polovico 
sestavljamo Evropejke, drugo 
polovico pa Arabke. V sodelo-
vanju z eno od britanskih in eno 
od francoskih univerz bomo pri-
spevale tudi k razvoju znanosti. 
Sodelujemo v dveh študijah, ki 

naj bi pripomogli k raziskavam 
o človekovem odkrivanju veso-
lja. In ker ženske nismo ravno 
med najpogostejšimi obiskovalci 
najhladnejših delov sveta, upamo, 
da bi lahko z našo ekspedicijo za 
tovrstna raziskovanja navdušile 
tudi druge. 

Naskok na severni pol je bil 
sicer predviden že za april 2017, 
a je naneslo, da je vodja odprave 
medtem zanosila, zaradi česar 
smo ekspedicijo prestavile za leto 
dni. Predvideni novi datum od-
hoda: 4. april 2018. Še prej pa fe-
bruarja znova Islandija, adaptacija 
na zmrznjene temperature, preiz-
kušanje opreme, tečaj streljanja, 
treking in postavljanje ter podira-
nje šotorov od jutra do večera. Da 
bomo, ko bo šlo čisto zares, čim 
bolje pripravljene. 
Nataša Briški

KoncertvŽeljnskihjamah•Foto: Vasja Marinč

Lokalni proizvodi z blagovno  znamko Kočevsko
Foto: arhiv Pivovarne MATT

“Minister za zdravje opozarja:  Prekomerno pitje alkohola  škoduje zdravju!“

Nataša Briški na robu pragozda Krokar s pogledom na osilniško dolino
Foto: Vasja Marinč
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ČETRTEK, 1. 2. , 19.00 
Italijansko, francoska, brazilska, 
ameriška, drama

POKLIČI ME PO SVOJEM 
IMENU
CaLL ME by yOUR NaME 
FILM PREdVaJaMO V OKVIRU 
aRT KINO PROgRaMa »Iz LIFFa 
V KCK«

PETEK, 2. 2., 17.00
SObOTa, 3. 2., 17.00
NEdELJa, 4. 2., 17.00
Kanadska sinhronizirana 
animirana družinska komična 
pustolovščina

PaLČKI POMagaLČKI
gNOME aLONE

PETEK, 2. 2., 19.00
Ameriška biografska 
zgodovinska drama

zaMOLČaNI dOKUMENTI
ThE POST

SObOTa, 3. 2., 19.00
Veliko britanska drama 

NaJTEMNEJŠa URa
daRKEST hOUR

NEdELJa, 4. 2., 19.00
Nemško, francoska drama

ObUPaNa
aUS dEM NIChTS

ČETRTEK, 8. 2., 19.00
slovensko, avstrijska 
dokumentarna drama

dRUŽINa
FILM PREdVaJaMO V OKVIRU 
aRT KINO PROgRaMa »Iz LIFFa 
V KCK«

PETEK, 9. 2.,  17.00
NEdELJa, 11. 2., 17.00
Ameriška sinhronizirana 
animirana družinska komična 
pustolovščina

PaLČKI POMagaLČKI
gNOME aLONE

PETEK, 9. 2., 19.00
Ameriška akcija

12 POgUMNIh
12 STRONg

NEdELJa, 11. 2., 19.00
Francoska romantična komedija

Jaz SEM TI
L’UN daNS L’aUTRE

SREda, 14. 2., 18.00 in 20.15
Ameriška romantična drama

PETdESET OdTENKOV 
SVObOdE
FIFTy ShadES FREEd

PETEK, 16. 2., 17.00
Nemško sinhronizirana 
animirana družinska 
pustolovščina

VaMPIRČEK
ThE LITTLE VaMPIRE

PETEK, 16. 2., 19.00
Ameriški akcijski domišljijski 
spektakel

ČRNI PaNTER
bLaCK PaNThER

NEdELJa, 18. 02., 17.00
Ameriška sinhronizirana 
animirana družinska komična 
pustolovščina

PaLČKI POMagaLČKI
gNOME aLONE

NEdELJa, 18. 02., 19.00
Ameriška komična drama

Lady bIRd
Lady bIRd

POČITNIŠKa MaTINEJa
PONEdELJEK, 19. 02., 11.00 
Nemška sinhronizirana 
animirana družinska 
pustolovščina

VaMPIRČEK
ThE LITTLE VaMPIRE

TOREK, 20. 02., 11.00
Belgijsko, švedski, nizozemski, 
norveški, mladinski film

FaNT z ObLaKI
CLOUdbOy

SREda, 21. 02., 11.00
Ameriška sinhronizirana 
animirana družinska komična 
pustolovščina

PaLČKI POMagaLČKI
gNOME aLONE

ČETRTEK, 22. 02., 11.00
Avstraljski mladinski film o 
slovesu od mladosti

RdEČI PES MOdRI
REd dOg: TRUE bLUE

PETEK, 23. 02., 11.00 
Ameriška sinhronizirana 
animirana komična 
pustolovščina

bIKEC FERdINaNd
FERdINaNd

ČETRTEK, 22. 02., 19.00
Madžarska ljubezenska drama

O TELESU IN dUŠI
TESTRöL éS LéLEKRöL 
FILM PREdVaJaMO V OKVIRU 
aRT KINO PROgRaMa »Iz 
LIFFa V KCK« zMagOVaLEC 
bERLINaLa 2017

PETEK, 23. 02., 16.30
Ameriški akcijski domišljijski 
spektakel

ČRNI PaNTER
bLaCK PaNThER

PETEK, 23. 02., 19.00
Ameriški akcijski kriminalni triler

ROPaRSKO gNEzdO
dEN OF ThIEVES

SObOTa, 24. 02., 17.00
Nemška sinhronizirana animirana 
družinska pustolovščina

VaMPIRČEK
ThE LITTLE VaMPIRE

SObOTa, 24. 02., 19.00
Ameriški znanstveno 
fantastični film

LabIRINT: zaTON
MazE RUNNER: ThE dEaTh CURE

NEdELJa, 25. 02., 17.00
Ameriška sinhronizirana 
animirana družinska komična 
pustolovščina

PaLČKI POMagaLČKI
gNOME aLONE

NEdELJa, 25. 02., 19.00
Ameriška biografska športna 
drama

Jaz, TONya
I, TONya

MaskaradaMaskaradaMaskarada---
SOBOTA, 10. 2. 2018SOBOTA, 10. 2. 2018 22.00

ISAAC PALMA gino & band

Alya
27. 1.
2018

22.00
SOBOTA

Hamo &
Tribute 2 Love

+ BLOOMING

17. februar, 22.00 

zgOdba O NE TaKO  
STRaŠNEM zMaJU  

15. 2.
2018

20.00
ČETRTEK

bELI abONMa

17. 2.
2018

11.00
SOBOTA

Gledališki abonma

TRIO KOMEdIJa bUh POMagEJ

21. 2.
2018

20.00
SREDA

MOdRI abONMa

Pripadnost blagovni 
znamki Kočevsko
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OGLASNO SPOROČILO: NAROČNIK KOMUNALA KOČEVJE

Ko smo na koledarju obrnili nov list in tako postali bogatejši za leto iz-
kušenj, je prav, da postanemo boljši tudi pri ločevanju odpadkov. Da bo 
res tako, vas bodo tudi v tem letu opominjali naši zaposleni z obvestili na 
zabojnikih. Nadaljevalo se bo tudi z izvajanjem rednih pregledov vsebine 
zabojnikov za komunalne odpadke pri večstanovanjskih enotah (blokih), 
kjer je možnosti za izboljšave še ogromno. Zabojniki za mešane komunalne 
odpadke so bil zlasti v prazničnem času polni hrane, tudi neuporabljene, še 
v zaprti embalaži. Občani, stanovalci blokov, katerih zabojnike smo prever-
jali, očitno niso rešili križanke v prejšnji številki časopisa, sicer bi vedeli, da 
hrana ni za v smeti, kar je bilo pravilno geslo. Morda drži, da gremo tudi z 
odpadki v korak z gospodarskim razvojem, a žal ne v pravo smer. Pri od-
padkih manj pomeni več. Še vedno pa velja: Ločujem – var(č)ujem
Nakupovalne zmote, prevelike oči ali preobilje?

 Seznanjamo vas, da tudi v letu 2018 Občina Kočevje gospodinjstvom 
subvencionira 80 % stroškov odlaganja azbestne salonitne kritine, če je bila 
le-ta vgrajena v objekte na območju občine Kočevje. Ustrezno pripravlje-
ne odpadke (zložene na paleto in ovite v folijo) občani pripeljite v Zbirni 
center Mozelj znotraj obratovalnega časa (vsak delovnik v zimskem času 
med 7. in 17. uro, v poletnem času do 19. ure, ob sobotah med 9. in 13. 

uro). V primeru, da sami nimate možnosti dostave odpadkov, se lahko za 
prevoz ustrezno pripravljenih odpadkov dogovorite z nami. Za uveljavitev 
subvencije je potrebno hkrati z odpadki dostaviti izpolnjeno Izjavo imetni-
ka odpadkov, ki je dostopna na naši spletni strani (http://www.komunala
-kocevje.si/odpadki/), na sedežu podjetja, na spletni strani Občine Kočevje 
in v Zbirnem centru Mozelj. Vse nadaljnje postopke za uveljavitev subven-
cije v imenu povzročitelja odpadkov izvedemo mi. S prejetim računom 
tako povzročitelj izkazuje, da je za svoje azbestne odpadke ustrezno in 
odgovorno poskrbel.
Primer ustrezno pripravljene azbestne kritine ob dostavi v Zbirni center:

Gospodinjstva, v katerih nastajajo plenice (majhni otroci ali starostniki) 
spominjamo, da ponujamo možnost brezplačnega najema dodatnega 
zabojnika za mešane komunalne odpadke za dobo 1 leta. Dodatne in-
formacije dobite na telefonski številki 01/895 03 40 ali e-pošti odpadki@
komunala-kocevje.si.

Spoštovani uporabniki!

Izžrebani nagrajenci križanke iz pretekle številke časopisa so: Kaja Jerbič, Kočevje, Marija Viljevac, Kočevje in Fani Nagu, Kočevje. Nagrajenci bodo po pošti prejeli praktično nagrado.

Ščepec dobrodelnosti Proslava ob dnevu 
 samostojnosti in enotnosti

Dobrodelnost je plemenito deja-
nje, izkazovanje dobrih del. Za 
takšna dela si je treba vzeti čas in 
jih početi z mislijo, da nekomu 
pomagaš. Vsak poskuša poma-
gati po svojih najboljših močeh. 
Nekateri lahko darujejo velike 
vsote denarja v dobrodelne skla-
de, nekateri pa žal nimamo tako 
velikih zmožnosti in kljub temu 
poskušamo pomagati po svojih 
najboljših močeh. Na Gimnaziji 
in srednji šoli Kočevje smo za-
to dijaki organizirali eno takih 
dobrodelnih akcij. Poimenovali 
smo jo Ščepec dobrodelnosti.

Z leti se v naših omarah nabira 
čedalje več oblačil, ki jih pre-
rastemo ali niso več po našem 
okusu. Teh oblačil nisem želela 
le zavreči ali jih uporabljati 
namesto krp za čiščenje, zato 
sem prišla do ideje, da v šoli 
organiziramo akcijo, v kateri bi 
takšna oblačila zbrali ter jih po 
simbolični ceni prodali tistim, 
ki jih potrebujejo. Tako bi zbrali 
nekaj denarja, ki bi ga šola ko-
ristno porabila, hkrati pa bi se 
znebili oblačil, ki v naših omarah 
le zasedajo prostor. Priprave na 
dobrodelno akcijo prodaje ob-
lačil so se začele že dosti prej. 
Najprej sva se z laborantko Karin 

Kočevar posvetovali o razpore-
ditvi dela in o datumu prodaje. 
Nato smo začeli zbirati oblačila. 
Ko je bilo zbiralnega dela akcije 
konec, smo skupaj z dijaki, ki 
obiskujejo izbirni predmet ŠOK 
pod mentorstvom prof. Loti 
Behin Mesojedec, laborantke 
Karin Kočevar in multiplikator-
ke POŠ Katje Hočevar, oblačila 
pregledali in jih razvrstili glede 
na velikost, spol ter kakovost. 
Oblačilom smo določili simbo-
lično ceno in pripravili etikete z 
logotipom, ki smo jih nato dodali 
na oblačila. Prodaja rabljenih 
oblačil je potekala na Tržnici Ko-
čevje 11. in 12. decembra 2017 
med 10. in 12. uro. Pri prodaji so 
poleg mene sodelovali še dijaki 
izbirnega predmeta ŠOK ter mul-
tiplikatorka POŠ Katja Hočevar, 
ki nas je spremljala oba dneva. 
Oblačila smo zložili iz škatel, jih 
pripravili za prodajo ter dekorira-
li prostor. Nato je sledilo deljenje 
letakov po mestu ter privabljanje 
mimoidočih z mikrofonom, kar 
je bil najzanimivejši del. Pri tem 
nam je svetovala vodja Tržnice 
Kočevje Mateja Žvab, ki smo 
ji zelo hvaležni, da nam je od-
stopila prostor in pomagala pri 
prodaji s koristnimi nasveti. Prvi 

dan je prišlo bolj malo ljudi, saj 
nam vreme ni bilo naklonjeno. 
Naslednji dan nas je obiskalo že 
več ljudi, ki so izvedeli za našo 
dobrodelno akcijo, si vzeli čas 
in prispevali svoj delček dobro-
delnosti. Med njimi je bila tudi 
naša ravnateljica Meta Kamšek. 
Prodali smo kar nekaj moških, 
ženskih in otroških oblačil, na-
menjenih toplemu in hladnemu 
vremenu. Ljudje so jih lahko ku-
pili po simbolični ceni od 1 evra 
do največ 10 evrov za kakšno 
zares kakovostno bundo. Če se je 
kupcem zdela cena previsoka, so 
seveda lahko postavili takšno, ki 
se jim je zdela primerna. Končni 
izkupiček dobrodelne akcije je 
bil 100 evrov. Denar, ki smo ga z 
dobrodelno akcijo pridobili, smo 
namenili šolskemu socialnemu 
skladu.

Vsak, ki nas je na tržnici obi-
skal ter z nakupom oblačil pri-
speval nekaj k dobrodelni akciji, 
nam je bil v veliko pomoč, da se 
je naš dobrodelni namen uresni-
čil. Glede na odziv akcije smo se 
v šoli odločili, da v prihodnjih 
mesecih z akcijo nadaljujemo. 
Lepo vabljeni, da tudi vi prispe-
vate ščepec dobrodelnosti.
Ajda Štimec

Zadnji šolski dan v letu 2017 smo na Gimnaziji in srednji šoli Ko-
čevje – kot na večini preostalih šol – pripravili proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Dogodek smo 
začeli s himno ter se spomnili na svojo državo in svojo kulturo ̶ 
slovensko kulturo, ki je ena iz ogromne množice različnih kultur na 
našem planetu. Je posebna in enkratna. Tega se včasih, žal, prema-
lo zavedamo. Naša dolžnost je, da jo ohranjamo in prenesemo na 
naslednje rodove, tako kot so to uspešno počeli naši predniki.

Pomemben del naše kulture je tudi naša država, ki je po letih že 
odrasla, a vendar še mlada. Nanjo nas spominjajo razni simboli, 
pogosto govorimo tudi o državnih simbolih, o katerih smo se učili 
že kot manjši otroci. Pojem simbol je zelo širok in zajema vse, 
kar nosi pomen za pripadnike neke skupnosti, v tem primeru za 
pripadnike naše kulture. Ohranjanje kulture predstavlja napor in 
prizadevanje vseh nas in težko rečemo, ali je bilo ohraniti kulturo 
težje v preteklosti ali danes. Vsekakor pa je v današnjem času glo-
balizacije in multikulturnosti ta naloga težka, a vendar naj nam to 
predstavlja izziv, ki ga moramo premagati s skupnimi močmi.

Proslavo ob dogodku so dijaki pripravili sami. Po predhodno iz-
žrebanih simbolih so se dijaki v posameznih oddelkih organizirali 
in samostojno oblikovali razredno predstavitev izžrebanega simbo-
la. Predstavili so naš edinstveni jezik, naše tradicionalne jedi, nava-
de, običaje, vrednote in marsikaj, kar nas spomni na našo kulturo. 
Iz predstavitve simbola je moralo biti razvidno, kako je simbol 
povezan z nami oz. zakaj je za nas pomemben. Predstavitve dija-
kov je ocenjevala tričlanska strokovna žirija po vnaprej določenih 
kriterijih. Dijaki so se odlično izkazali, svoj simbol so predstavili 
na izviren in prepričljiv način ter s tem pokazali, kako ga doživljajo 
sami. Zmagovalni razred je prejel štiri točke za naj razred, po kon-
čani razredni uri pa so dijaki odšli na zaslužene in težko pričakova-
ne počitnice.
Katja Hočevar



Avtohiša Vrtin
Kočevje 21
8340 Črnomelj

• +386 (0)7 35 66 101 • info@vrtin.si
• 041 782 167 Matic

QUICK CHECK CENITVE 
POŠKODOVANIH VOZIL

KAROSERIJSKA
POPRAVILA

SERVISIRANJE VSEH 
ZNAMK VOZIL

ZA VAS POSKRBI MATIC OBRANOVIČ, 
KI VAŠE VOZILO ODPELJE IN PRIPELJE 
BREZ DOPLAČILA

TEST IN NASTAVITEV 
 GEOMETRIJE PODVOZJA - OPTIKA

NA ZALOGI PREKO 
30 RABLJENIH VOZIL

PRODAJA IN  
SERVISIRANJE VOZIL NA ZALOGI PREKO  

50 RABLJENIH VOZIL
Z GARANCIJO

SAMO 39 KM  

        
      I

Z KOČEVJAAVTOHIŠA VRTIN d. o. o. 
Kočevje 21, 8340 Črnomelj

Crossoverji Renault
KADJAR, KOLEOS in CAPTUR

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–6,2 l/100 km. Emisije CO2 95–156 g/km. 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. 

renault.siRenault priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. **V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam 
ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. 
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
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Z KOČEVJAAVTOHIŠA VRTIN d. o. o. 
Kočevje 21, 8340 Črnomelj

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si
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Izziv patenta na OŠ Ljuba Šercerja

Plavalni tečaj v Čateških toplicah

Praznični december v vrtcu Čebelica

S tematskim letom Izziv paten-
ta obeležujemo 525. obletnico 
podelitve krošnjarskega patenta 
na kočevsko-ribniškem obmo-
čju, ko je cesar Friderik III. z 
namenom olajšanja življenja 
ljudi na tem območju podelil 
pravico trgovanja z izdelki, ki 
so jih izdelali ali pridelali sami. 
Na ta način so si lahko zagoto-
vili nekoliko boljše življenje, 
saj so bili kraji v tem času zelo 
obubožani od turških vpadov. Z 
denarjem od prodaje so si lahko 
privoščili ugodnosti, ki si jih si-
cer ne bi mogli. Idejo opisanega 
smo na Osnovni šoli Ljuba Šer-
cerja prenesli na današnji čas, in 
sicer tako, da smo organizirali 

tehniški oziroma delovni dan z 
naslovom Izziv patenta, v sklopu 
katerega smo izdelovali številne 
izdelke, ki so bili namenjeni 
prodaji. 

Ročna izdelava tudi sicer 
predstavlja eno izmed po-
membnejših dejavnosti učencev 
Osnovne šole Ljuba Šercerja, 
pri čemer se učenci pod men-
torstvom učiteljev prek najra-
zličnejših izdelkov povezujejo 
z lokalnim okoljem in se tako v 
okviru socialnega podjetništva 
predstavljajo navzven. V sklopu 
prej omenjenega tehniškega dne 
so na šoli tako potekale delavni-
ce, ki so bile namenjene izdelavi 
prepoznavnih izdelkov Osnovne 

šole Ljuba Šercerja. Pekovski 
izdelki, izdelki iz tekstila, izdel-
ki iz lesa in izdelki iz papirja so 
le nekateri izmed številnih, ki 
smo jih izdelovali ta dan. Ker so 

se učenci zavedali, da bodo iz-
delki predstavljeni na tržnici, so 
vanje vložili ogromno truda in 
znanja, da bi bili izdelani zares 
kakovostno. 

Skrbno pripravljene izdelke 
smo v sodelovanju z zadrugo 
Zakladi Kočevske predstavili na 
tržnici, kjer so se imeli učenci 
možnost preizkusiti v vlogi pro-
dajalcev in lahko bi rekli tudi v 
vlogi krošnjarja, ki predstavlja 
osrednji lik tematskega leta Iz-
ziv patenta. Prisotnost na tržnici 
se je izkazala kot zelo uspešna, 
saj je bilo zanimanje za izdelke 
učencev zelo veliko. Uspešna 
prodaja izdelkov pa je učencem 
omogočila, da si je celotna šola 
v zadnjem šolskem tednu v letu 
2017 v Kulturnem Centru Ko-
čevje ogledala kino predstavo z 
naslovom Bikec Ferdinand. 
Jan Čibej

Že peto leto učenci tretjih ra-
zredov OŠ Zbora odposlancev 
opravljajo plavalni tečaj v Čate-
ških toplicah. Te šole v naravi se 
veselijo že od začetka šolskega 
leta. To, da s sošolci preživijo 
štiri dni v hotelu, v lepo urejenih 
sobah s televizijo in kopalnico, 
jim ostane v nepozabnem spomi-
nu. Seveda je posebno doživetje 
plavanje, sploh spuščanje po 
toboganu in različne igre. Veliko 
učencev prvič izkusi hotelsko 
udobje, kot so samopostrežni zaj-
trki, ko lahko sami izbirajo med 
več kot desetimi različnimi jed-
mi, ko jim kosilo in večerjo pri-
nesejo na mizo prijazni natakarji 
itd. Učenci so bili navdušeni nad 
hrano, saj so bile jedi po njihovih 
okusih, večerje pa so se zaključi-
le še s slastno sladico.

Dnevi so potekali po urniku: 
ob 7.45 so učenci vstali, se ure-
dili in pripravili za odhod na 
zajtrk, ki je bil ob 8. uri. Ob 9.30 
se je v recepciji zaslišal žvižg 
profesorjev športne vzgoje, kar je 
pomenilo, da je na vrsti plavanje. 

Naši športniki so lahko glasno 
žvižgali zato, ker smo bili v ho-
telu Toplice sami. Nato je sledilo 
dve uri in pol plavanja, uživanja 
na toboganih in različnih vodnih 
igrah. Učenci so bili razdeljeni v 
sedem skupin glede na predzna-
nje plavanja.  

Okoli 12. ure so se vrnili v 
sobe, se posušili in preoblekli 
ter se pripravili za kosilo ob 13. 
uri. Ker smo imeli lepo vreme, 
smo po kosilu šli na sprehod, si 
ogledali Čatež ter našli igrišče. 
Obiskali smo planetarij, kjer smo 
si pobliže ogledali vesolje. 

Od 15. do 18. ure pa je spet 
sledilo plavanje. Po vsakem pla-
vanju je učence v recepciji čakal 
sok, popoldne pa še sadje. Kar 
hitro se je bilo treba pripraviti za 
večerjo, ki je bila ob 18.30.

Po večerji so učenci uživali v 
medsebojnem druženju, gledanju 
televizije, dvakrat so nam anima-
torji v hotelu pripravili večerni 
ples, enkrat celo v pižamah. Ura 
je kar hitro minila, čas je bil za 
spanje. Je kaj lepšega, kot če lah-

ko po 21. uri še pogledaš risanko 
in te starši zato ne kregajo …

Za varnost je bilo dobro poskr-
bljeno, saj je bilo v skupinah 
ustrezno število učencev. Poleg 
štirih profesorjev športne vzgo-
je z naše šole so plavanje učili 
še trije trenerji plavalne šole iz 
Čateža. Vsi učenci so se naučili 
plavanja oziroma izpopolnili teh-
nike plavanja.
Pa še nekaj vtisov učencev:
Edvin: Naučil sem se plavati. 
Všeč mi je bila zabava v piža-
mah, spuščanje po toboganu, 

džakuzi, da smo imeli televizijo 
v sobi in sem lahko gledal risan-
ke ter se igral s prijatelji.
Ela: Vsi smo nestrpno čakali, 
da izstopimo iz avtobusa. Ko je 
napočil čas, da gremo v bazene, 
smo vsi skakali od veselja. Na 
bazenu je bilo izvrstno.
Aljaž: Toplic sem se veselil, ker 
sem hotel dobiti malo časa zase 
in res sem ga imel. Poskusite 
še vi. Všeč mi je bilo, ko smo 
šli gledat vesolje v planetarij in 
da smo lahko šli na tobogane in 
bazene.

Eva: Čateških toplic sem se 
veselila zaradi plavanja in tobo-
ganov. Všeč mi je bil kino, tobo-
gani, zabav v pižamah, plavanje, 
hrana in ples. Naučila pa sem se 
plesati, plavati kravl in gledati 
pod vodo.
Artur: Naučil sem se plavati, 
kravl in skakati na glavo. Najbolj 
mi je bilo všeč, ko smo se spuš-
čali po toboganu.
Ema: Naučila sem se skakati 
brez očal. Všeč mi je bilo, ko 
smo plesali.
Jožica Sevšek

Ringa, ringa raja,
dedek Mraz nagaja,
nič nam ni prinesel,
 vse je k sebi znesel… 
… tako je odmevala pesem na-
gajivka v vrtcu, ki so jo otroci 
radoživo prepevali iz dneva v 
dan. V pričakovanju dobrih mož 
je bilo v skupinah še več živžava 
kot sicer. Prišel je dan, ko smo 
v skupine povabili starše, da bi 
z nami ustvarjali na novoletnih 
delavnicah. Otroci so komaj 
dočakali in se veselili skupne-
ga druženja in ustvarjanja. Z 
veliko vnemo so sodelovali pri 
ustvarjanju. Zbirali so različne 
okraske, plodove, trakove in jih 
prinašali na mizo. Bili so polni 
idej, starši in stari starši pa so 
jih pridno upoštevali. Nastali 

so čudoviti venčki, namizne 
in stenske dekoracije, ki so jih 
s ponosom nesli domov ali pa 
namenili prazničnemu bazarju. 
Naš vrtec je postajal vsak dan 
bolj prazničen in bogat z različ-
nimi izdelki otrok. Okrasili smo 
tudi novoletne jelke ter izdelali 
voščilnice. 

Spraševali so: A bo prišel Bo-
žiček? In res je prišel … Najprej 
jih je obiskal v predstavi, ki so 
jo zaigrale vzgojiteljice. Celo za-
taknil se je v dimniku, ker se je 
preveč zredil. Še dobro, da so ga 
iz njega izvlekle živali. Bil jim je 
zelo hvaležen in srečen, da so ga 
rešile, zato jih je obdaril, otroke 
pa zelo razveselil z bombončki. 
Svoja doživetja so otroci izražali 
v igri, saj so tudi sami zaigrali 

igrico O Božičku in zelo uživali, 
ko so ga vlekli iz dimnika.

Toda Božiček je otroke zno-
va presenetil čez nekaj dni, ko 
jim je prinesel igrače. Koliko 
veselja, hitenja in radovednosti 

je bilo in kako radi se igrajo z 
novimi igračami. 

Za še več veselja je poskrbel 
eden od večjih trgovcev, ki je 
vsakega otroka iz vrtca nagradil 
s paketkom presenečenja. Ot-

roci iz skupine Metuljčki so z 
vnemo porisali zanimiv plakat 
na temo vrednot, ki smo ga pos-
lali v trgovino. 

Predvsem starejši otroci so 
uživali tudi v predstavi Mačka 
Murija, ki so si jo ogledali v 
KCK, in v predstavi V deželi 
Kačariji v muzeju. Svoja doži-
vetja so upodobili v risbi. 

December je v vrtcu minil 
praznično, veselo, razburljivo, 
igrivo, ustvarjalno in doživeto. 
Poskušajmo se tudi mi odrasli 
kdaj vživeti v to otroško razpo-
sajenost in iskrivost in verjemi-
te, da bodo dnevi nasmejani in 
bolj prijazni.
Poskusimo pa srečno 
2018!  
Bojana Pantar

Foto: Jan Čibej

Foto: Nataša Bjelajac
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Opravljamo storitve sečnje, 
spravila in odkupa lesa.

Zagotavljamo korektne cene, 
izmere in zanesljivo plačilo.

Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti. 
Preizkusite nas!

Pokažite mrazu figo! Oskrbite se 
s smrekovimi peleti v A1 kvaliteti.

Nudimo dostavo na dom. Osebni 
prevzem v IOC Podskrajnik v Cerknici.

051 60 20 40
peleti@branal.si

Podskrajnik 57, 1380 Cerknica

z vami od leta 1992

Vaš klic pričakuje odkupovalec 
Damjan Gornik, 041 792 341
damjan@branal.si

Ker nam ni vseeno 
Andreju Sevšku, prijetnemu 
24-letnemu mladeniču, življenje 
usmerja naklonjenost do psov. 
"Nič posebnega," boste rekli, 
"saj je ljudi, ki imajo radi pse, 
veliko." A pri Andreju se naklo-
njenost do štirinožcev ne konča 
pri njegovih pitbulih, ampak je 
namenjena vsem zavrženim in 
mučenim psom na Kočevskem, 
kjer stanje, opozarja Andrej, ni 
rožnato. V njegovem polletnem 
delovanju za blaginjo psov je že 
marsikaj doživel. Zaupal nam je, 
kdaj in kako pomaga ter kje vidi 
rešitve. Pridružila se nam je tudi 
Iza Henigman Kajtna, ki 'rešenč-
kom' v salonu Pasji princ ponuja 
prvo ustrezno nego. 

Kako ukrepaš, ko kdo opozori na 
zapuščenega psa ali neprimerno 
ravnanje z njim?
Ko dobim klic, grem na teren. 
Lastnike psov opozorim na nep-
rimernosti, po navadi se odzove-
jo zaščitniško napadalno. Želim 
pomagati, razložiti lastniku, kaj 
dela narobe, preverim bivalne 
pogoje za psa. Pooblaščen sem, 
da grem na ogled, psa pa lahko 
odvzame le veterinarska inšpek-
cija. Če se pes odvzame, se mu 
trudim čim prej najti nov dom. 
Ta čas imam psa pri sebi. Lastni-

ke iščemo kar prek Facebooka in 
jih zelo hitro tudi najdemo. 

Koliko psom si letos že 
 pomagal?
V pol leta smo poiskali nov dom 
19 psom, kako drugače pa smo 
pomagali še gotovo 30. Po Ko-
čevju smo pobrali vse potepuške 
pse, razen enega, ki se nikakor 
ne pusti ujeti. 

Kaj vse spada pod neprimerno 
ravnanje s psi?
Zbadanje, stiskanje, natezanje, 
vlečenje psa, udarjanje, potaplja-
nje, dušenje, suvanje, namerno 
povoženje, streljanje, obmeta-
vanje s petardami, neprimerni 
bivalni pogoji (prekratka veriga, 
mraz), žejanje in stradanje, prepo-
gosto parjenje in neustrezen čas 
ločevanja mladičev od staršev ...

Ali si naletel tudi na zavržene 
pse?
Tudi. Lastnik se je želel znebiti 
psičke, zato jo je pustil v gozdu. 
Ko sem jo našel, je bila izstra-
dana, nanjo je bilo prisesanih 25 
klopov. Podobno je bilo z drugo 
psičko, ki jo je lastnik pustil 
v gozdu, privezano k drevesu. 
Obe psički zdaj živita srečno 
življenje. 

Kje vidita dolgoročno rešitev 
težave?
V sterilizaciji in kastraciji –  
to je prvi korak. Meniva tudi, 
da je najbolje, da tisti, ki ni-
majo psov z rodovniki, teh ne 
vzrejajo. Velika odgovornost 
je na ljudeh, ki se odločajo za 
psa – ne izberite ga na podlagi 
zunanjosti, ampak glede na 
značaj pasme! Ne dajajte psa 
otroku za darilo, preverite, ali 
se zaveda dolgoletne odgo-
vornosti. Pomembno je, da že 
mlade ozavestimo, da psi niso 
igrača, da so družabna bitja, ki 
jim moramo omogočiti ustrezne 
bivalne pogoje, dovolj gibanja 
in primerno nego. 

Kako se na tvoje delovanje 
 odzivajo ljudje v Kočevju?
V prvih dveh mesecih zelo 
dobro, potem je podpora malo 
posahnila, zdaj se oglašate šole, 
Urshine mažorete so priredile 
dobrodelni nastop. Trudiva 
se, da bi ustanovila zavod za 
pomoč psom, medtem ko so za 
ustanovitev zavetišča skorajda 
nedosegljivi pogoji. Vsakršna 
pomoč je dobrodošla! 
Petra Debelak in šolski 
 novinarji Ula, Evgenija,  
Tician, Vita in ZarjaFoto: Nik Vidmar
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Še ena spominska plošča v Grčaricah

Dan samostojnosti in enotnosti

Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Kočevje je ob 
prisotnosti članov Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Ribnica odkrilo še eno 
spominsko ploščo pri družini 
Košmrlj, ki je s svojim pogum-
nim dejanjem čuvala orožje med 
osamosvojitveno vojno za Slove-
nijo. To so bila takrat res hrabra 
dejanja in tudi delikatna. Zaradi 
konspiracije je bilo treba najprej 
zbirati take lokacije in ljudi, ki so 
bili vredni zaupanja in za katere 
se je vedelo, da bodo to tajnost 

držali do konca. Tako je bila pred 
novim letom odkrita plošča pri 
družini Košmrlj v Grčaricah, ob-
čina Ribnica. Ploščo sta odkrila 
Miran Košmrlj in Cvetko Zorko. 
Ob tej priložnosti je nekaj uvo-
dnih besed povedal predsednik 
Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Kočevje 
Anton Vovko, nato pa je Cvetko 
Zorko na kratko orisal dogodke, 
ki so se odvijali v tistem času. 
Družini Košmrlj se še enkrat zah-
valjujemo za hrabro dejanje.
Anton Vovko

Člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Kočevje smo tudi letos pripravili 
proslavo ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti, in sicer 26. decem-
bra ob 11. uri, pred spomenikom 
pri Policijski postaji Kočevje. 
Kulturni program, ki ga je pove-
zovala Irma Grbec, so s himno 
začeli pevci Moškega pevskega 
zbora Svoboda. V pozdravnem 
nagovoru sem vse prisotne poz-
dravil predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Kočevje Anton Vovko, 
z nekaj besedami orisal pomen 
dogodka in se ponovno zahvalil 
vsem donatorjem, ki so prispevali 
pri postavitvi spomenika, postav-

ljenega ob 15. obletnici s pomoč-
jo Občine Kočevje in Območnega 
združenja veteranov vojne za Slo-
venijo Kočevje. V nadaljevanju 
programa so se pevcem pridružili 
še trobilni kvartet Pihalnega or-
kestra iz Kočevja ter recitatorke 
Jelka Domevšček, Majda Rački 
in Jana Šega. Slavnostni govornik 
je bil poslanec v Državnem zboru 
RS Janko Veber, ki je v svojem 
govoru orisal nekaj pomembnih 
dejstev naše zgodovine.

Vsem sodelujočim se najlepše 
zahvaljujem za ves njihov trud, 
da je proslava kljub slabemu vre-
menu dobro uspela. Se vidimo 
prihodnje leto.
Anton Vovko

Obvestilo
Ljubljanski  policisti  obravnavajo  prometno  nesrečo  s pobegom, ki se je pripetila 16.  1.  2018  okoli 14.20 na lokalni 
cesti zunaj naselij Željne–Klinja vas na Kočevskem. Po do zdaj zbranih obvestilih in ogledu kraja nesreče je znano, da 
sta bila v nesreči  udeležena pešec, ki je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe, in neznani voznik z osebnim vozilom 
znamke Audi A4, po vsej verjetnosti karavan izvedbe, ki je po trčenju odpeljal s kraja.
Vse očividce in tiste, ki bi imeli koristne informacije o prometni nesreči ali  vozniku, naprošamo, da to sporočijo  
na interventno številko 113 ali pokličejo na Postajo prometne policije Ljubljana na tel. št. 01 583 88 20 ali na 
 anonimni telefon 080 1200 in tako pomagajo pri izsleditvi pobeglega voznika.
Za pomoč se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Nataša Pučko, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana

GiKA
GRADBENIŠTVO IN KRAJINSKA ARHITEKTURA

- GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA
   - novogradnje
   - adaptacije stanovanj, kopalnic
- FASADERSTVO
   - brezplačna barvna študija
   - priprava dokumentacije za pridobitev ekosubvencij
- UREJANJE IN NAČRTOVANJE OKOLICE

Maja Govže s.p., Roška cesta 43, Kočevje

TEL: 040 830 213 / 068 602 339
email : gika.gradnje@gmail.com

Foto: Anton Vovko

Foto: Franci Šega
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KnjižnicA KOčEVjE pRipOROčA
Margaret Atwood
Deklina zgodba
Mladinska knjiga, 1990

Margaret Atwood je ena najbolj znanih ka-
nadskih pisateljic. Lani je postala dobitnica 
kar dveh prestižnih mednarodnih nagrad 
(nagrade Franza Kafke in nagrade za mir 
združenja nemških založnikov in knjigotržcev). Napisala je 
vrsto romanov, a njeno najbolj odmevno delo ostaja De-
klina zgodba iz leta 1985. Utopični roman o razčlovečeni 
družbi, ki osvetljuje prepletenost politike in seksa … Po 
tem, ko je po njem posneta televizijska serija, je ponovno 
pristal na vrhu prodajnih lestvic.
 

Martin Charles
Ko črički jokajo
Meander, 2017

Zgodba se začne na majhnem trgu, kjer 
deklica Anna na stojnici prodaja limonado. 
Zelo uspešen srčni kirurg, ki po osebni 
tragediji zavrže staro življenje in se skrije v 
svojo lupino, je tistega dne njena zadnja 
stranka. A kombi za dostavo kruha, ki prihaja izza vogala, 
njuni življenji obrne na glavo. Zgodba o moškem z bolečo 
preteklostjo, o deklici z negotovo prihodnostjo in o nju-
nem skupnem potovanju do ozdravljenja. 

Marco Erba
Med nama
Družina, 2017      

Roman Med nama je prvenec mladega 
italijanskega pisatelja Marca Erbe. Avtor je 
srednješolski profesor, zato dobro pozna 
težave, s katerimi se srečujejo srednješolci. 
Nimajo samo mladostniških težav s starši, 
šolo, ljubezenskimi zapleti, gre tudi za širše družbene te-
me, politični ekstremizem in nasilje ter sovraštvo do tujcev. 
Glavna junaka sta tipična srednješolca Edo in Chiara. Nju-
no življenje se zaplete, ko dobijo novega učenca, Kitajca 
Yonga, saj njegov prihod sproži vrsto nepričakovanih in 
neobvladljivih dogodkov. Počasi Edo in Chiara le ugoto-
vita, kdo govori resnico in kdo laže ter kdo je njun pravi 
prijatelj. Spoznata in občutita pomembno resnico, da sta 
sovraštvo in rasizem samo izgovori, s katerimi prikrivajo 
prave motive nasilja in napade na tujce. To spoznanje je 
boleče, vendar ju zbliža in oblikuje.

Lauren Oliver 
Preden se poslovim   
Učila International, 2017     

Preden se poslovim, je prvenec mlade ame-
riške avtorice, preveden v številne jezike. 
Roman je napisan v prvi osebi, glavna junaki-
nja je dijakinja Samantha. Živi neodgovorno 
življenje najstnice, zanimajo jo le zabave, fantje in pijača. Ko 
se nekega večera s prijateljicami opite vračajo z zabave, se 
zgodi strašna prometna nesreča. Toda Samantha se ne more 
posloviti s tega sveta in vedno znova preživlja zadnji dan 
svojega življenja. Ugotovi, da mora nekaj storiti, nekaj dob-
rega in pomembnega, da bo življenje, ki ga je živela, imelo 
neki smisel in pomen. Vsak dan pridobi novo izkušnjo, začne 
ocenjevati ljudi po njihovih dejanjih in tako se oblikuje v zrelo 
in odgovorno osebo. Zanimiva zgodba, po kateri je bil lani 
posnet tudi film.

Urshine mažorete na 
dobrodelni prireditvi
V nedeljo, 17. 12. 2017, smo 
URSHINE mažorete odplesale 
svojo drugo dobrodelno prire-
ditev ter s smehom, zabavo in 
čarobnostjo napolnile Kulturni 
center Kočevje. Zbrani prispevki 
so namenjeni Društvu za zaščito, 
pomoč in reševanje psov na Ko-
čevskem. 

Na prireditvi so sodelovale Be-

dekovčanske mažorete iz Hrva-
ške, s katerimi veliko sodelujemo 
in se z njimi povezujemo. Tudi 
plesalci Plesnega kluba Jasmin 
so nas razveselili s plesom in z 
nami delili čarobne trenutke. Po 
končani predstavi nas je obiskal 
tudi Dedek Mraz ter otrokom in 
gostom razdelil darilca. 

Odplesale smo še eno odlično 

leto in s plesom prikazale, da 
Božička res nič ne more vstaviti 
in mu preprečiti, da bi v eni noči 
obiskal in obdaril čisto vse ot-
roke. 

Imele smo se super, zdaj pa 
se pripravljamo na nove izzive, 
ki nas čakajo v novem plesnem 
letu. 
Urša Š. Mlakar

Potem ko je redar podelil 3 plačilne naloge lastnikom vozil, ki so parkirali na zasebnem zemljišču, je eden od 
 solastnikov te parcele sam narisal mejo med zasebnim in občinskim, svoj avto pa protestno parkiral prečno na 
zasebniparceli•Foto: Petra Šolar

Odpihnjenistebermesecdniponeurjučaka,dagapostavijonazaj•Foto: Petra Šolar
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Skok čez plot

Domovina Hansa Christiana Andersena, dežela 
koles in barvitih hišic, država, ki je prva v Evropi 
legalizirala istospolne poroke (l. 1989) je po vsem 
svetu znana predvsem kot dežela lego kock. Na 
Danskem, v vasici Billund, je tesar in mizar Ole 
Kirk Kristiansen leta 1932 začel izdelovati lese-
ne igrače. Dve leti pozneje je svojemu podjetju 
nadel ime Lego. Sprva je izdeloval igrače iz 
lesa, leta 1946 pa je kupil stroj za vbrizgavanje 
plastike. Zdaj družba Lego Group zaposluje okoli 
10.000 ljudi v 130 državah, letno pa proizvedejo 
okoli 45 milijard kock oz. sedem na vsakega pre-
bivalca našega planeta. Ime izhaja iz besed 'leg godt', kar v danščini pomeni 'dobra igra'. 
Podjetje, ki je danes v lasti Kjelda Kirka Kristiansena, vnuka ustanovitelja Oleja, se je iz 
velikih izgub, ki jih je beležilo na prelomu tisočletja, rešilo z odprodajo tematskih parkov 
in zavezništvom s franšizami blagovnih znamk (Harry Potter, Star wars). Od leta 1958 so 
proizvedli več kot 400 milijard kosov, vsako minuto pa izdelajo 36.000 kock. Legoland, 
zabaviščni park v Billundu, ki stoji tik pri originalni tovarni igrač, meri 140.000 kvadratnih 
metrov, na katerih so štirje vlaki smrti in dva vodna tobogana. Zgrajen je le iz lego kock. 
Tam imajo tudi pravo lego hišo, devet tematskih sklopov, med katerimi so tudi Dežela 
piratov,  Kraljestvo vitezov in Polarna dežel, pa letno obišče 1,7 milijona obiskovalcev.

Zanimivosti

Grebenasti bazilisk je kuščar, ki lahko teče po vodi. Zaradi te 
sposobnosti ga imenujejo tudi Jezus Kristus. 

Dvorana slavnih rokenrola je bila ustanovljena leta 1983 z 
namenom, da dokumentira zgodovino glasbe, s poudarkom 
na rokenrole. Pogoj za sprejem v 'Hall of fame' je, da je glas-
benik ali zasedba svoj prvi album izdala pred najmanj 25 leti. 
Med prvimi so bili sprejeti Little Richard, Elvis Presley, Fats 
Domino, Ray Charles, Chuck Berry, Sam Cooke, The Everly 
Brothers, Buddy Holly in Jerry Lee Lewis. 

Most pasjih smrti, most pasjih samomorov oz. most Overto-
un, ki so ga leta 1859 zgradili na Škotskem, je postal poznan 
po tem, da so številni psi z njega brez razloga skočili v smrt. 
Lokalni lastniki psov se mostu izogibajo, saj njihovi psi v 
njegovi bližini postanejo čudni in cvilijo, tisti, ki pobegnejo 
s povodca, pa skočijo z njega v 50 metrov globoko brezno. 
Nove raziskave kažejo, da se psi najverjetneje odzovejo na 
vonj, ki se širi na eni strani mostu, ki jih premami v smrt.

Foto: www.pixabay.com

Utrinek 

Eden izmed ključev do 
sreče je slab spomin.
(Rita Mae Brown)

Nazaj v preteklost

Eden najboljših turističnih vodnikov na Kočevskem se je že od mladih nog znal postaviti zase in pridobil del 
'samostojnosti' pri rosnih petih letih. Ljubitelj zgodovine, pisatelj in odličen pripovedovalec zgodb Mihael Petro-
vič mlajši, ki je s starši tedaj živel v Kidričevi ulici, se je dopoldne čuval v vrtcu Ostržek. Nekega dne se je odločil, 
da bo do vrtca odšel sam. Starša sta mu dovolila, a s figo v žepu, saj sta varujoč otroka sklenila, da bo Mihaelu na 
varni razdalji sledil oče. Mali Mihael je tako odšel sam v vrtec, oče pa mu je po pločniku na drugi strani ceste sledil 
do Činkla. Tam, za ovinkom, se je Mihael pogreznil v zemljo. Oče je v sekundi premleval, kam bi sine lahko izginil, 
tedaj pa je za njegovim hrbtom mali petletnik zakričal: "Saj sem rekel, da hočem v vrtec sam!"  

Jezikovni nasvet

Kdaj je luna in kdaj Luna?
Luna pišemo z veliko, kadar 
gre za zemljepisno ime ozi-
roma nebesno telo v astro-
nomiji, zvezdoslovju. Reci-
mo: Oddaljenost Zemlje od 
Lune. Vpliv Lune in drugih 
planetov.
Kadar pa govorimo o ne-
besnem telesu, ki kroži okoli 
našega planeta in kadar opi-
sujemo njeno osvetljenost, 
se luna piše z malo, prav 
tako, kadar jo uporabljamo v 
različnih frazemih, ki jih je v 
povezavi z luno malo morje. 
Nekaj najbolj znanih: bleda 
luna, polna luna, mlada luna 
…
In v prenesem pomenu: la-
jati v luno, luna ga nosi, luna 
ga trka, biti za luno … Če 
torej kmalu ne boste poleteli 
na Luno, poskrbite, da vsaj 
ne boste čisto za luno.

Anketa

Ponovno smo odšli k Miškam v vrtec Ostržek. 'Lanske' miške, ki smo 
jih obiskali januarja 2017, so že skoraj 5 mesecev v prvem razredu, 
nove 'miške' pa zdaj uživajo v isti igralnici. Dva dečka in deklico smo 
vprašali: 
"Zakaj so izumrli dinozavri?"

Nik: Ne vem.
Leni: V risanki je bilo, da so bili pri vulkanu in je ta izbruhnil in jih je 
polila lava. Pa so umrli.
Katarina: Ena druga zemlja je trčila v našo zemljo in so takrat umrli.
Tadej: Meteor je trčil v zemljo, pa so umrli.

Zleve:Katarina,Tadej,LeniinNik•Foto: Petra Šolar

Anekdota

Petletni Dorian se sprehaja z mamo in očetom ob Rinži, na poti srečajo kočevskega podžupana. Starša pozdravita z 
dober dan, podžupan odzdravi, petletnik je tiho. Ko podžupan odide, Dorian vpraša: "Mami, kdo pa je ta stric?" Mama 
pojasni: "To je naš podžupan." Otrok pa: "Kdo je to podžupan?" "To je sodelavec od našega župana, on mu pomaga 
delat, da zmorejo vse postoriti." Dorian zaključi: "Aja, štekam, se pravi, župan dela na Zemlji, podžupan pa pod Zemljo, 
da je potem res vse narejeno."

Zadnja stran
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