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"Ne le da vas ljudje ne marajo, prav sovražijo vas," se je glasila ugotovitev, ki je na enem od strokovnih 
izobraževanj šokirala prijatelja. V stavku je bila povzeta slovenska raziskava, po kateri je povprečni človek 
nenaklonjen zdravnikom, še posebej sovražno pa razpoložen do vsevednih in arogantnih 'bogov v be-
lem'. Morda je to eden od razlogov za vse večjo priljubljenost alternativnih oblik zdravljenja, h katerim 
se zateka do 80 odstotkov kroničnih bolnikov. Res je, da lahko sodobna medicina zamenja ali nadomesti 
skoraj vse, v bližnji prihodnosti bo poskušala celo s transplantacijo glave. A pri zdravljenju bolezni takega 
napredka ni opaziti. Ker večina tablet bolezensko stanje le omejuje, ne odpravi pa vzrokov zanj, številni 
izhod iščejo v uporabnih, a tudi nenavadnih terapijah.    strani 6 in 7

"Nikar ne delajte namesto otrok tistih stvari, ki jih zmorejo sami. Ker kar se dela 
namesto njih, se nehote dela proti njim," svetuje Peter Gradišar, psiholog na 
Osnovni šoli Zbora odposlancev. To ne pomeni, da jim ne smete pomagati 
ali svetovati, le v past 'delanja namesto njih' se ne pustite ujeti! Otroci morajo 
sčasoma postati samostojni. Psiholog, ki nastavlja ogledalo otrokom, še bolj pa 
staršem, priporoča, naj starši svojih hčera in sinov ne obremenjujejo preveč s 
krožki, šestletnikom, ki so komaj zakorakali skozi pragove šol, pa naj starši le pus-
tijo igrače, saj je vstop v šolo že sam po sebi ogromna prelomnica. Vprašanj, ki 
se pojavljajo ob vstopu, je malo morje, prav tako tudi konfliktov, ki jih doživljajo 
otroci. Zato smo šolskemu psihologu postavili tista, ki jih ima vsak starš. Novinci 
v šolskem sistemu pa morajo čim prej – tako Gradišar – upoštevati pravila, ki so v 
šoli, enaka pa naj bi v dobro otroka veljala tudi doma. Več v intervjuju. 

Otroke navajajte na samostojnost

Drugačne izbire

3.500 let stara terapija z vakuumskimi kozarčki je posebej dobra za boljšo prekrvavitev. • Foto: www.pixabay.com

Foto: Petra Šolar
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Uvodnik
Hrvaški otroci so šli v šole četrtega septembra, večina sloven-
skih pa prvega. Mi v petek, oni v ponedeljek! Med debato, ki 
se je razvijala konec avgusta, so nam servirali argumente, kako 
lahko šole le dva dni pouka izvedejo v drugem terminu. Da se 
šole sicer za to odločajo same, vendar – med vrsticami – bodo 
premaknili začetek le tam, kjer še niso končali obnov (beri: v 
šestih slovenskih šolah!). Ker je to 'tehten' razlog … Pa sta zno-
va skočili ven ubogljivost in navidezna strogost, ki ju Slovenci 
zagovarjamo pod krinko upoštevanja pravil. A hkrati tudi po-
manjkanje samozavesti in odločnosti. Recimo, da bi šli otroci v 
šolo v ponedeljek. Zakaj pa ne? Naučili bi se enako, prepričana 
sem, da tudi v šoli ne bi naredili čisto nič manj, kot jim veleva 
množica birokratskih pravilnikov, tisti en dan pa bi šolniki že 
'poflikali' s kakšnim dnevom v naravi – recimo s pohodom 
na Mestni vrh. Starši in otroci pa bi imeli še en lep sproščen, 
miren vikend. In verjemite, da bi si ravno TA vikend otroci in 
starši dobro zapomnili! Nisem zagovornik permisivne vzgoje, 
daleč od tega. Ampak tu je problem nekje drugje. Saj ne bodo 
otroci čisto nič manj ali slabše vzgojeni. Težava je v narodovem 
popolnem sprejemanju tistega, kar pride z vrha. Težava je v 
tem, da nam manjka sproščenosti in predvsem življenjskosti, 
ki jo imajo naši južni sosedje. Pa samozavesti. Zakaj pa ne bi 
šole prestavili? Če upoštevamo še, da starši preveč pritiskamo 
na otroke tako glede ocen kot tudi glede krožkov, da med-
narodne raziskave potrjujejo, da je slovenski šolski sistem v 
primerjavi s preostalimi preveč 'zapet', da kljub tej strogosti ali 
pač ravno zaradi te 'sledljivosti birokratskim navodilom' otroci 
ne dosegajo rezultatov, kot jih v drugih, npr. skandinavskih 
državah, in da – ups – ne marajo šole, bi lahko začetek pouka 
prestavili na ponedeljek! Mednarodne raziskave so pokazale, 
da so naši otroci zelo dobri v naravoslovni, matematični in celo 
bralni pismenosti, toda šola in učenje jim nista ljuba. Tudi o 
učiteljih nimajo najboljšega mnenja. Hm. Moji znanci pravijo, 
da bi bilo smiselno začeti v ponedeljek. Tudi vsi starši, ki so jih 
novinarji različnih medijev ujeli na cesti, so odgovorili: "V po-
nedeljek!" Še kakšen učitelj je rekel, da je ponedeljek sprejem-
ljiv. Čisto ničesar ne bi izgubili, kvečjemu bi pridobili … Nam 
birokrati res morajo vedno krojiti življenje?

Petra Šolar,
odgovorna urednica
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Kočevska urgenca v državnih rezervah

14. srečanje motoristov

Jesenska podeželska uvertura

Oropani gostje se neradi vračajo

Ob Rinži zrasel nov blok

Kočevski Beer Fest

'Nikogaršnji' jez le začeli obnavljati
Zaradi gradnje prizidka h koče-
vskemu zdravstvenemu domu so 
urgenco 1. septembra preselili v 
stavbo državnih rezerv. Objekt, 
ki je bil prvotno namenjen skla-
diščenju državnih blagovnih re-
zerv, so poleti preuredili, tako da 
je primeren za zagotavljanje nuj-
ne medicinske pomoči. »Selitev 
je trajala le en dan, nočno službo 
smo 1. septembra že opravili v 
obnovljenih začasnih prosto-
rih. Delo poteka nemoteno,« 
je pojasnil Primož Velikonja, 
pomočnik direktorice Zdravstve-
nega doma Kočevje. Začasna 

urgenca, ki je le nekaj metrov 
oddaljena od zdravstvenega 
doma, ima drugače razporejene 
prostore kot 'stara', pa tudi dva 
vhoda – enega za bolnike, ki jih 
pripeljejo reševalci, in drugega 
za preostale. 

Prizidek k zdravstvenemu 
domu, v katerem bo nujna me-
dicinska pomoč, gradi podjetje 
AS-Primus. To bo v sklopu 1,7 
milijona evrov vredne rekon-
strukcije in dozidave 52 let stare 
stavbe zgradilo še nov nadstre-
šek A-trakta in obnovilo kletne 
prostore. »Na projekt smo se 

dobro pripravili. Zatem, ko bo 
končan prizidek, bomo urgenco 
preselili vanj, nato pa se začne 
obnova kletnih prostorov A-trak-
ta. To pomeni, da bomo v stavbo 
državnih rezerv preselili drugo 
dejavnost, recimo fizioterapi-
jo,« je povedala direktorica ZD 
Kočevje Polona Vidič Hudo-
bivnik. V sklopu investicije, ki 
naj bi bila končana do septembra 
2018, bodo namreč prenovili še 
fizioterapijo, metadonsko ambu-
lanto in patronažno službo, no-
vost pa bo tudi večje parkirišče 
pri urgenci. P. Š.

Tišino Kočevske Reke je sredi 
septembra prekinilo hrumenje 
motorjev. Kraj je namreč gostil 
14. motoristično srečanje, ki ga 
pod imenom Medvedji Bikers 
Weekend vsako leto organizi-
rajo člani moto kluba Kočevski 
medvedi. Okoli 200 ljubiteljev 
jeklenih konjičkov je izkoristilo 
še zadnje tople dni in pripeljalo 
k nam iz vse Slovenije, Francije, 
Avstrije in republik nekdanje 
skupne države. Motoristi so tri-
dnevni obisk izkoristili tudi za 
vožnjo v naravi. Tokrat so se po-
dali proti Gotenici in si v maneži 

v Kočah ogledali prave konjičke. 
"Glavni namen vikenda je druže-
nje s kolegi ter vožnja po Koče-
vski in njeni naravi, ki je gostom 
še posebej všeč," pravi Milan 
Preložnik - Mišo, predsednik 
moto kluba, v katerem sodelujejo 
člani vseh starosti. Povprečna 
doba se je sicer dvignila na okoli 
50 let, se pa pohvalijo, da so pri 
njih včlanjene kar cele družine.

Vsakoletno snidenje so Ko-
čevski medvedi zaradi pomanj-
kanja prostora pred tremi leti iz 
Dolge vasi prestavili v Kočevsko 
Reko. Sami pravijo, da tako mo-

toristični vikend pri nas kot tudi 
druga srečanja 'izkoriščajo' za 
promocijo Kočevske in spodbu-
janje turizma na našem koncu. 
"Ja, res imamo odlično priložnost 
za to. Na naših poteh obiščemo 
številne kraje bivše Jugoslavije, 
kjer imamo veliko prijateljev. V 
klubu imamo tudi člane z raz-
ličnih koncev Slovenije. In pri 
vseh promoviramo svoj klub in 
mesto," pravi motoristka Nada 
Vidrih, ki je prepričana, da se bo-
do motoristi na obisk Kočevske 
vračali tudi skupaj z družinami.
B. G. M.

Letošnji uvod v tradicionalno 
jesensko razstavo Društva po-
deželskih žena Kočevske je bil 
nekoliko drugačen od preteklih. 
Članice, ki so želele kuharijo in 
dobrote narave še bolj približati 
ljudem, so svoj štab postavile na 
tržnici in se najprej lotile kuha-
nja kočevarske kolerabne juhe. 
Postopek jušne priprave zaradi 
vajenih rok ni dolgo trajal, svoje 
pa je postoril tudi recept, ki je v 
primerjavi z običajno kolerabno 
verzijo nekoliko preprostejši. "V 
kočevarsko juho damo kolerabo, 
krompir in začimbe, kot so lo-
vor, česen in poper. Pa brez klo-
base seveda ne gre," je pojasnila 
podpredsednica društva Justina 
Rauh, ki je še povedala, da 
gospodinje v 'našo' različico po 
navadi dodajo še koren in fižol. 

Samo teden dni po tej zdravi 
zelenjavi, ki ne le znižuje krvni 

tlak, temveč uravnava tudi ra-
ven sladkorja, je na vrsto prišla 
še marmelada. To so ženske 
zaradi bolj dolgotrajnega po-
stopka do polovice skuhale že 
doma. Marmelado, v katero 
so zmešale domača jabolka, 
hruške in rdečo peso, pa so do-
končale na tržnici. Poleg toplih 
dobrot na terenu so pripravile 

še nekaj kočevarskih poslastic, 
kot sta korenčkova in ajdova 
pita, nekatere članice pa so se 
lotile sodobnejših, a zato nič 
manj okusnih posladkov. Če 
ste katero od pokušin zamudili, 
bo popravni izpit 4. oktobra na 
lokalni tržnici, kjer pripravljajo 
vsakoletno razstavo jesenskih 
zakladov. B. G. M.

Rudniško jezero je letos dožive-
lo pravi razcvet, saj so številni 
domači in tuji gostje poletno 
vročino množično izkoristili za 
namakanje, jadranje in supanje. 
Precej manj razlogov za zado-
voljstvo pa so imeli kočevski ri-
biči, ki zaradi dodatne 'turistične 
ponudbe' ostajajo brez ribiških 
obiskovalcev. "Gostov je vsako 
leto manj, saj imamo težave z 
okoliškimi prebivalci, ki so dokaj 
nasilni. Vdirajo v avtomobile 
tujcev in 'obiskujejo' njihove 
bivake, iz katerih je zmanjkalo 
že veliko ribiške opreme," pravi 
predsednik Ribiške družine Ko-
čevje Tomaž Arko, ki še dodaja, 

da okradeni prišleki tatvine redko 
prijavljajo policiji. Izmaknjene 
vrednosti naj bi bile premajhne 
za resnejši ukrep in obravnavo, 
menijo pokradeni posamezniki, 
ki naj tudi ne bi pričakovali ugo-
dnega razpleta prijav. 

"Policisti Policijske postaje 
Kočevje so bili v obdobju od 
maja 2017 do konca meseca 
avgusta 2017 obveščeni o dveh 
tatvinah, ki sta se zgodili na 
območju Rudniškega jezera. V 
enem primeru je oškodovanec že 
ob sami naznanitvi kaznivega de-
janja odstopil od pregona storilca 
oz. je naznanitelj podal izjavo 
o umiku predloga za pregon, v 

drugem primeru pa policisti še 
zbirajo potrebna obvestila za 
raziskavo kaznivega dejanja. Po 
vseh zbranih obvestilih bodo na 
pristojno državno tožilstvo poda-
li kazensko ovadbo," pojasnjuje 
predstavnica za odnose z jav-
nostmi Policijske uprave Ljublja-
na Nataša Pučko. Ta še pravi, da 
kočevski policisti nimajo podat-
kov, da oškodovanci tatvin teh ne 
bi prijavljali.

Reševanja problematike se bo 
morala lotiti tudi Občina, ribiči 
pa kljub vsemu upajo na boljše 
sezone v prihodnosti, saj Rudni-
ško jezero kot odlično 'kraparsko' 
vodo poznajo že tudi v Evropi. 

Vendar je strah prisoten, pravi 
Arko, ki opozarja: "Slab glas se 

hitro širi, dobrega pa je zelo tež-
ko dobiti nazaj." B. G. M.

Do konca tega leta bo vseljivih 
20 stanovanj v novem bloku, 
ki so ga zgradili na območju 
med zapornicami in Kmečkim 
trgom. Kot je potrdil Kazimir 
Mavko, eden od dveh direktor-
jev družbe Global-Finance, so 
te dni že naprodaj eno-, dvo- in 
trisobna stanovanja. Gre za 
prvega v nizu večstanovanj-
skih objektov, ki jih namerava 

na območju nekdanje posesti 
MKG zgraditi družba Global-
Finance. Na dva tisoč kvadra-
tnih metrov velikem zemljišču 
na Roški cesti 6 naj bi sčasoma 
zrasli še trije večstanovanjski 
objekti. Kot je lani povedal ko-
čevski župan Vladimir Prebilič, 
je občina pri zasebni investiciji 
lahko pomagala tako, da so do 
zemljišča napeljali vročevod in 

novim odjemalcem zagotovili 
ogrevanje na lesno biomaso. 
Družba Global-Finance, ki 
ima sedež na Mencingerjevi 
ulici v Ljubljani, je v polovični 
lasti primorskega KRAS-a, 
mesnopredelovalne industrije, 
drugi družbenik pa je družba za 
nepremičninske rešitve Finance
-Realiteta. 
P. Š.

Kočevje ima že nekaj festivalov, 
letošnje poletje pa je dobilo še 
enega, pivskega. Slednji se po 
najbolj znanih, münchenskem 
Oktoberfestu ter laškem Pivo in 
cvetje, množijo povsod. Domen 
Peček in Grega Vlašič pa sta se 
za kočevsko različico odločila iz 
preprostega razloga. "Misliva, da 
na ribniško-kočevskem koncu pa 
vse do Pokolpja in Velikih Lašč 
nista razvita ne degustacija ne 
poznavanje piva. Želela sva, da 
bi ljudje spoznali, da v Sloveniji 
ne obstajajo le velike pivovarne 
ter samo dve vrsti piva," meni 
Domen Peček.

Vendar nepoznavanje različnih 

zvrsti te pijače Slovencev, pri ka-
terih kultura pitja ni razširjena, ne 
moti pretirano. Zadnji podatki na-
mreč kažejo, da v naši državi le-
tno spijemo skoraj sto litrov piva 
na osebo. Zato je festival, pravita 
fanta, dobra priložnost za takšen 
poudarek. "Imamo steklene degu-
stacijske kozarčke, ki so primerni 
tudi za to, da se pivo vonja in vidi 
ter spozna, da je več kot le pijača 
za pitje. Kultura pitja je drugje že 
razvita, počasi pa prihaja tudi k 
nam," pravi Grega Vlašič.

Ni pa pri nas opaziti niti sve-
tovnega trenda, ki kaže, da je 
pitje piva v upadu. V zadnjih de-
setih letih se je poraba zmanjšala 

za kar deset odstotkov, saj nova 
generacija raje posega po vinu in 
žganih pijačah. "Tako kot z vsako 
drugo zadevo tudi tukaj malo za-
ostajamo. Zaznati je manjši pre-
hod na žgane pijače, a se to toliko 
ne pozna. Pivo je še vedno strmo 
v porastu," je dejal Vlašič, ki je 
s Pečkom na premierni izvedbi 
kočevskega festivala na pokušino 
ponudil 17 vrst piva ter predstavil 
nekaj manjših domačih in eno 
hrvaško pivovarno. Svoj delež 
je tokrat prispeval še kuharski 
dvojec iz Ribnice, saj h kraft pi-
vu – tako Domen Peček – menda 
odlično paše kraft pica iz divjih 
kvasovk. B. G. M.

Občina Kočevje je naposled le 
začela obnavljati razpokani jez 
na Reškem jezeru. Ker je bil jez 
zgrajen na črno, ga nobena od 
ustanov ni imela v upravljanju 
in ni želela prevzeti odgovor-
nosti za popravilo. Po večletnih 
opozorilih krajanov Kočevske 
Reke in več neuspelih poskusih 
zagotovitve denarja za obnovo 
je Občina Kočevje le prevzela 
pobudo. Najprej je pripravila do-
kumentacijo, dobila stavbno pra-
vico in gradbeno dovoljenje, nato 
pa letos končno izbrala izvajalca. 
Razpokani jez v Kočevski Reki 
bo za skoraj 140.000 evrov do 
konca novembra saniralo podje-
tje Obnova. To je sprva zgradilo 
nadomestni jez, ki zadržuje vodo, 
nato pa se je lotilo sanacije. Ob-
stoječi jez so delavci nekoliko 
znižali, nato pa ga bodo še ode-
belili na 'suhi' strani.

"Uspeh je, da je Občina pre-
poznala vrednost te vodne povr-
šine in pomen orla belorepca," 
je povedala domačinka Mirjam 
Mikulič, ki je dolga leta neut-
rudno opozarjala na poškodovani 
jez. Tega so domačini zgradili 
leta 1978. Z zajezitvijo Reškega 
potoka je sčasoma nastalo 20 
hektarjev veliko Reško jezero, 

kjer so si dom ustvarile številne 
živalske vrste, tudi zaščiteni orel 
belorepec. A je jez v skoraj štirih 
desetletjih močno načel zob časa, 
kar je potrdilo tudi poročilo o 
stanju jeza, ki ga je konec leta 
2013 pripravila družba ELEA 
iC. Po štirih letih dogovarjanj in 
priprav je nekdaj nikogaršnji jez 
tako le dočakal obnovo. P. Š.

Selitev urgence v sosednjo stavbo je trajala le en dan • Foto: Petra Šolar

Foto: Bori Grabovac Morse

Organizatorja prvega Beer Festa Grega Vlašič in Domen Peček  
• Foto: Bori Grabovac Morse

Foto: Bori Grabovac Morse

Nov blok bo vseljiv konec leta • Foto: Petra Šolar

Foto: Petra Šolar

V središču mesta je dišalo po kolerabni juhi in domači marmeladi.  
• Foto: Tv Kočevje 
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Za zdravje in bolezen smo največkrat  
odgovorni sami

Moč misli 
"V življenju sem zaužila 13.000 
do 15.000 antibiotikov ter pro-
tibolečinskih tablet, prejela več 
kot 1000 injekcij, ogromno 
anestezij, bila 15-krat operirana 
… Poleg vsega sem bila 12-krat 
v mavcu," našteva Gorenjka 
Majda Kovačec, ki je po vsem 
tem dočakala še najhujšo dia-
gnozo – rak na prsih. Avtorica 
dveh knjig Ponovno rojstvo in 
Živeti vsak dan trdi, da smo si 
za bolezen krivi sami, vse težave 
pa so ji kazale na dejstvo, da se 
ne sprejema. "Bolezen pride, ko 
jo potrebujemo, ko delamo proti 
sebi ali ko delamo preveč, telo 
pa nas tako opozarja, da smo šli 
predaleč," še trdi Kovačečeva. 
Stresi, šoki in zamere, ki jih 
posameznik ne predela, temveč 
le kopiči, se ob nereševanju 
stopnjujejo. "Zamera, obup, šok 
so pri meni gotovo pripeljali do 
raka oziroma pospešili njegovo 
nastajanje. A ko se človek začne 
ukvarjati sam s sabo in ko se 
mu v srcu naseli mir, se začne 
dostojno življenje," je prepri-
čana Majda Kovačec, ki je za 
razgrajevanje negativnih vzor-
cev in brskanje po sebi in svojih 
čustvih porabila kar tri leta. Jeza 
naj bi bila tako povezana z jetri, 
zato stari rek, da nam gre nekdo 
na jetra, lahko očitno vzamemo 
dobesedno. Žalost naj bi vpliva-
la na pljuča, zamera pa povzro-
čala raka. 

S Kovačečevo se strinja tudi 
vrhunska strokovnjakinja na po-
dročju presaditve jeter dr. Nela 
Sršen, ki je v knjigi Rak na duši 
popisala svoj boj s težko bolez-
nijo. "Tako je, če želiš vedeti, 
kakšne so bile tvoje misli včeraj, 
danes poglej svoje telo. In če želiš 
izvedeti, kakšno bo tvoje telo jut-
ri, danes poglej svoje misli," je v 
intervjuju za revijo Viva povedala 
dr. Nela Sršen, ki še pravi, da je 
le v 5 odstotkih primerov te bolez-
ni vzrok mutacija gena, v kar 95 
odstotkov pa epigenetski nadzor 
(spoznanje, da na izražanje genov 
lahko vpliva tudi okolje), ki se 
lahko prenese s starša na otroke.

Še en dokaz, kako mogočna 
je moč misli, je 'čudežni mož' 
Morris Goodman. Leta 1981 
je ohromel po letalski nesreči. 
Brez pomoči naprav ni mogel 
niti dihati, imel je zlomljen vrat, 
zdrobljeno hrbtenico in čeljust, 
močno poškodovano trebušno 
prepono, mehur in ledvice pa 
niso delovali. Zdravniki so rekli, 
da bo hrom od 'ušes navzdol', a 
ni obupal. "Z vsem srcem sem 
verjel, da bom nekega dne nor-
malen, da ne bom priključen na 
naprave, da me ne bodo hranili 
po cevkah in prevažali v invalid-
skem vozičku," je v intervjuju za 
ameriške medije povedal Morris 
Goodman. Svojih vizualizacij 
in dolgotrajnih poskusov, da bi 
najprej začel samostojno dihati, 
ni zaupal zdravnikom. Bal se 

je, da bi mu rekli, da njegov 
cilj ni dosegljiv. In res, le osem 
mesecev po nesreči je odkorakal 
iz bolnišnice, ob tem pa dejal: 
"Karkoli si lahko človek zamisli, 
lahko to tudi doseže."

TKM in homeopatija
Da gre pri zdravljenju za telo, 
dušo in um, pravi tudi tradicio-
nalna kitajska medicina (TKM), 
ki vključuje celo vrsto terapij in 
v primerjavi z zahodno medicino 
drugače obravnava paciente. Pri 
zdravniku s klasično zahodno 
izobrazbo bolniki s podobnimi 
težavami ali boleznimi prejme-
jo bolj ali manj enako terapijo. 
TKM pa obravnava človeka in 
ne njegovega stanja, saj verjame, 
da imajo lahko enake bolezni 
povsem različne razloge. Primer 
ponazarja zdravnik zahodne in 
kitajske medicine Ted J. Kap-
tchuk, profesor na univerzi Har-
vard. Zahodni zdravnik je šestim 
pacientom z želodčnimi težavami 
diagnosticiral rano na želodcu 
in jim predpisal enako terapijo. 
Na drugi strani je zdravnik TKM 
pregledal bolnike, upošteval vse 
simptome (tudi razdražljivost, 
rdečeličnost, glasnost …) in 
vsakemu predpisal drugačno 
terapijo. 

Podobno velja pri homeopa-
tiji, sistemu, ki ga je pred 200 
leti razvil nemški zdravnik dr. 
Samuel Hahnemann. Za predpis 
homeopatskega zdravila so na-

mreč pomembni simptomi, in ne 
diagnoza bolezni. Še posebej so 
bistveni simptomi, ki individu-
alizirajo bolnikovo stanje, in ne 
tisti, na osnovi katerih postavi 
diagnozo. Zdravila so rastlinske-
ga, včasih pa tudi mineralnega 
ali živalskega izvora. V lekarnah 
po Sloveniji so jih začeli izdajati 

leta 2011, primerna so tudi za 
zdravljenje akutnih in kroničnih 
bolezni. Homeopatija na bolnika 
gleda celostno, ta pogled pa za-
govarja tudi dr. Ivica Flis Smaka. 
"Vsak človek je poseben, dru-
gačen od drugih, zato mora biti 
vsak posameznik deležen unika-
tnega pristopa in njemu prilago-

jene obravnave. Kot človek in 
kot zdravnica namreč verjamem, 
da je ohranjanje zdravja popol-
noma individualna zgodba, da je 
to za zdravnika zelo, zelo težka 
naloga, ki zahteva obilo izkušenj 
in veliko raznovrstnega znanja. 
Ljudi sprejmem in obravnavam 
po načelih integrativne medicine, 

ki ob ortodoksnih sodobnih me-
dicinskih dognanjih upošteva in 
vključuje tradicionalno in ljudsko 
medicino v sozvočju z alternati-
vo. Ta moja medicina je 'medici-
na po meri človeka', kot v butiku, 
kjer vsakemu posebej oblikujejo, 
skrojijo in sešijejo njemu prila-
gojeno obleko," zatrjuje dr. Ivica 

Prepričanje o tem, da lahko 
za svoje zdravje veliko sto-
rimo sami, da je preventiva 
boljša kot kurativa in da 
zdravniki niso vsemogočni, 
smo že usvojili. A ko slišimo, 
da smo sami odgovorni tu-
di za bolezen, nas to sprva 
razjezi, nato pa le zamah-
nemo z roko: "Sem mar 
hotel zboleti?" "Kdo je tako 
neumen, da bi si želel raka?" 
"Kako oziroma zakaj naj bi 
si 'primislil' nekaj slabega?" 
In vendar vzhodnjaška 
tradicionalna medicina, pa 
tudi vse več sodobnikov, 
trdi prav to. Bolezen naj bi 
nastala zaradi porušenega 
ravnotežja v telesu, ki je 
posledica nepravilnega 
načina življenja ali neravno-
vesja čustev in misli. Te pa 
pripeljejo do nepravilnega 
delovanja organov. Dnevno 
nam namreč v povprečju 
skozi glavo šine 60.000 misli, 
naše življenje pa naj bi bilo 
njihov odsev. 

Flis Smaka, ki ob klasični medi-
cini uporablja tehnike starodavne 
kitajske medicine. 

Čebelje terapije
Apiterapijo, s katero krepimo 
imunski sistem in ohranjamo 
zdravje, so poznali že stari 
Egipčani, čebelje pike so za 
zdravljenje revmatoidnega artri-
tisa uporabljali tudi stari Grki in 
Kitajci. V modernem času je pre-
porod dočakala konec 19. stole-
tja, s češkim zdravnikom Filipom 
Terčem, ki je artritis zdravil s če-
beljim strupom. Danes pike čebel 
uporabljajo za zdravljenje vnetij, 
sklepnih obolenj, zniževanje 
krvnega tlaka in holesterola ter 
lajšanje težav pri raku in multipli 
sklerozi. Čebelji strup ni edino 
zdravilo, a pozor! Na ta način 
se zdravimo le pod zdravniškim 
nadzorom, zaradi nevarnosti aler-
gije in anafilaktičnega šoka. 

"Toplotna terapija s čebeljim 
voskom spodbuja globoko har-
monično segrevanje telesa, po-
maga pri revmatskih obolenjih in 
drugih bolečinah," pravi čebelar 
Karl Vogrinčič iz čebelarstva 
Vogrinčič, kjer ponujajo še api-
komoro za sproščanje ob poslu-
šanju čebeljega brenčanja in 
vdihavanju zraka iz panja. To naj 
bi posebej blagodejno vplivalo 
na vse, ki se soočajo z astmo in 
drugimi respiratornimi težavami. 
K razstrupljanju telesa pripomore 
masaža z medom, ki izboljša pre-
tok krvi in ki jo Vogrinčiči pripo-
ročajo tudi pri kardiovaskularnih 
problemih, depresiji, težavah s 
spanjem in kroničnem alergij-
skem nahodu. Izvrsten antioksi-
dant je surov med, ki je uporaben 
pri odprtih ranah, ker pospešuje 
njihovo celjene in preprečuje 
nastanek bakterijskega vnetja. 
Cvetni prah je priporočljiv pri 
slabokrvnosti, pri okrevanju po 
operacijah, z njim lahko lajšamo 
težave s prostato, preprečuje 
delovanje škodljivih prostih radi-
kalov in celo upočasnjuje nasta-
nek gubic. Te poleg holesterola 
zmanjšuje tudi matični mleček, 
ki še pospešuje razvoj slabotnih 
otrok, lajša težave v menopavzi, 
spodbuja rast las in krepi moč 
starostnikov. Propolis je naravni 
antibiotik, ki med drugim zavira 
ali uniči rast nekaterih bakterij, 
virusov in rakastih celic. Vpliva 
na celjenje kosti, zmanjšuje ne-
varnost tvorbe krvnih strdkov in 
znižuje raven holesterola. 

Solna terapija 
Morska sol je najboljše čistilo za 
pljuča, saj deluje antibakterijsko 
in pomaga pri obnovi sluznice. 
Vsebuje več kot 80 elementov, 
ki blagodejno učinkujejo na 
zdravje, še posebej na dihala. 
Njeni začetki segajo v leto 1843, 
ko je poljski zdravnik Felix 
Bockowski ugotovil, da zrak v 
rudnikih soli, nasičen s suhimi 
solnimi delci, zdravilno deluje 
na ljudi s pljučnimi in dihalnimi 
težavami. Danes so zdravljenje 
v rudnikih nadomestile solne 
hiše; v Ribnici imajo kar dve. 

Terapije so v pomoč ljudem z 
astmo, s kroničnimi boleznimi 
dihal, s kroničnim ali ponavljajo-
čim se bronhitisom ali pljučnico, 
vnetjem kože, luskavico … "Pri 
vsakem bolezenskem stanju se 
s stranko najprej pogovorimo, 
da ugotovimo, koliko terapij je 
potrebnih, da odpravimo težavo 
ali pa da lajšamo simptome. Pri 
boleznih, kot so lažji prehladi, 
potrebujemo manj terapij, pri 
npr. kroničnem bronhitisu pa bi-
stveno več. In če se telo lepo od-
ziva, lahko pojav bolezni močno 
zmanjšamo, v nekaterih primerih 
pa celo težave z dihali ali kožo 
odpravimo," pravi prokuristka 
hiše Solni gozd Maja Verhov-
šek. "Solne terapije za otroke 
trajajo 20 minut, za odrasle pa 
40. Izvajajo se večkrat na teden v 
razmiku 2 do 3 dni." Primerne so 
še za preventivo ali relaksacijo 
po športnih obremenitvah. Vanje 
pa ne smejo otroci in odrasli, 
ki prebolevajo težje infektivne 
bolezenske spremembe, ljudje z 
okužbami, ki imajo vročino, bol-
niki z rakavimi obolenji ter tisti, 
ki imajo oz. so preboleli tuberku-
lozo. Solne sobe niso primerne 
niti za ljudi s srčnim popuščanje 
niti za tiste s previsokim krvnim 
tlakom ali nosečnice. 

Terapija s pijavkami
Pijavke so univerzalno naravno 
zdravilo, ki pozdravi vse, razen 
raka v aktivni fazi in aidsa. Tako 
vsaj trdi dr. Rostislav Gubič, 
ukrajinski zdravnik ter hirudo te-
rapevt, ki že nekaj let živi v Slo-
veniji. Hirudoterapija je menda 
neboleča, čeprav imajo pijavke 
do 280 zobkov, seznam bolezni, 
ki jih zdravijo z njimi, pa obse-
žen: vse od bolezni srca in ožilja, 
zastrupljenih jeter do diabetesa 
in težav s hrbtenico. Med 150 
snovmi, ki jih pijavka spusti ob 
ugrizu, so tudi take, ki delujejo 
protivnetno in raztapljajo strdke, 
pri takem zdravljenju pa sta naj-
pomembnejši motivacija in želja 
po ozdravitvi. Klasična hirudo-
terapija traja uro do uro in pol, 
priporočljivih pa je med 8 in 12 
terapij, ki si sledijo v razmiku do 
dveh dni. Terapija se po potrebi 
ponovi še enkrat ali dvakrat, pija-
vke pa naj človeka ne bi zdravile, 
temveč spodbudile njegovo telo, 
da se zdravi samo. Hirudoterapija 
je bila poznana že starim Egipča-
nom, Kleopatra naj bi si tako celo 
ozdravila neplodnost. Uporabna 
naj bi bila celo v lepotne namene, 
zato ne čudi, da se na redne letne 
terapije s pijavkami v Avstrijo 
odpravlja ameriška igralka Demi 
Moore. Tam so, tako kot v Nem-
čiji, Italiji ali na Madžarskem, 
medicinske pijavke certificirane 
kot zdravilo in jih lahko s samo-
plačniškim receptom dobite v 
lekarni. Terapija je primerna za 
večino ljudi, odsvetujejo pa jo 
tistim, ki imajo težave s strjeva-
njem krvi in krvnimi boleznimi. 

Zdravilno valovanje
Bioresonančna terapija je celovi-
ta metoda zdravljenja, usmerjena 

k spodbujanju zdravilnih moči 
telesa in harmonizaciji delovanja 
naših celic. V Sloveniji je ena od 
bolj razširjenih komplementarnih 
metod, za katero se ljudje od-
ločajo pri različnih bolezenskih 
stanjih. Bioresonanca je naša 
edinstvena energija, ki jo pri tej 
terapiji s posebnim aparatom iz-
merijo in terapevtsko popravlja-
jo. Kako? Vse celice med seboj 
komunicirajo na točno določenih 
frekvencah. Pri bioresonančni 
terapiji s posebno napravo zaja-

mejo bolnikove bolne in zdrave 
frekvenčne vzorce, jih pretvorijo 
v zdravilni vzorec, nato pa vrne-
jo v telo. Celotni postopek se 
ponavlja, dokler se ne vzpostavi 
ravnovesje, ki omogoči začetek 
samozdravljenja. Takšna tera-
pija lahko pomaga pri akutnih 
stanjih in pri kroničnih boleznih. 
Kot učinkovita se je izkazala pri 
alergijah, astmi, bronhitisu, larin-
gitisu, težavah z zanositvijo, mi-
grenah ter revmatičnih obolenjih 
in boleznih ledvic. 

Balneoterapija
Balneologija proučuje načine 
zdravljenja z naravnimi sred-
stvi, ki so človeštvu znana že 
stoletja. Ta se lahko uporabljajo 
za preventivo, zdravljenje ali 
rehabilitacijo različnih bolezen-
skih stanj. V balneoterapiji se v 
zdravstvene namene uporabljajo 
naravne mineralne vode za pi-
tne kure, kopeli ali inhalacije, 
ogljikov dioksid v suhih ali 
vodnih kopelih, različne obloge 
iz peloida, terapevtskega blata, 
in zelišč ter klimatske danosti. 
Balneoterapija je že nekaj časa 
na voljo v Rogaški Slatini, kjer 
zdravilnost tamkajšnje vode do-
kazujejo številne analize in raz-
iskave. Terapija je priporočljiva 
za ljudi, ki imajo bolezenske 
težave z gibalnim ali živčnim 
sistemom. Učinkovita je pri 
boleznih prebavnega sistema in 
pri endokrinoloških boleznih. 
Balneoterapijo svetujejo še pri 
rakavih bolnikih in pri boleznih 
pljuč. 

Kočevska bela jelka 
Eno od zdravil imamo kar 
pred lastnimi vrati. Slovenske 
raziskovalce je v zadnjih letih 
popolnoma prevzela kočevska 
bela jelka, hoja, iz skorje katere 
pridobivajo izjemno močan an-
tioksidant abigenol. Ta vsebuje 
eno največjih koncentracij poli-
fenolov na svetu, ki večstransko 
vplivajo na možgane, zavirajo 
razvoj rakavih celic, ščitijo 
DNK pred oksidacijo, vplivajo 
na srce in ožilje ter lovijo proste 
radikale, agresivne, telesu ško-
dljive molekule. Za pridobivanje 
abigenola uporabljajo le odpa-
dno lubje jelk, ki so del redne 
sečnje. Izbor za kočevsko jelko 
pa je padel zaradi čiste in s pe-
sticidi, herbicidi in drugimi stru-
pi neonesnažene narave. Njene 
učinkovine so v obliki dveh 
proizvodov že na trgu; izboljše-
vala naj bi odpornost telesa, po-
večala energijo, umirjala težave 
s srcem, zmanjševala zatekanje 
sklepov in opazno izboljševala 
mentalne funkcije. Raziskave 
pod vodstvo dr. Boruta Štruklja 
že več let opravljajo na lju-
bljanski Fakulteti za farmacijo, 
potrdile pa so dodatne zdravilne 
učinke pri sladkorni bolezni in 
določenih rakavih obolenj.

Neuradnih pristopov je nešteto, 
iščejo pa jih predvsem ljudje, ki 
želijo zase poskrbeti celovito ter 
oni, ki jih je uradna medicina od-
pisala kot neozdravljive. Sledni 
so v svojem brezupu marsikdaj 
žrtve šarlatanov, ki jim razne 
terapije in 'terapije' drago zaraču-
najo, izid pa jih ne zanima. Kaj 
torej izbrati iz dopolnilne ponud-
bene poplave? Modri pravijo, da 
je treba upoštevati vse, kar je na 
voljo. Tako uradno medicino in 
njene dosežke kot tudi terapijo, 
ki vam najbolj ustreza in ki jo 
izberete na lastno odgovornost. 
Tudi tu gre, tako kot na drugih 
področjih življenja, za zdravo 
pamet ter trezni premislek.
Bori Grabovac Morse

Solna soba najbolj pomaga pri respiratornih težavah  
• Foto: Last Maje Verhovšek, Solni gozd Ribnica

280 zobkov pijavke menda ni bolečih, pijavke pa so ponekod na zahodu že 
certificirane kot zdravilo • Foto: www.pixabay.com

Homeopatija pri nas uradno ni priznana, čeprav so med zdravniki 
 homeopati, homeopatska zdravila pa se prodajajo tudi v lekarnah   
• Foto: www.pixabay.com

Zdravilne učinke blata in blatnih kopelih so že dolgo na voljo, pa ne le v Aziji, temveč tudi pri nas • Foto: www.pixabay.com

Večino hudo živcirajo novodobni pametnjakoviči, ki trdijo, da smo za 
bolezen, težavo ali nesrečo odgovorni sami. Pa vendar. Zlomljene noge 
ali slabega vida si ne želi nihče in ves čas ne razmišljamo v stilu: "Hočem 
uničeno hrbtenico" ali "Želim si raka". A če trpite za katero izmed spodaj 
naštetih bolezni, boste morda v povezavi s ponavljajočimi se mislimi le 
našli kakšno zvezo:

Alkoholizem: občutek ničevosti, krivde, neprimernosti, zavračanje sebe.
Anoreksija: izjemen strah, sovraštvo in zavračanje sebe.
Diabetes: močna potreba po obvladovanju, globoka žalost. 
Jetra: sedež jeze; kronično nerganje.
Ledvice: razočaranje, neuspeh, reagirate kot majhen otrok.
Kap: predali ste se, raje umrete, kot da bi se spremenili. 
Oči/ušesa: to kar vidite oz. slišite, vam ni všeč.
Rak: globoka rana, dolgotrajna zamera, velika žalost, sovraštvo. 
Tumorji: negujete stare rane in pretrese. 

Povzeto iz knjige Življenje je tvoje, Louise L. Hay, Založba Iskanja, 1994
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Vstop v šolo je stresen tako 
za starše kot tudi za otroke. 
Kako ga lahko naredimo 
čim manj stresnega oz. kako 
pomagati otroku, da bo šel v 
šolo rad? 
Zelo pomembno je, da se prvi 
šolski dan oblikuje kot nekaj 
prijetnega in se ga ne predsta-
vlja kot neugodno prelomnico. 
Otroku moramo povedati, da se 
začenja novo obdobje, da je to 
priložnost za nova prijateljstva. 
Zato otroku ne smemo odvzeti 
igrač ali vzeti njegovih hobijev, 
saj bo tudi za te stvari dovolj 
časa še naprej. Odkar imamo 
devetletko, je na začetku prvega 
razreda malo več igre, več spro-
ščenosti, posledično je stresa 
manj. Pomembno pa je tudi, da 
starši otroku povedo, da so v šo-
li pravila, ki jih mora upoštevati 
in jim slediti. To je ta občutek 
varnosti, ko so tako starši kot 
tudi učitelji 'v istem čolnu', torej 
govorijo in zahtevajo podobne 
stvari, se dopolnjujejo. V takem 
primeru otrok ni zmeden in je 
sam prehod v šolo lažji. Neka-
teri otroci imajo doma bolj oh-
lapne meje, v šoli pa se je treba 
držati točno določenih pravil. 
Prav je, da starši rečejo: 'V šoli 
bo tako, kot pravijo tam'. Ko je 
to doseženo in ko je otroku jas-

no, da ima podporo, da ni sam, 
da se starši zanimajo zanj, takrat 
smo na dobri poti.

 
Katere so največje stiske 
 staršev?
Soočamo se s tem, da je starše 
strah, s kom bo učenec v oddel-
ku. Bojijo se, da se njihov otrok 
ne bo razumel z nekom, recimo 
s tistim, s katerim je imel težave 
v vrtcu. To so povsem običajne 
skrbi, normalno je, da do tega 
prihaja, ampak na koncu se 
izkaže, da so to res bolj stiske 
staršev, ne toliko otrok. Morda 
je na začetku nekaj zaskrblje-
nosti tudi glede organizacije, 
npr. kako bo v podaljšanem bi-
vanju, kako v jutranjem varstvu, 
ali bo otrok jedel šolsko hrano 
… Otroci so bolj prilagodljivi, 
kot si mislimo, zato se te stvari 
v tednu ali dveh navadno nor-
malizirajo. 

Katere so pa največje stiske 
 otrok? 
Pojavijo se lahko pri tistih 
otrocih, ki sem jih že omenil, 
torej tistih, kjer doma niso jasno 
postavljene meje. Takšen otrok 
potem pride v šolo, kjer se je 
treba držati reda, ure, kjer je 
treba biti prijazen, kjer je treba 
stvari deliti, upoštevati bližino 

drug drugega, deliti igrače – 
konec koncev se na začetku še 
igrajo. In tu se lahko pojavijo 
konflikti, saj pride do velike 
spremembe v tem, kaj nekdo od 
njih zahteva. Ne bi pa rekel, da 
so to stiske.

Koliko naj se starši vpletajo  
v otrokovo šolanje – kje je 
 zdrava meja?
Nikar ne delajte namesto ot-
rok tistih stvari, ki jih zmorejo 
sami. Ker kar se dela namesto 
njih, se nehote dela proti njim. 
Na ta način se jim namreč one-
mogoči, da bi ob tistih stvareh, 
ki jih sami lahko naredijo, 
doživljali zadovoljstvo. Četudi 
so to majhne stvari, recimo 
pospraviti svojo posteljo vsa-
ko jutro ali pripraviti torbo za 
naslednji dan. Ko doživljajo 
zadovoljstvo ob opravljenem 
delu, se oblikuje pozitivna sa-
mopodoba. Tega jim ne smemo 
odvzeti. Ko pa otrok zaprosi za 
pomoč, naj starši seveda poma-
gajo in spodbujajo, ga usmerja-
jo, ga pohvalijo, ne pa da delajo 
namesto njega. Ne morem reči, 
kje je ta zdrava meja. Vsak ot-
rok je drugačen. Starši ga mora-
jo spremljati, staršem mora biti 
mar, kaj otrok dela, kaj mu je 
uspelo, kaj ne, skratka, iskreno 

zanimanje za otroka in njegovo 
početje je ključno. 

Do katerega leta naj starši po-
magajo pri šolskih nalogah?
Svetujem, da čim manj. Pogosto 
se namreč izkaže, da toliko, kot 
je starš prisoten na začetku, to-
liko je tudi kasneje. Otrokom so 
domače naloge prilagojene. In 
če nima hujših težav z razume-
vanjem ali specifičnih učnih te-
žav, zmore opraviti naloge sam. 
Večina nalog se na razredni 
stopnji naredi že v podaljšanem 
bivanju. Je pa pomembno, da 
ima otrok pri domačih nalogah 
organiziran prostor in čas. Se-
veda kdaj kakšne naloge otrok 
ne zna opraviti – tu se vračam 
na prejšnje vprašanje oz. odgo-
vor – ne narediti namesto njega, 
ampak otroka usmeriti v pravo 
smer, treba ga je spodbujati, da 
do rešitve pride sam.

Ali drži trditev, da so osnovno-
šolci preobremenjeni oz. kdo je 
tisti, ki je odgovoren, da so?
Zdi se mi, da so nekateri pre-
obremenjeni z obšolskimi 
dejavnostmi, imajo jih preveč. 
Ko otrok konča šolo in bi moral 
imeti vsaj nekaj prostega časa, 
da se igra, da mu je dolgčas, da 
razmišlja, kaj bi naredil, da je 

ustvarjalen, da si sam zapolni 
prosti čas … a ga številni ni-
majo. Iz podaljšanega bivanja 
gre k verouku, v glasbeno šo-
lo, k športu. Kot bi mi odrasli 
opravljali dve službi. In zaradi 
tega so preobremenjeni. Kar pa 
se tiče šolskega dela, so doma-
če naloge prilagojene razredu/
starosti oz. tolikšne, da je največ 
za eno uro dela – če govorimo 
o drugi triadi in naprej. Težko 
bi rekel, da so preobremenjeni 
s šolo, bi se pa strinjal, da je pri 
nekaterih popoldanskih dejav-
nosti preveč. Kdo je odgovoren 
zato, pa ve vsak pri sebi.

Kdaj zmanjšati količino dejav-
nosti? Odnehati, ko otroci sami 
izrazijo željo, da nočejo več?
Zelo hitro se bo videlo, kakšen 
je interes otroka. Če ga neka 
stvar zanima, bo z veseljem ho-
dil. Če pa je teh stvari preveč, se 
bo začel upirati. Logično je, da 
se bo začel upirati, če bo imel 
recimo štiri dejavnosti in se ga 
samo vozi z ene na drugo. Če 
pa ima otrok le eno ali dve zu-
najšolski dejavnosti, če recimo 
poskuša trenirati odbojko, pa po 
dveh tednih reče, da ima dovolj, 
svetujem, naj starši še malo 
vztrajajo. Otrok si mora ustvariti 
širšo sliko, dobiti več izkušenj, 

Otroka spodbujajte, a ne delajte 
 namesto njega!
Šoli se podreja vsa družina – 
običajni ritem prilagodimo 
pouku pa počitnicam, šo-
lam v naravi, nalogam in še 
čemu. Predvsem pa šola je 
in bo zaznamovala vsakega 
otroka. Nekateri jo imajo v 
lepem spominu, drugi ne. 
So starši, ki zjutraj svojim ot-
rokom zaželijo: 'Bodi priden', 
in so starši, ki pravijo 'Imej 
se lepo'. Med navidezno ne-
dolžnima stavkoma zija velik 
prepad. Tornado pričakovanj, 
občutkov, novih vzorcev, 
navad, vrednot, norm in 
drugega zna biti izjemno 
stresen tako za otroka kot 
tudi za starše. Poplava infor-
macij in mnenj pa po navadi 
nelagodje še poveča. Kje je 
prava meja? Kako vzgajati, 
da bo otrok poznal pravila, 
ter ohranil otroško radove-
dnost, spontanost in pred-
vsem ustvarjalnost? O novih 
časih, novih pristopih, reše-
vanju dilem in še marsičem 
s tokratnim sogovornikom, 
šolskim psihologom Petrom 
Gradišarjem, ki pomaga 
odpravljati težave na Osnov-
ni šoli Zbora odposlancev.

oblikovati se morajo prijatelj-
stva – ko se to vzpostavi, otroci 
raje vztrajajo. Neke meje, koli-
ko časa vztrajati, nimam. Je pa 
treba počakati, da se vzpostavi 
sistem. Če otrok tudi zatem ne 
želi hoditi, ker ga dejavnost 
resnično ne zanima, je smiselno 
poskusiti s čim drugim.

Šole so pogosto prostor krivic 
– vrstniki radi zasmehujejo, tu-
di ustrahujejo. Kako izboljšati 
takšen odnos oz. kako in kdaj 
reagirati?
Tu lahko govorim konkretno 
o naši šoli: otroke poskušamo 
naučiti, da če ne morejo reši-
ti težav sami, naj se obrnejo 
na odraslo osebo, in to takoj. 
Učimo jih, naj vse stvari, ki jih 
bolijo ali prizadenejo, povedo. 
Prvi nasvet je: pogovori se sam 
s tistim, s katerim imaš pro-
blem. Če se ne da rešiti, se obr-
nejo na razrednika, svetovalno 
službo ali vodstvo šole. Pogovor 
je največje orodje nas sveto-
valnih delavcev, ki take stvari 
rešujemo. Vsak večji konflikt, ki 
se zgodi na šoli in ni rešljiv med 
vrstniki, rešujemo v istem dne-
vu, ko se je zgodil. To pomeni, 
da se usedemo skupaj, posta-
vimo cilje in najdemo rešitev. 
Tako rešimo večino konfliktnih 
situacij, ob tem pa poskušamo 
otroke naučiti konstruktivnega 
reševanja problemov tudi za 
naprej, ko bodo odrasli.

Ali lahko šola reagira tudi na 
negativne stvari, ki se pojavlja-
jo na družabnih omrežjih, pa so 
vam vidne?
Če se stiska otroka kaže v šoli, 
če izrazi bojazen oz. strah, ki 
ga ima zaradi nadlegovanja na 
družabnih omrežjih, se seveda 
ne obrnemo stran, ampak se 
odzovemo. Potem povabimo v 
šolo starše, jim povemo, kaj se 
dogaja, in svetujemo tudi njim, 
predvsem, kako postaviti meje. 
Kajti pri družabnih omrežjih žal 
ni meja. Ena napačna beseda ali 
zgolj ena fotografija, ki 'uide' na 
splet, lahko pusti zelo hude po-
sledice. "Enkrat na spletu, ved-
no na spletu," pravijo. Staršem 
svetujem, naj bodo na te stvari 
zelo pozorni. Je pa lahko veliko 
teh stvari skritih, saj otroci ne 
povedo vsega. 

Veliko otrok ima mobilne tele-
fone, kako lahko starši nadzo-
rujejo uporabo teh omrežij? Z 
zaklepanjem dostopa, prepreče-
vanjem dostopa do snapchata?
Ne z zaklepanjem ne s prepre-
čevanjem dostopa. Sam za-
govarjam učenje zaupanja in 
samokontrole. Primer: nihče 
verjetno ne želi, da bi njegov 
otrok pojedel preveč sladkih 
stvari, recimo piškotov. To ne 
pomeni, da piškotov ne bo na 
naši mizi, ni jih treba skrivat. 
Otrok mora imeti toliko samo-
kontrole, da bo jih vzel le toliko, 
kot smo mu dovolili, čeprav je 
na mizi na voljo mnogo več. 
In če preskočim na družabna 

omrežja: če otroku rečemo, da 
je lahko dnevno 20 minut na 
družabnih omrežjih, se mora 
dogovora držati. Če se ne, mo-
rajo vedno slediti posledice. To 
dosežemo tako, da ga spremlja-
mo, da poznamo njegovo geslo, 
gremo skupaj na ta omrežja, 
informiramo. Tudi tukaj velja, 
da se je treba zanimati za to, 
kar otrok počne na internetu, 
se o tem pogovarjati, vlagati v 
to svoj čas. Tako se vzpostavlja 
zaupanje, ki je pogoj, da se bo 
otrok obrnil na starše, če bo za-
šel v težave.

 
Kako otroka naučiti samostoj-
nega reševanja problemov?
Najprej doma, potem v šoli. 
To starši dosežejo z zgledom. 
Če starši govorijo nekaj, delajo 
pa drugače, se bo večina otrok 
ravnala po vedenju staršev, in 
ne po njihovih besedah. Otrok 
se bo reševanja problemov naj-
bolj naučil v družini. Nobena 
družina ni brez problemov, vsi 
pridemo 
v kon-
flikte. 
Otrok 
dobro 
vidi, ka-
ko oče in 

mama ali pa daljni 
sorodniki in starši 
rešujejo probleme. Ali se 
zadirajo, ali skačejo v be-
sedo, ali se medsebojno 
poslušajo, si postavijo 
cilje in znajo 
skleniti 
kompro-
mis. Tega si 
želimo. Tako 
se bo otrok 
najbolje naučil 
pogovarjat in zato samostojno 
reševal probleme. Tu bi se na-
vezal še na znano misel avtorja 
Fulghuma: "Naj vas ne skrbi, ko 
vas otroci občasno ne ubogajo. 
Skrbi naj vas, ker vas stalno 
opazujejo."

Koliko otrok ima učne težave?
Učne težave so preveč splošen 
pojem, zato o konkretnih šte-
vilkah težko govorim. Lahko 
povem, da je učencev, ki imajo 
odločbe, torej učencev s poseb-
nimi potrebami, na naši šoli 19. 

Za kakšne učence gre?
Zelo raznolike. Od teh, ki imajo 
primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja, otrok s ču-
stvenimi in vedenjskimi težava-
mi, do dolgotrajno bolnih. Tudi 
tistim, ki nimajo pridobljene 
odločbe, nudimo pomoč v sklo-
pu temu namenjenih ur učne 
pomoči.

Kako pomagati otrokom, ki ne 
sprejmejo zlahka znanj, ki so re-
cimo dislektiki, hiperkinetični, 
avtisti?
Vsakemu drugače. Najprej 
moramo spoznati otroka, dobiti 
čim več informacij od staršev, 
učiteljev, zunanjih strokovnja-
kov, nato pa prilagoditi delo 
zmožnostim otroka. Znova: ne 
delamo namesto otroka, se pa 
prilagajamo. Če govoriva npr. 
o težavah z grafomotoriko, iš-
čemo smiselne rešitve, recimo 
povečamo razmik med vrstica-
mi. Cilj je, da otrok lahko kljub 
svojemu primanjkljaju v naj-
večji možni meri pokaže svoje 
znanje.

Zakaj večji otroci špricajo šolo?
Pri nas tega ni veliko, menim 
pa, da posamezniki špricajo 
zaradi nekaj minutk slave. Za-
radi tega, da pokaže, da si upa. 
Potreba po pripadnosti je v 
obdobju mladostništva zelo iz-
razita. Vsakemu je pomembno, 
da je vsaj v nečem viden, da je 
opažen in občudovan, da se čuti 
del skupine. Nekateri so opaženi 
z izrednimi dosežki na tekmo-
vanjih, v športu, spet drugi to 
dosegajo z videzom in drugače. 
Nekaterim pa ne ostane druge-
ga, kot da delajo neprimerne 
stvari in ena od teh je špricanje. 
Če pa gre špricat cel razred, je 
to po mojem mnenju izključno 

mladostniška navihanost. Vse-
eno pa svetujem druge načine 
zabave.

 
Kako pozorni so učitelji na to, 
da vsak otrok prihaja iz svojega 
sveta? Se prilagodijo delčku 
njihovega sveta, zaznavajo od-
nose in razmere doma? 
V osnovi poskušamo vse obrav-
navati enako. Če nekdo izhaja 
iz socialno šibkejšega okolja, ga 
bomo obravnavali popolnoma 
enako kot tistega, kjer je doma 
dovolj vsega. 

Če pa govorimo o otrokovih 
čustvih, stiskah, težavah doma 
ali drugje, pa menim, da so uči-
telji na to zelo pozorni. Prisluh-
nejo, si vzamejo čas, svetujejo, 
so dostopni. Trudimo se biti 
blizu učencem, jih razumeti. 
Tu je povezava med učitelji, 
svetovalno službo in vodstvom 
šole zelo dobra. Tudi učenci so 
v lani opravljeni anketi ocenili, 
da smo jim na voljo in nam za-
upajo.

Kako vpliva uvedba 
ocen na otroke?
Pri otrocih, ki 
se prvič soočijo 
z ocenami, ne 
vidim večjega 

vpliva. V višjih razredih pa 
občasno prihaja do 'točkoma-
nije', zbiranja točk oz. dobrih 
ocen za vsako ceno. S tem ni 
nič narobe, saj se razume, da 
potrebujejo točke za vpis na 
želeno srednjo šolo. Težava je, 
če je pridobljeno znanje kratko-
trajno, če ga pozneje otroci ne 
znajo uporabiti. Ocena zato naj 
ne bo tisti edini cilj, uporabnost 
znanja in prenos tega v življenje 
sta namreč tudi zelo pomembni 
zadevi. 

Uvedba ocen pa je spremenila 
stvari pri določenih predmetih, 
npr. športu. Telovadba je postala 
pomembnejša. Toda tudi tukaj 
velja podobno, ocena šteje, a 

bistvo telovadbe je čisto drug-
je: veselje do gibanje, kontrola 
svojega telesa, dobro počutje in 
zdravje.

 
Se strinjate s tezo enega od slo-
venskih učiteljev, ki je nedavno 
pri poročilih izjavil, da se današ-
nji starši bolj ukvarjajo s tem, 
kako se učitelj obnaša do otrok, 
kot pa kako se otroci obnašajo 
do učiteljev?
To je pretirana izjava. Ni ta-
ko hudo. Starši so včasih res 
enostranski, ampak ne gre za 
takšno težavo, kot jo nekateri 
poskušajo prikazati, vsaj v Ko-
čevju ne.

Šolski psiholog je porinjen v 
nehvaležno pozicijo: na eni stra-
ni zastopa institucijo, šolo, na 
drugi mora zagovarjati otroke. 
Vas otroci dojemajo kot neodvi-
snega ali kot del sistema?
Upam, da me jemljejo kot 
nevtralnega, predvsem pa kot 
nekoga, ki mu lahko zaupajo. 
Obisk psihologa ni več takšen 

tabu v smislu, da grejo k 
njemu tisti, ki so čudni. 

K psihologu gredo 
tisti, ki imajo zelo 
različne težave, 
vprašanja in jih 

želijo rešiti. Ja, 
zastopam institu-

cijo, toda vloge 
ni težko 
uravnavat. 
Otrokom 
na začetku 
povem, ka-
ko se lahko 

lotimo re-
ševa-

nja težav, in potem stvar steče. 
Včasih pa je dovolj le to, da jih 
poslušam.

Za konec še: s katerimi težavami 
pridejo otroci največkrat do vas?
Velikokrat učenci pridejo zaradi 
zbadanja. Dekleta se včasih v 
skupinah zarotijo proti eni, pride 
do zamer, izzivanja ... Vedno se 
pogovorimo in skoraj vedno tudi 
rešimo težave. Pri fantih so kon-
flikti drugačni, so bolj impulziv-
ni, ampak delujemo na isti način. 
Veliko obiskov je povezanih 
tudi z učnimi težavami, pa tudi 
s testno anksioznostjo, težavami 
doma … Vsega je, zato je pa tudi 
tako zanimivo. Petra Šolar

Peter Gradišar je tisti, ki pomaga osnovnošolcem reševati težave in jih uči, kako jih reševati sami • Foto: Petra Šolar

Foto: www.pixabay.com
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Cesto pri Stari Cerkvi bodo prestavili

Novi defibrilatorji in terminaliDeklica s piščalko – 
poziv za nominacije

Občina Kočevje 
 pristopila k projektu 
LOCAL4GREEN

Uredimo zbirna mesta za odpadke

Direktor Direkcije RS za infra-
strukturo Damir Topolko in žu-
pan Občine Kočevje dr. Vladimir 
Prebilič sta avgusta podpisala 
pogodbo s podjetjem CGP, izbra-
nim izvajalcem gradbenih del za 
prestavitev glavne ceste za pot-
rebe ureditve nivojskega prehoda 
Stara Cerkev pri Kočevju. Dela 
na glavni cesti, v odseku 420 
m, se bodo začela v sredini sep-
tembra, trajala pa bodo predvido-
ma tri mesece oziroma do konca 
novembra 2017. V tem času lah-

ko pričakujemo tudi enostranske 
zapore ceste. 

S prestavitvijo glavne ceste 
na območju priključka za Staro 
Cerkev ne bomo samo pridobili 
nivojskega prehoda, hkrati se bo 
namreč zmanjšalo število prik-
ljučkov na glavno cesto, znižala 
dejanska vozna hitrost, hkrati pa 
bo tako omogočena velika prepu-
stnost ceste. Obstoječi neustre-
zen priključek za Staro Cerkev 
bo urejen na način, ki bistveno 
izboljša prometno varnost vseh 

udeležencev v cestnem prometu, 
urejeno pa bo tudi varno preč-
kanje kolesarjev prek vozišča 
glavne ceste kot tudi preko žele-
zniške proge. Z ureditvijo preho-
da 'Stara cerkev' bo storjen še en 
korak k cilju, da bodo do konca 
modernizacije Kočevske železni-
ške proge vsi nivojski prehodi 
zavarovani. 

Projekt v vrednosti 884.172 
EUR je v glavnini financirala 
Direkcija RS za infrastrukturo, 
delno pa Občina Kočevje.

Občina Kočevje je na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za prijavo predlogov investicijskih projektov 
za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2017 oddala prijavo za 
nakup terminalov in defibrilatorjev za Zdravstveni dom Kočevje. Z veseljem lahko potrdimo, da je sofi-
nanciranje investicije odobreno, in sicer v znesku 12.267 EUR. Preostali znesek bosta financirala Občina 
Kočevje in ta javni zavod. Celotna vrednost investicije je 16.248 EUR in zajema nakup terminalov za 
reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči – ročni, nakup terminalov za reševalne postaje za 
uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze – ročni, nakup terminalov za reševalne postaje za upora-
bo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze – mobilni, nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z 
zunanjo omarico in izdelavo DIIP.

Občina Kočevje vabi k predlo-
žitvi nominacij za prejemnika 
priznanja Občine Kočevje dekli-
ca s piščalko 2018. Priznanje se 
podeljuje za strokovno odličnost 
na področju umetnosti, humani-
stičnih znanosti in kulture, v po-
vezavi z regionalnim področjem 
občine Kočevje. Razpis je odprt 

do 2. 10. 2017. Več informacij na 
spletni strani Občine Kočevje.

Priznanje se podeljuje od leta 
2012, dosedanji prejemniki so: 
akademski kipar Stanislav Jarm 
(posthumno), Klavdij Sluban, 
dr. Marija Makarovič, Vito Ora-
žem, Lela B. Njatin in Boris A. 
Novak.

Občina Kočevje je na povabilo Gradbenega inštituta ZRMK pristopila 
k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN – Local 
Policies for Green Energy (Lokalne politike za zeleno energijo). Cilj 
projekta je pomagati lokalnim skupnostim (občinam) pri pripravi in 
uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih politik, usmerjenih v promo-
cijo rabe obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju. 
Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je izjavo o sodelovanju 
pri projektu Local4Green podpisal v četrtek, 24. avgusta 2017, v 
družbi dr. Henrika Gjerkeša, člana projektnega usmerjevalnega odbo-
ra ZRMK.

Zbirna mesta komunalnih od-
padkov, z izjemo papirja in 
stekla, so skrb vsakega posame-
znika. Tako lahko odločate tudi 
o tem, kje na vaši parceli bodo 
stali zabojniki za odpadke in 
kako bo prostor urejen. Pri tem 
vam bomo z veseljem pomagali. 
Pripravili smo tri različne načrte 
zaščit za zbirna mesta, ki so vam 
na voljo za uporabo:
• tipska zaščita za zbirno mesto: 

zapre zabojnike z vseh strani, 
ima streho in obešena drsna 
vrata, na katerih je ključavni-
ca; primer takšne zaščite je pri 
Hostlu Bearlog.

• leseni plot za zbirno mesto: 
zapre zabojnike s treh strani 
in ga skrije. Zabojnike zakle-
pamo posamično s ključav-
nicami na pokrovih. Plot je 
lesen, v naravni barvi, višine 
160 cm.

• zasaditev zbirnega mesta 
se izvede, kjer umestitev to 
dopušča, torej tam, kjer je 
okolica zelenica. Zasadimo 

avtohtone vrste za žive meje 
ali plezalke. Zabojnike zakle-
pamo posamično s ključavni-
cami na pokrovih.

Izpolnite vlogo, ki jo najdete na 
spletni strani Občine Kočevje ali 

dobite na vložišču, in pri ume-
stitvi ter urejanju zbirnega mesta 
vam bomo z veseljem v pomoč! 
Preverimo lahko tudi primerno 
količino in volumen zabojnikov 
glede na št. uporabnikov.

Varno staranje – preventivne delavnice 
za izboljšanje varnosti starejših
Občina Kočevje je vključena v mrežo Starosti prijaznih mest, zato se bo ponovno izvajal program Varno 
staranje – preventivne delavnice za večanje varnosti starejših. Program je bil v preteklem letu odlično 
sprejet med občani in bo tudi v letošnjem letu za udeležence brezplačen (sofinancirala ga bo MDDSZ).
Delavnice za večanje varnosti starejših bodo potekale v obsegu treh srečanj, na katerih bodo obravnavane 
naslednje teme: doživljanje starejšega človeka in komunikacija, ko so odnosi težavni; skrb za varnost iz-
ven doma (sodelujejo tudi strokovnjaki s policijske uprave); urejanje premoženjskih vprašanj (oporoka in 
druge zapuščinske zadeve); trening praktičnih veščin za povečanje varnosti starejših.
Na voljo bodo tudi strokovnjaki Inštituta Antona Trstenjaka (sociolog in psihologa) za individualno sve-
tovanje za osebe, ki si želijo varnega staranja. Delavnice bodo v Kočevju potekale ob sredah, in sicer 27. 
septembra, 4. oktobra in 11. oktobra, ob 9. uri v Turističnem kompleksu Jezero. Več informacij na spletni 
strani Občine Kočevje.

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

 Vzdrževanje mestnega drevja
Skrb za drevesa v mestu je 
izjemnega pomena za kako-
vost bivanja, saj ta ustvarjajo 
prebivalcem prijetno okolje, 
tako z vidika estetike kot ka-
kovosti zraka, temperature, 
zavetrovanja in sence. Zato 
je pomembno, da so drevesa 
varna in vitalna. Na javnih po-
vršinah občine Kočevje redno 
skrbimo za drevesa. Pri tem je 
pomembno, da se vzdrževanje 
izvaja pravilno in pravočasno, 
pri zasaditvi novih dreves pa, 
da se izbere pravo drevo za 
določeno lokacijo in se tudi 
pravilno zasadi.  

Letos so bili opravljeni že 
številni večji posegi, obrezali 

smo več kot 85 dreves, neka-
tere nevarne tudi odstranili. 
Posekalo se bo še 30 slabše 
vitalnih ali poškodovanih 
dreves oz. dreves, ki rastejo v 
pregostih nasadih. Med njimi 
so na primer macesen, ki visi 
na cesto pri križišču na Roški 
cesti, gledičija in srebrni javorji 
nasproti gimnazije, dva 'obg-
lavljena' javorja na Tomšičevi 
ulici, divja kostanja v vaškem 
jedru Črnega Potoka, ki kažeta 
znake gnilobe, in breza v kro-
žišču na Reški cesti, ki je bila 
poškodovana med gradnjo. 
Večina odstranjenih dreves bo 
tudi nadomeščena, kjer prostor 
to omogoča. Na novo bomo 

zasadili še dodatna drevesa na 
otroško igrišče Gaj, v Hufnag-
lov drevored do spomenika, na 
otroško igrišče pri Policiji, nad 
pomole na Rudniškem jezeru in 
ob reko Rinžo.

Ob tem bi želeli, da so za 
vzdrževanje preostalih dreves 
odgovorni lastniki ali uprav-
ljavci zemljišč. V primeru 
strahu zaradi velikosti lahko 
zniževanje drevesa z obglavlja-
njem prinese lokaciji še manj 
varnosti, četudi je splošno mne-
nje drugačno. Zato vas vabimo, 
da se za strokovno pomoč 
obrnete na Občino Kočevje, ali 
ZGS OE Kočevje. Skupaj bo-
mo lažje našli pravilno rešitev.

V šolske klopi sedlo 183 prvošolcev
Letos je 1. septembra v občini 
Kočevje v šolske klopi sedlo 
183 prvošolcev in prvošolk. 
Generacija je ena izmed bolj 
številčnih v zadnjih desetih 
letih. Na osnovnih šolah Ljuba 
Šercerja, Zbora odposlancev, 
Ob Rinži in Stara Cerkev so za 

prvošolce pripravili lepe spreje-
me. S spodbudnimi besedami jih 
je pozdravil podžupan Roman 
Hrovat in opozoril na varno pot 
v šolo. Za to smo v Kočevju 
tudi letos poskrbeli z izvajanjem 
nacionalne akcije Začetek šole: 
z označenimi varnimi šolskimi 

potmi, pregledom prehodov za 
pešce in varovanjem izpostav-
ljenih prehodov v prvih dneh 
šole. V nadaljevanju pa tudi s 
pogovori o varni poti v šolo in 
poostrenim nadzorom na cestah. 
Vse voznike pozivamo k še večji 
previdnosti.
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Skrb za starejše

Predlogi OO SDS Kočevje v občinskem svetu

Župan Občine Kočevje dr. Vladimir 
Prebilič je podelil enkratno denarno 
pomoč socialno šibkim starejšim 
občanom iz sklada, v katerega pri-
spevajo predvsem podjetja. Sredstva, 
ki jih donatorji vsako leto prispevajo 
v županov sklad, so se večinoma 
namenjala mladim. Letos pa smo se 
na sestankih društva Moja Kočevska, 
ki vključuje kar nekaj starejših ob-
čanov, veliko pogovarjali o težavah, 
ki spremljajo starejše, in sprejeli 
odločitev, da je treba pomagati tudi 
njim. Prostovoljci OZRK Kočev-
je, Društva invalidov Kočevje in 
Društva upokojencev Kočevje so 
julija obiskali posamezne občane 
in jim izročili finančno pomoč v 
obliki bona. Kot je poudaril župan v 

svojem nagovoru starejšim in kar je 
eden od pomembnejših ciljev društva 
Moja Kočevska "moramo v naši lo-
kalni skupnosti ustvariti pogoje, kjer 
se bomo vsi počutili enakopravno 
in enakovredno. Kjer si bomo med 
seboj pomagali in se bomo tu, na 
Kočevskem, vsi počutili doma".

Seveda so podeljena sredstva po 
vrednosti majhna, a velika v name-
nu, ki starejšim povedo, da v svoji 
stiski niso sami. Sicer pa Občina 
Kočevje vsako leto v proračunu na-
menja sredstva za reševanje stisk sta-
rejših. Navajamo nekaj vrst pomoči 
starejšim in pokrivanja stroškov za 
leto 2016, ki so seveda v proračunu 
zaradi zaveze, ki smo jo dali v dru-
štvu Moja Kočevska do volivcev.

Za bivanje starejših oseb v splo-
šnih socialnih zavodih je občina 
plačala stroške v višini 244.407 
evrov. Pomoči so deležni tisti, ki 
nimajo dovolj lastnih sredstev ali 
preživninskih zavezancev za plačilo 
oz. doplačilo. Ravno tako je bilo v 
letu 2016 plačanih 281.128 evrov za 
bivanje 28 starejših oseb v posebnih 
socialnih zavodih.

Do pomoči na domu je bilo upra-
vičenih povprečno 131 oseb me-
sečno in za to namenjenih 156.295 
evrov. V program javnih del je bilo 
vključenih 17 starejših oseb in pora-
bljenih 26.830 evrov. 

Celotna poraba iz občinskega 
proračuna za leto 2016 na socialnem 
področju znaša 2.695.258 evrov. 

Sredstva, ki so bila porabljena 
večinoma za starejše, navajam v ce-
loti: starosti prijazna občina 5.490; 
storitve osebne pomoči na domu 
20.397; bivanje v stanovanjskih 
skupinah 16.659; pogrebni stroški 
2.438; brezdomci 5.000; dodatna 
socialna pomoč - Rdeči križ 22.000, 
(pomoč za plačilo položnic); RK 
Kočevje 13.000 (delitev pomoči v 
hrani, oblačilih, obutvi, humanitar-
na pomoč, skrb za boljšo kakovost 
življenja starejših oseb – obiski pro-
stovoljcev na domu, ipd.); društva 
– razpisi (sredstva je prejelo 15 
društev) 19.872; subvencioniranje 
tržnih stanovanj 39.696 (finančne 
pomoči je bilo deležnih 126 prosil-
cev); subvencioniranje neprofitnih 

stanovanj 122.430 (finančne po-
moči so bili deležni 103 prosilci); 
prispevek za zdravstveno varstvo 
občanov 351.684 (plačilo mesečno 
povprečno 952 prispevkov za zdra-
vstveno zavarovanje občanov, ki so 
na podlagi odločbe CSD upravičeni 
do tega). 

Z zapisanega je razvidno, da se v 
Moji Kočevski trudimo in želimo, 
da proračun zajema starejšo popula-
cijo, seveda pa goro dela zanje opra-
vijo razne humanitarne organizacije 
v občini, predvsem zgoraj omenjene, 
ki skupaj s številnimi prostovoljci 
obiskujejo starejše in jih lajšajo sta-
rostne tegobe in skrbijo, da je starost 
kljub temu kolikor toliko lepa. 
Ana Kosten

V tem mandatu smo si zastavili, da 
spodbujamo mlade na vseh področ-
jih. Temu tudi sledimo, zato smo 
predlagali, da eno od občinskih 
nagrad, spominsko plaketo Občine, 
prejme Špela Zupančič, mag. far. 
Predlog smo tudi potrdili na zadnji 
seji občinskega sveta, ki je bila 5. 
septembra 2017. V OO SDS Kočevje 
smo prepoznali njeno delo in upamo, 
da bo s prejeto nagrado in s svojim 
dosedanjim delom spodbudila še 
mnoge druge mlade, da svoje zna-
nje nadgrajujejo. Hkrati si želimo, 
da bodo mladi spoznali, da lokalna 
skupnost zna prepoznati uspeh in 

trud posameznika ter jih zato tudi 
primerno nagradi. 

Špela Zupančič, mag. farm., je 
mlada znanstvenica na področju far-
macevtske nanotehnologije, dobitni-
ca nagrade Loreal-Unesco štipendije 
za ženske v znanosti, Krkine nagrade 
za posebne dosežke in še mnogo dru-
gih nagrad, ki jih je prejela za svoje 
raziskovano delo. Izjemnega pomena 
je, da kot lokalna skupnost znamo 
izbrati pravi čas, da nagradimo mla-
de za njihovo uspešno delo in jim 
s tem damo občutek, da jih znamo 
ceniti tudi v lokalnem okolju. 

Na septembrski seji smo tudi 

dobili analizo uporabe mestnega 
potniškega prometa, ki ga je občina 
uvedla maja. V treh mesecih posku-
snega obratovanja se je z mestnim 
avtobusom peljalo 560 ljudi. V OO 
SDS Kočevje smo na seji predla-
gali, da ne vržemo puške v koruzo. 
Menimo namreč, da se je poskusno 
obdobje izvajalo v mesecih, ko je 
vreme lepo in ko so ljudje na dopu-
stih. V lepem vremenu se več ljudi 
odloči, da gre po opravilih kar peš. 
Naš predlog je, da še naprej izva-
jamo javni mestni potniški promet, 
ampak v tistih urah dneva, ko so ga 
ljudje v poskusnem obdobju največ 

uporabljali. Infrastrukturo imamo že 
narejeno, samo termine voženj prila-
godimo ljudem – ko se je mestni po-
tniški promet največ uporabljal. To 
ne bi predstavljalo kakšnega večjega 
stroška za občino. 

Pri rebalansu št. 3 smo si najbolj 
prizadevali, da bi v Kočevju dobili 
nogometno igrišče z umetno travo in 
tako pomagali nogometašem in pre-
ostalim športnikom, da bi imeli bolj 
kakovostne treninge in s tem tudi 
dosegali boljše rezultate na športnem 
področju.

V stranki SDS smo dobili kandidat-
ko za predsedniške volitve. Na okrog-

li mizi, ki je potekala konec maja z 
naslovom Izkušnja za mlade, navdih 
za gospodarstvo, smo imeli priložnost 
pobližje spoznati svojo kandidatko 
(takrat še ni bila kandidatka) za pred-
sednico Republike Slovenije – Ro-
mano Tomc, ki je na dobro zastopani 
okrogli mizi povedala in predlagala, 
kaj je trebaq postoriti, da bo v naši 
državi in občinah boljše. Vse udele-
žence mize je s svojo strokovnostjo 
in dostopnostjo navdušila. Tudi v OO 
SDS Kočevje si želimo, da bi ji uspe-
lo. Stranko SDS bo zastopala z sloga-
nom Sodelovanje in spoštovanje.
Luka Bubnjić

Kočevsko jezero – boleča točka
O jezeru se v našem okolju pogo-
varjamo že predolgo. Skozi prste pa 
nam polzijo ideje in razvoj turizma, 
ki bi ga jezero lahko prinašalo s svo-
jimi danostmi.

Ko smo se vključili v lokalno 
politično dogajanje, smo se v SMC 
pogovarjali tudi o jezeru. Ne samo 
mi, praktično vsi prebivalci čutimo, 
da je treba tu narediti veliko, da jeze-
ro postane eden od večjih sestavnih 
delov mozaika turistične ponudbe 
Kočevske. Tudi lokalna oblast z ob-
činskim svetom je to prepoznala in v 
zadnje proračune je bilo vključenih 
več vsebinskih postavk, ki so se del-
no tudi realizirale.

Vendar premiki niso takšni, kot 
bi si želeli. Zakaj tako? Kje je tisti 
kamen spotike, ki nas ovira pri bolj 
temeljitih spremembah? Kakor smo 
bolj ali manj soglasni, da nas enor-
mni del državne lastnine gozdov in 
kmetijskih zemljišč izdatno omejuje 
pri naših razvojnih prizadevanjih, pa 
ob tem nehote počnemo nekaj po-
dobnega, ko gre za to naše jezero. V 
nekem smislu se podobno obnašamo 
do lastnikov zemljišč okoli jezera, 
kakor se država do nas. 

Očitno je spomin nekaterih močan 
in včasih boleč, tudi ko se dotakne-
mo jezera. Večkrat sem slišal izjavo 
v smislu ''kaj bi lahko okoli jezera in 

na njem naredili, če bi bilo zemlji-
šče v lasti občine''. Ob tem večkrat 
privrejo na dan takšna in drugačna 
čustva glede zasebnih lastnikov. 

Zakaj in čemu? Lastništvo zemljišč 
je danost in dejstvo od določene točke 
dogajanja v preteklosti. Nihče ni prav-
no izpodbijal izvedenih postopkov. Ni 
potrebe, da se s tem še ukvarjamo in 
sanjamo o drugačnih opcijah. Še ved-
no veje strah pred zasebno lastnino. 
Čas je, da te strahove odmislimo, prav 
tako pa je treba sprejeti dejstvo, da 
upravljanje v javnem sektorju še zda-
leč ni in ne bo tako uspešno in učinko-
vito, kakor lahko to počne zasebnik. 
Trdim, da je naloga lokalne oblasti 

predvsem na področju vzpostavljanja 
pogojev in zagotavljanja nujne infra-
strukture, stvar lastnikov zemljišč pa 
je, kako in če bodo v te površine inve-
stirali sredstva za turistične projekte.

Kaj je treba storiti?
Najprej je treba skupaj z lastniki 
zemljišč, lokalno skupnostjo in raz-
ličnimi uporabniki jezera in njegove 
okolice odpreti odkrito in ustvarjalno 
razpravo, kaj lahko z jezerom naredi-
mo. Zagotovo ima vsak od lastnikov 
svojo vizijo in pričakovanja, in to bi 
bilo treba resno upoštevati. Nekdo 
bi zgradil hotel, drugi golf igrišče, 
tretji postavil kamp, šotorišče, so-

dobno kopališče in še kaj. Nekdo pa 
bi se raje odločil za prodajo, ker se s 
tem pač ne želi ukvarjati. Vsiljevati 
lastnikom nekaj, kar je moja, vaša 
ali ideja nekoga drugega, ni pošteno. 
Bodo pa lastniki zagotovo z vese-
ljem prisluhnili predlogom strokov-
njakov in uporabnikov, ki imajo že 
zdaj veliko ustvarjalnih idej.

In od tod dalje lahko govorimo 
o resnem strateškem planiranju, ki 
brez lastnikov zemljišč enostavno ne 
gre. Neodgovorno je v lokalni skup-
nosti načrtovati nekaj z lastnino ne-
koga drugega, pa čeprav nam je ideja 
še tako všeč in je tudi koristna. 
Božidar Peteh

Moja občina
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pLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO

Ljubljanska 23
1330 Kočevje
    041 267 937

Zvone Čerimovič s.p.
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• brizganje disperzijskih barv
• pleskanje lesenih in kovinskih izdelkov (okna vrata ograje)
• industrijsko brizganje in barvanje

Zvonko Čerimović s.p., 
Ljubljanska c. 23, Kočevje
C 041 267 937 F leplesk@gmail.com

Slikarska in 
pleskarska dela

Leplesk Zvonko Čerimović

Rubriko Moja občina  pripravljajo v kočevski občinski upravi

Uspešno Poletno varstvo 2017 
Od staršev smo pogosto slišali, 
da težko zagotovijo varstvo ot-
rok med poletnimi počitnicami. 
Zato je Občina Kočevje lani 
prvič izvedla projekt Poletno 
varstvo, ki je bil med družinami 
sprejet z navdušenjem. Odzivi 
na vsebine in izvedbo so bili 
odlični, zato smo s projektom 
nadaljevali tudi letos.  

Poletno varstvo je potekalo v 
treh terminih, ki smo jih posku-
šali čim bolj približati potrebam 
staršev. Varstvo je potekalo na 

OŠ Zbora odposlancev na TZO, 
prispevek staršev je znašal 25 
EUR na otroka na teden, preos-
tala sredstva pa so zagotovili na 
Občini Kočevje. Za prvi termin 
smo prejeli 41 prijav, za drugi 
37 prijav in tretji 22 prijav, 
kar je v primerjavi s preteklim 
skupnim številom prijav za kar 
244 % več in kar kaže na to, da 
je projekt resnično dobrodošel. 
V sklopu urnika so se izvajale 
različne aktivnosti, od športnih, 

naravoslovnih in tehniških. 
Letos pa smo kot novost vpe-
ljali še glasbeno in fotografsko 
delavnico. Pri organizaciji je 
sodelovalo 13 strokovnih delav-
cev-učiteljev in 4 študenti, ki so 
svoje delo opravili odlično.

Obisk taborišča KamporPoziv odličnjakom na podelitev 
županovih petic Na otoku Rab je 9. septembra potekala spominska slovesnost ob 74. 

obletnici osvoboditve taboriščnikov iz italijanskega fašističnega kon-
centracijskega taborišča Kampor. Taborišče je sodilo med najhujša 
italijanska koncentracijska taborišča, v njem pa so bili med drugo 
svetovno vojno zaprti tudi številni Slovenci. Več kot 4.500 inter-
nirancev je umrlo zaradi bolezni, lakote, vročine in mraza, od tega 
1433 Slovenk, Slovencev in njihovih otrok. Slovesnosti v organiza-
ciji Taboriščnega odbora Rab Gonars in ZZB NOB Slovenije se je 
pod pokroviteljstvom župana Občine Kočevje med drugimi udeležilo 
približno sto ljudi iz Kočevja in okolice. Zbrane je nagovoril tudi 
podžupan Občine Kočevje Predrag Bakovič, ki je poudaril pomen 
dogodka, ki naj velja tudi kot opomin, da se tovrstne grozote ne po-
novijo nikoli več.

Župan Občine Kočevje bo tudi 
letos priredil slavnostni sprejem 
devetošolcev in dijakov odlič-
njakov (učencev in dijakov, 
ki bi bili vsa leta po starem 
sistemu ocenjevanja osnovno-
šolskega izobraževanja oziroma 
srednješolskega izobraževanja 
odlični). Letos želimo v slav-
nosti sprejem vključiti tudi tiste 

dijake, ki so se šolali zunaj 
območja občine Kočevje. Zato 
pozivamo vse starše oz. dijake, 
ki imajo stalno bivališče v obči-
ni Kočevje in so v šolskem letu 
2016/2017 zaključili srednješol-
sko izobraževanje, da na Obči-
no Kočevje dostavijo dokazila 
o odličnem uspehu. Na podlagi 
prijav oz. dokazil bomo dija-

kom poslali vabilo na sprejem.
Rok za oddajo dokazil je do 

petka, 29. septembra 2017, 
na naslov Občina Kočevje, 
Ljubljanska cesta 26, 1330 
Kočevje. Za morebitne dodatne 
informacije se lahko obrnete 
na Kristino Krkovič (kristina.
krkovic@kocevje.si, tel. št. 89 
38 230). 

Novice z zadnje seje 
občinskega sveta
Na 29. redni seji Občinskega sveta so svetniki enotno sprejeli odlok 
o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2017 št. 3. Med dru-
gim so sprejeli tudi investicijski program za komunalno opremljanje 
industrijske cone LIK, s čimer se bodo zagotovili pogoji za nadaljnjo 
razvoj in rast podjetij, podali so pozitivno mnenje o kandidatki za rav-
nateljico Osnovne šole Ob Rinži  - Darji Delač Felda. V Svet zavoda 
Osnovna šola Zbora odposlancev se je imenovalo tri predstavnike Ob-
čine Kočevje, občinski svet pa se je seznanil tudi z rezultati testnega 
obdobja urejanja mestnega prometa in prevozov na klic.

Občina Kočevje je 11. 9. 2017 objavila drugi javni razpis za 
dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospo-
darstva v občini za leto 2017. Gre za  ukrep 1 – Spodbujanje 
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in ra-
zvoj. Na voljo je 30.000 EUR. Razpis s prijavno dokumentacijo 
je objavljen na spletni strani Občine www.kocevje.si; razpisi 
in javna naročila. Nanj se lahko med drugimi prijavijo tudi 
vsi tisti prijavitelji, ki so jim bila sredstva po prvem razpisu 
odobrena, vendar sredstev zaradi porabe kvote razpisanih 
sredstev niso prejeli – torej ni bila podpisana pogodba o 
dodelitvi sredstev. Prijavijo se lahko bodisi z isto bodisi z 
drugo vlogo, ob upoštevanju razpisnih pogojev. Prejemniki 
sredstev, s katerimi je že bila sklenjena pogodba o dodelitvi 
sredstev po prvem razpisu za leto 2017, po ukrepu 1.1 in 3, se 
na drugi razpis ne morejo ponovno prijaviti. Rok za prijavo je 
do vključno 29. 9. 2017.

Drugi razpis za 
 pospeševanje razvoja 
gospodarstva 

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
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Nova SEAT Ibiza
že od 10.490 €*

Začni
živeti.

Povprečna poraba goriva 4,9 - 4,7 l/100 km, povprečne emisije CO
2
 112 - 106 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NO

x
: 0,0367 - 0,0222 g/km. Emisije trdih delcev:  0,00024 - 0,00000 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim  koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov. Začasni podatki veljajo za motorje nove SEAT Ibize: 1.0 MPI 
55kW, 1.0 EcoTSI 70kW in 1.0 EcoTSI 85kW. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. * Več o pogojih akcije na seat.si in porscheleasing.si

JORAS CENTER d.o.o., Ob železnici 7, 1310 Ribnica T.: 01/83 69 040, M.: 041 766 156, E: info@joras-center.si, www.joras-center.si

Projekt za boljše človeštvo

Družinske odločitve
Raziskava se bo ukvarjala s šte-
vilnimi vidiki, ki zadevajo dru-
žino. Med njimi so medsebojni 
odnosi, prednosti vodenja dru-
žinskega proračuna in dejavniki, 
ki vplivajo na odločitev za izbiro 
prave šole, saj ima ta pomembno 
vlogo tudi za mladostnikovo pri-
hodnost. Poseben poudarek bo na 
starševstvu: kaj počnejo in kako 
se angažirajo pri vzgoji otrok, kaj 
je odločilno za malčkov uspešni 
razvoj? Uspešne veščine lahko 
preprečijo neželene posledice in 
pomagajo mladim, da uresničijo 
vse potenciale. Zdaj morajo razi-
skovalci le še ugotoviti, kaj točno 
uspešno starševstvo je, zatem pa 
poiskati način, kako ga učinkovi-
to promovirati med roditelji. 

Drugi družinski vidik bo preu-
čevanje dolgotrajne oskrbe staro-
stnikov. Podaljšuje se življenjska 
doba, ne pa tudi njena kakovost, 
hkrati narašča možnost za demen-
co in telesne omejitve. Oskrba v 
ustanovah ni poceni in v vse večji 
meri pada na ramena sorodnikov, 
še zlasti žensk. Raziskava Človek 
bo čez čas ponudila natančno sli-
ko o vplivu dolgoročne oskrbe na 
oskrbovanca in oskrbnika. Hkrati 
bo jasno pokazala razliko med 
njimi in tistimi, ki pomoči ne bo-
do deležni. Odgovore bodo dobila 
vprašanja, kot so: na kakšen način 
se sorojenci odločajo, kdo bo 
skrbel za onemoglega družinske-
ga člana? Ali bo skrbnik deležen 
večje finančne pomoči bratov in 
sester, ki živijo daleč od doma in 
ne morejo pomagati pri dnevni 
oskrbi? Kako se pomoč odslikava 
na oskrbovancu? 

Oborožene s takimi informaci-
jami se bodo družine v prihodnje 
lažje pripravile na izzive dolgo-
živosti. Izboljšala naj bi se tudi 
zdravstvena politika, svojo po-
nudbo bodo na podlagi rezultatov 
preoblikovale zavarovalnice in 
zavodi, ki ponujajo nego in po-
moč na domu. 

Hrana in zdravje
Eden od raziskovalnih sklopov 
bo posvečen vprašanju, kako na 
izbiro živil vplivajo biologija, 
ekonomija, geografija in družbene 
interakcije. Prvi 'prehrambni atlas' 
bo sestavljen celo iz podatkov o 
tem, kako na izbiro živil vpliva 
soseščina, v kateri posameznik 
živi, ter transport, distribucija in 
dostopnost zdrave hrane. Danes 
raziskave v nekaterih evropskih 
državah že potrjujejo take pove-
zave. Kupci iz vzhodne Evrope 
pogosto dobivamo enake, a manj 
kakovostne in praviloma dražje 
prehrambne izdelke kot tisti, ki 
nakupujejo v istih trgovskih veri-
gah na zahodu. A raziskav, ki bi 

nekatera obolenja povezovale s 
slabo izbiro hrane in nezadostnim 
gibanjem, je še vedno premalo. 

Pomanjkanje samonadzora
Zmožnost samonadzora naj bi bi-
la odvisna od biologije in okolja, 
rezultati projekta pa bodo omo-
gočili enkraten vpogled nanj. Na 
ta način se nadejajo priložnosti 
za izboljšanje splošnega zdravja 
ter uvedbo novih preventivnih 
strategij. 

Najbolj znan ali vsaj najod-
mevnejši eksperiment na to temo 
so opravili že pred desetletji. 
Pred sodelujoče malčke, ki so 
jih pustili same v prostoru, so 

znanstveniki postavili sladice. Če 
bodo potrpeli nekaj časa in jih ne 
bodo pojedli, bodo za nagrado 
dobili še en kos. V nasprotnem 
primeru pa ne. Potem, ko so ot-
roke spremljali v odraslo dobo, 
so ugotovili, da so bili tisti, ki 
so se zmogli obvladati in poča-
kati, precej uspešnejši na vseh 
področjih. Nezmožnost začasne 
odložitve ugodja pri preostalih 
otrocih pa je vidno vplivala na 
različne odvisnosti, hudo debe-
lost, diabetes tipa 2 in patološko 
kockanje. Prav tako se je po-
manjkanje samonadzora odrazilo 
na posameznikovem odnosu do 
lastnega zdravja, preventivnih 

akcij ter predpisanih zdravstve-
nih tretmajev. 

Vloga možganov
Okolje in naše izkušnje po-
membno oblikujejo naše možga-
ne, ti pa sprejemajo in procesirajo 
informacije, ki vplivajo na naše 
vedenje in okolico. Vzajemni 
vpliv je tako izrednega pomena, 
saj bivalna sredina skupaj z geni 
oblikuje tako posameznika, ki bo 
za družbo pridobitev, kot onega, 
ki bo iz nje 'izcedil' vse, kar se bo 
dalo. Podatki so pomembni v luči 
dejstva, da bo nekdo, ki je vzgo-
jen v revnem ali nevarnem okolju, 
bolj verjetno odrasel v človeka, 

čigar možgani 'proizvajajo' anti-
socialno vedenje ter slabše fizično 
in duševno zdravje. Nov projekt 
bo poskušal odgovoriti na ugan-
ko, kako revščina vpliva na razvoj 
možganov in vedenje sploh. Pa 
tudi na to, kako na oblikovanje 
čustvenih in kognitivnih funkcij 
delujejo ponavljajoče se travme 
ter daljše stresne izkušnje. 

Poseben poudarek bo na mla-
dostnikih, saj se v tem obdobju 
pojavljajo največje spremembe 
v družbeni, seksualni, fizični in 
intelektualni domeni. Najstnikov 
um je najbolj ranljiv, takrat se pos-
tavijo tudi temelji za večino poten-
cialnih duševnih težav ter poveča 
možnost mortalitete zaradi rizičnih 
in impulzivnih oblik vedenja. 

Preteklost, sedanjost,  prihodnost
Med temami, ki zanimajo stro-
kovnjake, so še prednosti in po-
manjkljivosti v urbanem okolju, 
vpliv sodobnih tehnologij na 
otrokove možgane, povezava med 
revnejšimi mestnimi predeli ter 
izpostavljenostjo onesnaženemu 
zraku in številne druge. Posebnost 
projekta je v njegovi časovnosti, 
saj bo predstavljal unikatni pre-
gled človeških sprememb skozi 
čas. V preteklosti so podobne 
raziskave sicer obstajale, a so bile 
precej razdrobljene in omejene. 
Tokratna pa se bo dve desetletji 
ukvarjala z množico kratko-, sre-
dnje- in dolgoročnih sprememb, 
ki oblikujejo sodobnega človeka. 

Ker bo študija zajela veliko šte-
vilo ljudi z izjemnim številom de-
likatnih podatkov, se marsikdo boji 
zlorabe informacij, ki v elektronski 
dobi niti ni tako nepričakovana. A 
vpleteni trdijo, da razloga za strah 
ni. V naslednjih letih bo na vrsti 
kar nekaj javnih dogodkov, s kate-
rimi naj bi zagotavljali odprtost in 
transparentnost študije. Prav tako 
bo del ekipe svetovalni svet, ki se 
bo ukvarjal izključno z nadzorom 
podatkov, ki morajo ostati tajni. 
Tudi znanstveniki, ki bodo datote-
ke preučevali, primerjali in merili, 
bodo to lahko počeli le pod stro-
kovnim nadzorom in samo v usta-
novi, ki bo podatke zbirala. Nihče 
ne bo imel popolnega dostopa do 
glavne baze podatkov in nihče jih 
ne bo mogel raziskovati doma.

Informacijska doba omogoča 
znanstvenikom neverjetno pri-
ložnost za preverjanje starih in 
postavljanje novih teorij ter reše-
vanje mnogih izzivov, ki čakajo 
bodoče generacije. Strokovnjaki 
pričakujejo, da bodo zbrane baze 
pomagale pri izjemnih znanstve-
nih odkritjih v medicini in druž-
benih znanostih, hkrati pa naj bi 
jim uspelo razkriti pravo naravo 
človeškega obnašanja. 
Bori Grabovac Morse

To jesen se začenja izvedba najobsežnejšega raziskovalnega eksperimenta, katerega podatki naj bi pomagali pri reševanju velikih družbenih izzivov sodob-
nega časa. Rezultat projekta Človek, ki bo preučeval potencialne povezave med posameznikovim umom, telesom in okoljem, bo največja in najnatančnejša 
zbirka podatkov z različnih področij. Vodila ga bo newyorška univerza University of New York, ki želi ugotoviti, kateri prirojeni oziroma pridobljeni dejavniki ter 
njihove medsebojne interakcije vplivajo na nastanek diabetesa, alzheimerjeve bolezni, depresije in drugih tegob. Bistvo raziskave je celovit pregled in razume-
vanje številnih dejavnikov ter posameznikovih odločitev, ki vplivajo na zdravje in navade ter oblikujejo njegovo življenje. 

Vrhunski pretepački

Dekleti sta medalje na prvenstvih 
začeli pobirati skoraj takoj, ko 
sta se odločili za povsem resen 
pristop k športu, ki je mešanica 
karateja, aikida in juda. "Leta 2011 
sva si rekli, da je jiu-jitsu tisto 
pravo in sva začeli resno trenirati," 
pravita punci, ki sta le dve leti po-
zneje posegli po tretjem mestu na 
svetovnem mladinskem prvenstvu 
v Bukarešti. "Leta 2014 sva bili 
drugi na evropskem mladinskem 
prvenstvu na Švedskem, leta 2015 
pa bronasti na svetovnem mladin-
skem prvenstvu v Atenah", pove 
Sara Besal. Potem sta športnici 
leta 2016 osvojili kar dve medalji. 
"V Madridu sva bili prvi na sve-
tovnem mladinskem in tretji na 
svetovnem članskem prvenstvu," 
dopolni Patricija Delač, ki zna 
tako kot njena sotekmovalka vse 
zmage še vedno našteti na pamet. 

Krona uspehov deklet, ki tek-
mujeta v duo sistemu, je prišla po 
šestih letih resnega treniranja. Na 
svetovnih igrah, ki predstavljajo 
olimpijske igre za neolimpijske 
športe, sta si letos priborili srebrno 
medaljo in postali svetovni pod-
prvakinji. Ta kolajna jima poleg 
mladinskega naslova tudi največ 
pomeni. Čisto prva, ki jima je dala 
zagon za naprej, pa je bila popolno 
presenečenje. "Res je bilo lepo 
slišati slovensko himno," se spomi-
nja Sara, ki uspeh dua komentira 
takole: "Če že nekam greš, potem 
ne moreš priti domov praznih rok." 
Dobitnici številnih kolajn sta bili 
kar trikrat proglašeni za ekipo 

leta v Kočevju, od lani pa sta tudi 
ponosni lastnici občinskega prizna-
nja. Za njunimi na videz lahkimi 
uspehi stoji ogromno dela, truda 
in napora. Pa tudi dobri trenerji 
in podpora obeh družin, ki sta po 
njunih besedah bolj kot ne 'nešpor-
tni'. "Najin glavni trener je Elvis 
Podlogar, ki naju mora včasih tudi 
'bremzati', saj sva precej zagnani. 
Z nama veliko delata tudi Boštjan 
Divjak ter kondicijski trener Mar-
jan Oražem. Starši ter bratje in 
sestre so odlični v vlogah navija-
čev, vendar jih na velikih tekmova-
njih ni zraven. "Če jih ni tam, sem 
bolj skoncentrirana," pojasni Patri-
cija. Sara pa je podobnega mnenja: 
"Raje vidim, da ne grejo, saj bi bila 
potem preveč živčna." 

V jiu-jitsu iz triatlona 
V klubu Sibor Inotherm, kjer tre-
nirata od samega začetka, imata 
že nekaj naslednikov, saj so se z 
zlatimi medaljami na svetovnih 
mladinskih prvenstvih okitili 
tudi nekateri drugi člani. Trn v 
peti pa sta dekletoma Avstrijki, 
sestri Bećirović, ki sta Kočevarki 
premagali na zadnjih svetovnih 
igrah. A 'večni zmagovalki' nista 
nepremagljivi, saj sta jima bili 
domačinki točkovno precej blizu 
lani v Nemčiji. "Videli sva, da se 
da tudi njiju premagati, in upava, 
da zmaga še pride," pravita Sara 
in Patricija, ki večer pred tekmo 
pogosto vizualizirata napade. Med 
tekmami pa ne gledata sotekmo-
valcev niti se ne obremenjujeta z 

njihovimi ocenami. 
Zanimivo je, da sta vrhunski 

tekmovalki svojo pot začeli v pov-
sem drugih vodah, v triatlonu, in 
to precej zgodaj; Sara pri sedmih, 
Patricija pa pri osmih letih. Klub 
je takrat vodil Elvis Podlogar, ki je 
nato ustanovil še enega, v katerem 
so trenirali jiu- jitsu, k sodelovanju 
pa povabil še vse triatlonce. Zakaj 
pa ne bi poskusili, sta si takrat 
mislili deklici, še posebej zato, ker 
sta se lahko po zaključku enega 
treninga takoj lotili še drugega. 
Sara je obe športni zvrsti trenirala 

pet let, poleg tega je imela še čas 
za lokostrelstvo. Patricija pa je po 
prehodu v jiu-jitsu ostala le še pri 
plavanju. Da bi bila mera polna, 
sta zraven športnega udejstvova-
nja končali glasbeno šolo. Obe 
namreč igrata klavir, Patricija pa 
ljubiteljsko brenka še na kitaro. 
Tudi na tem področju nista bili od 
muh, saj se lahko pohvalita s kar 
nekaj glasbenimi priznanji. Ob 
vseh aktivnostih ne trpi niti redno 
šolanje, pa tudi manjkata ne veli-
ko. "Ah, če manjkaš pri pouku, te 
potem čaka vse tisto prepisovanje 

snovi …" pravita mladenki, ki 
ju z navdušenjem podpirajo še 
sošolci. "Poleg tega imava večino 
treningov popoldne in čez vikend, 
enako je s tekmovanji, tako da 
resnih izostankov ni," razloži 
Patricija, ki se bo po gimnaziji 
podala v naravoslovne vode, saj 
jo najbolj zanimata matematika 
in kemija. Na vprašanje, ali sta na 
njene uspehe ponosna tudi brata 
– eden gre že po njenih stopinjah 
–, z odgovorom vskoči Sara: "Saj 
morata bit'," ki na poizvedovanje o 
tem, ali se je sestra, ki je prav tako 
trenirala triatlon, kaj boji, v smehu 
reče le: "Ja."

Trenirata dvakrat tedensko, pred 
tekmovanji vsak dan, pred svetov-
nimi igrami pa sta delali celo trik-
rat dnevno. Ob vseh obveznostih, 
ki si jih nalagata in ki zahtevajo 
veliko odpovedovanja, nekoliko 
trpi njuno družabno življenje. A 
vendar se čas najde za vse, le dob-
ro se je treba organizirati. Priorite-
ta je vendarle šport, trdita punci, ki 
jima časovno usklajevanje odlično 
uspeva. Tudi razumeta se dobro, 
stepeta pa se le takrat, ko trenirata. 

Obe se želita v prihodnosti čim 
dlje udejstvovati v tem športu, 
Sara pa bi se rada podala tudi v 
trenerske vode. Zdaj že uči mlajše 
nadobudneže, Patricija pa o tem 
za zdaj še ne razmišlja. Dekleti 
že konec septembra čaka medna-
rodno tekmovanje v Nemčiji, no-
vembra pa na svetovnem članskem 
prvenstvu v Kolumbiji. Posebej 
pomemben bo oktober, ko bosta 
nastopili na evropskem mladin-
skem prvenstvu v Bukarešti. "Tu 
morava zmagati, pravi 'šef'. Manj-
ka nama namreč le še ta naslov," 
se smeji Sara, ki si medalje obeta 
tudi na drugih tekmah. "Vprašanje 
je le, kakšne barve bodo."
Bori Grabovac Morse

Sara Besal in Patricija Delač sta na videz povsem običajni mla-
denki, za njuno mirno pojavo pa se skrivata borki, zmagovalki 
in vrhunski športnici. Dvajsetletna Sara, študentka 2. letnika 
kineziologije na Fakulteti za šport, in 18-letna Patricija, ki je v 
zadnjem letniku Gimnazije in srednje šole Kočevje, sta dvojec, 
ki se med drugim ponaša z naslovom svetovnih mladinskih 
prvakinji v jiu-jitsu.

Foto: Bori Grabovac Morse

10.000 Newyorčanom v 4.000 gospodinjstvih se bo v 20-letnem 
 eksperimentu pridružilo še 20 ameriških mest in 200.000 ljudi. 

Jiu-jitsu je šport, kjer ni rivalstva, zato sva veseli za tiste, ki zmagajo, četudi 
sami izgubiva, pravita svetovni mladinski prvakinji Sara Besal in Patricija 
Delač. • Foto: Klemen Petrič
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Zobni alarm
Svetovna zdravstvena organiza-
cija je uvrstila zobne in ustne bo-
lezni med najpogostejše kronične 
bolezni. Pomembno je dejstvo, 
da se jih da v veliki meri prepre-
čiti z dobro preventivo.

Pogosto mislimo, da o čiščenju 
zob in ustni higieni vemo veliko. 
Pravilnega umivanja zob nas uči-
jo v vrtcu in pozneje v osnovni 
šoli, zobozdravniki opozarjajo, 
da je čiščenje zob nujno in pot-
rebno. O ustni higieni nas obveš-
ča televizija in pišejo časopisi. 
Pričakovati pa je, da smo ljudje 
ozaveščeni in skrbimo za lastno 
zdravje odgovorno in aktivno, a 
rezultati kažejo ravno nasprotno. 
Stopnja ustnega zdravja se ne iz-
boljšuje, ne glede na pridobljena 
znanja in dostopnost pripomočk-
ov in izdelkov za ustno higieno. 
Več kot 90 odstotkov ljudi ima 
vnetja dlesni, zobna gniloba je 
razširjenja pri vseh starostnih 
skupinah, predvsem pri otroški 
populaciji. Prisotnost oblog na 

zobeh, krvaveče dlesni in slab 
zadah so stanja, ki kažejo, da je 
ustna higiena naša šibka točka, 
čiščenje zob pa dolgočasno opra-
vilo, ki ga izvajamo neredno hitro 
in površno. Doslednost in nekaj 

minut dnevno vloženega truda je 
dolgoročna naložba v naše ustno 
zdravje. Izognili se bomo mar-
sikateri težavi, bolečini, strahu 
pred zobozdravnikom, vsadkov 
ne bomo potrebovali, tako kot ne 

protetičnih izdelkov. Pozabili smo 
na svojo vlogo in odgovornost za 
lastno zdravje in za zdravje svojih 
otrok. Če starši skrbijo za svoje 
zobe, potem to počnejo tudi nji-
hovi otroci. In obratno. 

V šolskem letu 2017/2018 
bomo zato v osnovni program 
zobne preventive vključili pov-
sem nov program Zobni alarm. 
Predšolski otroci v vrtcih in 
učenci prvih razredov bodo 
vključeni v program, s katerim 
otrokom in staršem prenesemo 
znanje o pravilni negi zob in dle-
sni ter ustreznih pripomočkih za 
ščetkanje. Otroci bodo sodelovali 
v delavnicah, na katerih se bodo 
naučili, kako redno, pravilno in 
z veseljem skrbijo za svoje zobe. 
Na delavnice bodo povabljeni tu-
di starši, da osvežijo svoje znanje 
o pravilni ustni higieni.

Verjamemo, da lahko z ustre-
zno ustno preventivo zobje 
ostanejo zdravi za vse življenje. 
Zato je še toliko bolj pomembno, 
da pravilnega ščetkanja naučimo 
prav otroke. Starši, vzgojitelji in 
učitelji so pri tem za vzgled in 
podporo.
Slavica Mladenovič,  
Jana Pezdirc

Vsakodnevna ustna higiena je poleg ustrezne prehrane in rednih obiskov 
zobozdravnika pomemben dejavnik pri preprečevanju nastanka in  
razvoja ustnih in zobnih bolezni.

Foto: www.zobnialarm.si

35 % Kočevarjev 
zavrglo priložnost 
5.789 ljudi je v prvi polovici 
tega leta izvedelo, da se v nji-
hovem črevesju dogajajo spre-
membe. 5.789 oseb, ki živijo v 
Sloveniji, od vabljenih 157.645, 
je imelo pozitiven izvid labo-
ratorijske preiskave njihovih 
vzorcev blata. Vsi ti ljudje ni-
majo raka, so pa ravno zato, ker 
so sodelovali v programu Svit, 
odkrili, da se v njihovem telesu 
dogaja nekaj, kar ni normalno, 
in so lahko odšli na dodatne 
preiskave.

Glavni namen programa Svit 
je pravočasno odkriti predra-
kave spremembe in raka na 
debelem črevesu ter danki pri 
čim večjem deležu ciljne popu-
lacije. Žal pa je odzivnost slab-
ša, kot so organizatorji akcije 
načrtovali. Še posebej slabo so 
se izkazali prebivalci kočevske 
občine, ki so s 65,12-odsto-
tno stopnjo odzivnosti na 24. 
mestu v ljubljanski regiji. Za 
primerjavo: v občini Cerkno se 
je vabilu odzvalo skoraj 72 % 
žensk in moških, v Železnikih 
81,48 %, v Osilnici pa 53 %. 
Rezultati polletnega poročila 
znova potrjujejo, da so ženske 
bolj vestne, saj se praviloma 
v vseh občinah odzovejo v 
večjem številu kot moški. Na 
Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje poudarjajo, da je z ugo-
tavljanjem prikrite krvavitve v 
blatu mogoče raka odkriti v ze-
lo zgodnji fazi, ko so možnosti 
za ozdravitev še zelo velike.

Preventivni zdravstveni pro-

gram je eden od treh državnih 
presejalnih programov zoper 
raka: Dora je namenjena zgo-
dnjemu odkrivanju raka dojk, 
Zora pa odkrivanju raka ma-
terničnega vratu. Svit cilja na 
točno določeno populacijo, tiste 
med 50. in 74. letom starosti. 
Pol milijona ljudi, ki je zajeto 
v ciljno populacijo, dobi vabilo 
na dom. Letos vabila pošilja-
jo tistim, ki so rojeni na 'lihe' 
letnice, med letoma 1943 in 
1967. Sodelovanje v programu, 
ki ga izvaja Nacionalni inštitut 
za javno zdravje, je brezplačno. 
V prvem polletju so poslali 
157.645 vabil, od tega jih je 
bilo 157.070 vročenih. Izjavo 
o sodelovanju je vrnilo 98.046 
oseb, zaradi začasnih ali trajnih 
izključitvenih kriterijev (kolo-
noskopija v zadnjih treh letih 
z odstranjenimi polipi ali brez, 
rak debelega črevesa ali danke 
in kronična vnetna črevesna bo-
lezen) je bilo izključenih 5.921 
ljudi. V programu ni želelo 
sodelovati 171 oseb, komplete 
testerjev za odvzem dveh vzor-
cev blata na prikrito krvavitev 
blata pa so poslali 92.013 ose-
bam. Za analizo primerne vzor-
ce je vrnilo 89.089 ljudi, med 
analiziranimi osebami je imelo 
83.300 oseb negativen, 5.789 
pa pozitiven izvid. 
Petra Šolar

Vir: Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, Center za upravljanje 
programov preventive in krepitve 
zdravja

 

 
 

 Yaskawa Electric Corporation je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev na področju pogonskih sistemov, 
industrijske avtomatike in robotike, izumitelj koncepta mehatronike in eden največjih svetovnih proizvajalcev 
industrijskih robotov. 

Za potrebe nove tovarne industrijskih robotov v Kočevju, iščemo: 

Strateški nabavnik, odgovoren za:

•	 Skrb za dnevno zagotavljanje potrebnih materialov za proizvodnjo
•	 Odgovornost za iskanje novih rešitev na področju nabave 
•	 Sodelovanje pri presoji in izboru dobaviteljev
•	 Skrb za pogodbe z dobavitelji
•	 Vključevanje dobaviteljev v procese stalnih izboljšav

Pričakujemo:
•	 najmanj 5 let izkušenj na primerljivih delovnih mestih v proizvodnih podjetjih 
•	 najmanj 5 let del. izkušenj s programom SAP (kot key user)
•	 poznavanje metod za zagotavljanje kakovosti PPAP, ISIR, 8D
•	 poznavanje načel vitke proizvodnje
•	 odlične analitične in prezentacijske sposobnosti
•	 tekoče znanje angleščine 

Manager za področje oskrbe z materiali, odgovoren za:

•	 S&OP – organizacija procesov zagotavljanja on-time dostave in učinkovito upravljanje z zalogami
•	 Planiranje (Scheduling & Forecasting) – zagotavljanje nemotene oskrbe z materiali s strani 

dobaviteljev
•	 Upravljanje z zalogami (Inventory Management)
•	 Zagotavljanje uporabe metod vitke proizvodnje (Lean Enterprise for Material Flow)
•	 Skladiščno poslovanje (Warehouse Management)
•	 Vodenje evidenc v programu SAP
•	 Vodenje in organizacija tima ter skrb za razvoj zaposlenih 

Pričakujemo:
•	 najmanj 7-10 let izkušenj na primerljivih delovnih mestih v proizvodnih podjetjih 
•	 najmanj 5 let del. izkušenj s programom SAP (kot key user)
•	 poznavanje načel vitke proizvodnje
•	 odlične analitične in prezentacijske sposobnosti
•	 tekoče znanje angleščine 

Rok za prijavo je do 17.10.2017.  
Prošnjo v slovenskem in angleškem jeziku pošljite
po elektronski pošti na naslov:
tjasa.snoj@adecco.si

Z obnašanjem sporočate, kakšni ste

Bonton je odraz spoštovanja, 
tolerance, priznavanja enakosti 
in strpnosti. Pravila obnašanja 
se sicer razlikujejo od kulture do 
kulture, a večina je istih. Nekatera 
sčasoma postajajo bolj ohlapna, 
recimo glede oblačenja. S kršitvi-
jo pravil lahko prizadenete druge 
ali pa pošiljate ljudem okoli sebe 
napačno sporočilo. Upoštevanje 
bontona v službi pa ogromno pri-
pomore k dobremu počutju med 
zaposlenimi. Kako stroga pravila 
uporabljati, je odvisno od tega, 
v kakšni situaciji se znajdemo. 
Tokrat nekaj splošnih, ki veljajo v 
naši družbi. 

Pozdravljanje
Tisti, ki vstopi v prostor, vedno 
pozdravi prvi, tudi če je po hierar-
hiji višje (npr. direktor, ki stopi v 
sejno sobo, pozdravi zaposlene). 
Prvi pozdravimo tudi, ko vstopi-
mo v javno ustanovo, trgovino, 
restavracijo, kavarno in dvigalo. 
Pozdravimo tiste, zraven kate-
rih sedimo: recimo v kulturnih 
ustanovah, čakalnicah itd. Pozd-
ravljamo se z 'dober dan', 'dober 
večer', 'nasvidenje'. Pozdravljamo 
razločno, ne kričimo ali šepeta-
mo. Znanci in prijatelji se lahko 
pozdravijo z 'živijo', 'zdravo' in 
'čao'. Pozdrave izbiramo primer-
no okoliščinam. Moški pozdravi 
žensko prvi, razen če ni veliko 
starejši od nje. Mlajša oseba is-
tega spola prva pozdravi starejšo 
osebo istega spola. Če srečamo 
mlajšega znanca z ženo, pozdra-
vimo prvi, saj s tem pokažemo 
spoštovanje do žene. Pomemben 
del pozdravljanja so poleg besed 
tudi izraz na obrazu, pogled, roke 
in telo. 'Dobro jutro' uporabljamo 
do 8. ure zjutraj, 'dober dan' do 
18. oz. 20. ure (poleti), 'dober 
večer' pa po 18. oz. 20. uri. Za-
radi rahljanja pravil pa ne bo nič 
narobe, če boste s pozdravom 
koga prehiteli, čeprav bi po pra-
vilih morali počakati. Če nas kdo 
pozdravi, vedno odzdravimo! 
Poleg pozdrava lahko uporabimo 
tudi ime, npr. 'Živijo, Luka!'

Predstavljanje 
Pravila pri predstavljanju so: 
predstavimo osebo, nižjo po po-
ložaju osebi, višji po položaju, 
mlajšega starejšemu in moške-
ga ženski. Če ni nikogar, ki bi 

predstavil oz. seznanil dveh, ki se 
ne poznata, se sami predstavimo 
drug drugemu. Tu velja: moški se 
prvi predstavi ženski, razen če ni 
med njima velike starostne razli-
ke, nižji po položaju se predstavi 
višjemu po položaju, v gosteh se 
gostje predstavijo gostiteljici ne 
glede na razliko v letih ali polo-
žaju. Drugače pa je gostiteljeva 
dolžnost, da gostu predstavi vse 
navzoče. Na sestankih gostitelj 
na začetku pozdravi vse goste in 
se predstavi ter poimensko, glede 
na funkcijo, predstavi sodelavce. 
V službi mora novega sodelav-
ca predstaviti vodja službe oz. 
oddelka. Spodobi se, da ga pelje 
od pisarne do pisarne in seznani 
z drugimi. Ko pridemo v podje-
tje zaradi posla, se predstavimo 
sami: povemo ime in priimek ter 
funkcijo ali položaj. Akademskih 
nazivov pri predstavljanju ne upo-
rabljamo.

Rokovanje
Rokujemo se z desno roko. V po-
slovnem okolju je rokovanje edini 
dovoljeni fizični stik. Roko izteg-
nemo predse v višini komolcev, 
rokujemo se kratek čas, največ 3 
do 4 sekunde. Dlan stisnemo, ne 
premočno ali premlahavo, roke ne 

stresamo, sogovornika pogledamo 
v oči in pozdravimo. Ponujene 
roke ne smemo nikdar zavrniti! 
Če imamo roke vlažne, prepotene, 
umazane ali mrzle, se raje opra-
vičimo. Pazimo, da ne vdiramo v 
intimni prostor drugih. Rokujemo 
se na dolžini iztegnjene roke. Po 
končanem stisku nam roka ne 
sme pasti v prostem padu navzdol 
kot pokošena.

Če se približamo večji skupini 
ljudi in se odločimo za rokovanje, 
ponudimo roko vsem zapovrstjo. 
Pravila: prvi ponudi roko starejši, 
ženska ponudi prva roko moške-
mu, višji po položaju pa nižjemu 
po položaju. Moški mora pri 
rokovanju vedno stati, za ženske 
to ni obvezno. Nikoli se ne roku-
jemo čez mizo, s cigareto v roki 
ali drugo roko v žepu. Rokujemo 
se lahko tudi z obema rokama, a 
le s tistimi, ki se dobro poznamo. 
Rokujemo se, ko se spoznavamo, 
srečamo s prijatelji, poslavljamo 
za nekaj časa ali ko nekomu vo-
ščimo.

Telefoniranje
Ko nekoga kličemo, se najprej 
predstavimo in povemo, zakaj 
kličemo. Pred pogovorom se prip-
ravimo: vedeti moramo, o čem se 

želimo pogovarjati, in priskrbimo 
informacije. Če sprejemamo 
uraden klic kot predstavniki pod-
jetja oz. ustanove, se oglasimo s 
pozdravom ter razločno povemo 
naziv podjetja oziroma ustanove, 
npr. 'Dober dan, tu Zdravstveni 
dom Kočevje.' Če sprejemamo 
zaseben klic, se lahko oglasimo s 
'halo', prosim' ali 'dober dan'. Če 
kličemo, najprej pozdravimo in 
povemo, kdo smo, in povemo, za-
kaj kličemo. Če kličemo napačno 
številko, se opravičimo. Nevlju-
dno je, če se med telefonskim po-
govorom še s kom pogovarjamo. 
Uradne klice (klasični telefon) 
naj bi sprejeli najpozneje po treh 
zvonjenjih!

Pravila pri uporabi prenosnega 
telefona velevajo, da ga uporab-
ljamo diskretno, ne preglasno, 
pogovori naj bodo kratki. Med 
pogovorom se umaknemo od 
ljudi, s katerimi smo komuni-
cirali, ko je zazvonil telefon. 
Popolnoma nesprejemljivo je 
sprejemanje klicev ali pošiljanje 
sporočil v gledališčih, koncertnih 
in kinodvoranah, med sestanki, v 
restavracijah. Prenosnega telefona 
ne uporabljamo na pokopališčih, 
v bolnišnicah in zdravstvenih 
ustanovah, predvsem pa ne tam, 

kjer nas na to opozarjajo znaki. 
Če pričakujemo nujen klic in smo 
na sestanku ali v restavraciji, se 
ljudem okrog sebe že vnaprej 
opravičimo, aparat nastavimo na 
vibriranje in se iz prostora – ko 
dobimo klic – diskretno umakne-
mo. Nikoli pa se na prenosni tele-
fon ne oglašamo med sestankom 
(konferencami, uradnimi kosili) 
v navzočnosti drugih. Vsa pravila 
veljajo tudi za uporabo preostalih 
aplikacij, ki jih omogočajo pre-
nosni telefoni (družabna omrežja, 
igrice itd.).

Če koga kličete na mobilni te-
lefon, pa vam ne vrne klica, s tem 
krši pravila vljudnosti. Tudi če ste 
komu poslali sporočilo in prosili, 
naj vas pokliče, pa tega ni storil in 
ste morali sami ponovno klicati. 
Nevrnjen klic pomeni izmikanje 
obveznosti, kar je razumljivo, 
vendar ni opravičljivo, še huje pa 
je, če ne odgovorimo iz gole ma-
lomarnosti. Zato si nikar ne izmi-
šljajmo za lase privlečene zgodbe, 
saj je veliko bolje biti iskren.

Zamujanje in opravičila 
Točnost ni le vrlina, temveč eno 
od pravil bontona. Zamujanje 
je namreč znak nespoštovanja 
časa druge osebe. Z zamujanjem 
izkazujete neresnost in neprofe-
sionalnost. V poslovnem svetu z 
zamujanjem čakajočemu sporo-
čate 'Moj čas je pomembnejši od 
tvojega'.

Na sestanke, prireditve in 
obiske moramo priti točno. Če 
zamujamo, moramo sporočiti, 
da zamujamo, in povedati, kdaj 
približno bomo prišli. Organiza-
torji prireditev morajo vedno pri-
ti točno. Gosti lahko pridejo 5 do 
10 minut pozneje, vendar ne več 
kot 20 minut po dogovorjenem 
času. Akademskih 15 si lahko 
privoščijo ob odprtju razstav, a se 
počasi tudi ta oblika 'izmikanja' 
umika. Nekateri celo trdijo, da 
akademskih četrt sploh ne obsta-
ja več. Za zamudo se je treba 
opravičiti, a ne na sestankih. Če 
zamujamo nanj, se pridružimo 
preostalim za mizo tiho in brez 
trkanja. Če na sestanek zamuja-
mo več kot 20 minut, je bolje, 
da se ga ne udeležimo. Sicer se 
je treba za zamudo opravičiti, a 
s tehtnimi in kratkimi opravičili. 
Zamujanje izredno slabo vpliva 
na odnose med ljudmi, je neka 
oblika 'kraje'. Če boste zamudili 
na razgovor za službo, te zago-
tovo ne boste dobili, tudi če že-
lite pridobiti novo stranko in če 
zamujate 10 minut, vam to vse-
kakor ne bo 'pomagalo'. Zamu-
diti ne smete tudi na prijateljske 
'kave' ali obiske, če zamujate, se 
opravičite.

Še to: na sprejeme, kosila in 
poslovna srečanja ne smete priti 
preveč prezgodaj. Raje počakajte 
kje drugje v bližini.
Petra Šolar

Vir: Ksenija Benedetti:  
Simfonija forme

Ste bili kdaj v kinu, pa je 
nekdo med projekcijo filma 
nenehno brskal po mobil-
nem telefonu? Ali še huje: 
igral igrice! Ste kdaj poslu-
šali utrujajoče dolg govor 
na prireditvi? Je na sestanek 
kdo zamudil več kot 20 mi-
nut? V vseh naštetih prime-
rih se ljudje okrog vas niso 
držali bontona. Kršili so pra-
vila spodobnega vedenja. 
S tem so (hote ali nehote) 
pokazali, koliko spoštovanja 
imajo do vas.

Foto: Petra Šolar
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Nove knjižnice, 'stari' grehi

Dobro jutro, socialno podjetništvo

Med poletjem so gradbeniki zav-
zeli tri od osmih kočevskih šol, 
v preostalih so delavci popravili 
najnujnejše. Največ dela so imeli 
v šoli v Gaju, kjer so prenovili 
knjižnico. Lepo vreme in od-
sotnost otrok so izkoristili tudi za 
obnovo vhodov v telovadnico in 
šolo. "Stari vhod v šolo je bil že 
nevaren, ponekod je tudi razpa-
dal. Poleg tega smo pločevinasti 
naklon, namenjen dostopu inva-
lidom, zamenjali s kamnitim," je 
pojasnil ravnatelj Osnovne šole 
Zbora odposlancev Peter Pirc. 
Med večjimi pridobitvami je še 
parkirišče za zaposlene, ki so 
ga zgradili med telovadnico in 
šolsko stavbo. To popoldne prav 

pride rekreativcem, ki imajo tre-
ninge v eni izmed obeh telovadnic 
šolske stavbe v Gaju. Prostrano 
podstrešje Bračičeve šole so preu-
redili v čitalnico in knjižnico, ure-
dili dodatno učilnico za 2. razred 
v prvem nadstropju, prepleskali 
vse hodnike in stopnišče ter ure-
dili vhod. Za dela, vredna okoli 
50.000 evrov, je Občina Kočevje 
prispevala okrog 34.000 evrov.

Učenci in učitelji Osnovne šole 
Ob Rinži so poleti dobili novo 
telovadnico. Na pogled ogromna 
stavba v Mestnem logu, ki jo 
letos obiskuje 438 otrok, namreč 
ni zagotavljala dovolj prostora 
za rekreacijo. Zato so enega od 
prostorov v nadstropju preuredili 
v manjšo telovadnico s plezalno 
steno. "Čeprav smo telovadnico 
s platni razdelili na tri dele, smo 

morali kakšen razred peljati ven. 
Če je vreme slabo, to ne pride v 
poštev. Prostora je premalo. Zato 
smo z lastnimi sredstvi, tudi od 
najemnin, preuredili prostor ob 
stopnišču v manjšo telovadnico," 
je pojasnila Darja Delač Felda. 
Medtem ko ima Osnovna šola 
Zbora odposlancev prvo triado v 
stari Bračičevi šoli, kjer je tudi 
telovadnica, otroci od vključno 
4. razreda pa obiskujejo šolo v 
Gaju, kjer sta dve telovadnici, 
ima Osnovna šola Ob Rinži vseh 
devet razredov v eni stavbi – kjer 
je bila le ena telovadnica. 

V 'najmlajši' šoli na Koče-
vskem sicer ostajajo nerešeni 
'stari' grehi. "Največja težava 
so meteorne vode," pojasnjuje 
ravnateljica OŠ Ob Rinži in do-
daja, da te skozi okna pronicajo 

na galerijo v telovadnici, s te pa 
na parket, uničujejo knjižnico, 
podstrešje in del kuhinje. Vlago, 
ki jo je bilo še pred nekaj leti 
mogoče vonjati v garderobah, 
postavljenih v zaklonišče, so 
rešili s prezračevanjem, gob, 
ki so se zaradi vlage zažrle v 
parket ob umivalnikih, pa so se 
znebili z namestitvijo ploščic. 
Šola, v kateri je bilo mogoče že 
prvo leto uporabe zaznati precej 
napak, teh zaradi pomanjkanja 
denarja in celovite prenove ni 
odpravila. Letos so imeli namen 
zamenjati stavbno pohištvo, a je 
Občina Kočevje vlogo zavrnila. 
"Ponudbena cena je presegla za-
gotovljena sredstva naročnika," 
odgovarja Katja Godeša iz ko-
čevske občinske uprave. Projekt 
zamenjave stavbnega pohištva 

je ocenjen na 700.000 evrov, 
uresničili pa naj bi ga v treh letih. 
Glede načrtov sanacije 'starih' 
grehov pa svetovalka za odnose 
z javnostmi na Občini Kočevje 
Katja Godeša odgovarja: "Ob-
čina Kočevje ima pripravljeno 
projektno in investicijsko doku-
mentacijo, ki je bila občinskem 
svetu na 19. redni seji 21. 6. 
2016 tudi obravnavana. Podrob-
nejša vsebina in opredeljeni 
ukrepi za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivost so zapisani v 
investicijskem programu Ener-
getska in druga nujna sanacija 
Osnovne šole Ob Rinži Kočevje, 
ki jo je občinski svet na prej 
omenjeni seji sprejel. Glede na 
zmožnosti proračuna bo Občina 
Kočevje k sanaciji objekta v pri-
hodnjih letih pristopila fazno."

O tem, koliko denarja so na-
menili za prenovo vseh šolskih 
stavb, na občini odgovarjajo, 
da 'so v proračunu za leto 2017 
zagotovljena sredstva v višini 
107.000 evrov, od tega 40.000 v 
obliki investicijskega transfera.'

Občina Kočevje je financirala 
še priključitev podružnične šole 
v Željnah na javno kanalizacijsko 
omrežje in zamenjavo peči za 
ogrevanje. V Osnovni šoli Lju-
ba Šercerja so s proračunskimi 
sredstvi zamenjali keramiko in 
uredili notranje stopnišče. 
Petra Šolar

Predstavitev socialnih podjetij iz 
naše regije in iskanje možnosti 
sodelovanja sta bila glavna cilja 
srečanja Dobro jutro, socialno 
podjetništvo. Tega je v središču 
Kočevja v sredo, 30. avgusta, 
organiziral Podjetniški inkubator 
Kočevje. 

Po dobrodošlici ob jutranji ka-
vi smo povabljene in mimoidoče 
povabili na predstavitev, ki smo 
jo postavili v prijetem ambientu 
pred hostlom Bearlog. Letošnji 
dogodek smo v Podjetniškem 
inkubatorju Kočevje želeli 
nadgraditi in razširiti z udeležbo 
socialnih podjetij iz jugovzho-
dne regije. V zadnjem trenutku 
so nekatera podjetja svoj prihod 
žal odpovedala in tako so se na 
dogodku predstavila štiri social-
na podjetja. Med temi so bila tri 
iz Kočevja, eno pa iz sosednjega 
Črnomlja, ki so se predstavila 
kot primeri dobre prakse social-
nih podjetij. Dogodek je uradno 
začel direktor Podjetniškega 
inkubatorja Kočevje Marko 
Stijepić, ki je pozdravil več kot 
40 obiskovalcev ter predstavil 
delovanje inkubatorja, njegovo 
vlogo pri ustanovitvi in podpori 
socialnemu podjetju Zakladi 
Kočevske in prototipnega cen-
tra PIPC. Direktorica občinske 

uprave Lilijana Štefanič je na-
daljevala predstavitev občinske 
strategije vključevanja in spod-
bujanja socialnega podjetništva 
znotraj občine. Predstavila je 
tudi prihajajoči projekt bivalnih 
enot, ki je za občino Kočevje 
pomemben, kajti želijo si, da bi 
projekt zaživel ter postal primer 
dobre prakse za celotno Slo-
venijo. Tadej Slapnik, državni 
sekretar v kabinetu predsednika 
vlade, je predstavil vladni strate-
ški projekt spodbujanja socialne-
ga podjetništva in zadružništva 
ter pomen razvoja socialnega 
podjetništva na lokalnem in 
regionalnem nivoju. Predstavil 
je tudi spremembe zakona o so-
cialnem podjetništvu in ukrepe, 
ki jih pripravlja država na po-
dročju socialnega podjetništva. 
Po zaključku uvodnih govorov 
so na vrsto prišle predstavitve 
socialnih podjetij. Obiskovalci 
so lahko spoznali delovanje ter 
vizijo podjetij. 

Ugotovili smo, da na našem 
področju obstajajo zelo zanimi-
va podjetja, ki delujejo v zelo 
različnih panogah. Tako se je 
predstavila zadruga Zakladi 
Kočevske, ki deluje na področju 
lokalne samooskrbe in želi spod-
bujati lokalno pridelavo hrane 

ter zdravo življenje. Vključeni 
so tudi v različne projekte, kot 
so urbani vrtički in drevesnica, 
skrbijo pa tudi za promocijo 
Tržnice Kočevje. Zadruga Fe-
stival lesa prireja istoimenski 
festival že tretje leto in skrbi za 
razumevanje neprecenljivosti 

naravnih materialov. Skozi raz-
lične delavnice, seminarje in 
izobraževanja želijo sprožiti raz-
mislek in aktivnosti o dejavno-
stih, ki jih ponuja naša gozdnata 
pokrajina. Med te aktivnosti 
spada tudi mednarodni natečaj 
Prastol, ki spodbuja oblikovalce, 
da se njihova idejna zasnova 
prelevi v izdelek. Sodelujejo 
pa tudi z različnimi lokalnimi 
podjetji in mladimi. Pri sle-

dnjih želijo predvsem povečati 
zanimanje za lesarske poklice. 
Kot glavno vizijo festivala pa 
želijo, da dogodek postane zbi-
rališče lesne stroke v Sloveniji 
in širše. Društvo Urbani brlog 
trenutno še ni registrirano kot 
socialno podjetje, vendar imajo 

njihove dejavnosti s pozitivnimi 
družbenimi učinki vse lastnosti 
socialnega podjetništva. Vizija 
društva je predvsem v tem, da 
širijo prostorsko kulturo, višanje 
zavesti uporabnikov prostora, 
povezovati in vzpostavljati 
mreže strokovnjakov na lokal-
nem in regionalnem nivoju ter 
zagotavljati mestu kvalitetni 
javni prostor. Skozi svoje de-
lo in dejavnosti vključujejo 

ranljive skupine uporabnikov 
in krepijo zavest uporabnikov 
prostorov. Večina obiskovalcev 
je prepoznala društvo kot po-
budnika projektov, kot so: 'vsi 
na ploščad', in organizatorja 
urbanih pohodov Jane`s walk. S 
predstavitvijo smo vsi obisko-
valci spoznali, da sodelujejo tudi 
pri številnih drugih projektih, 
kot je Zakladnica v sodelovanju 
z zadrugo Zakladi Kočevske, 
opravili pa so tudi podrobno 
analizo zelenega sistema reke 
Rinže. Kot zadnje podjetje se 
je predstavil Mladinski center 
BIT iz Črnomlja. Predstavili 
so svoji glavni dejavnosti, ki 
sta razvoj turistično-izobraže-
valnega centra pod blagovno 
znamko belokrajnsko.si ter 
projekt Sloworkation. Podjetje 
so ustanovili zaradi slabega 
gospodarskega stanja v obči-
ni, njegova glavna vizija pa je 
razvijati projekte, ki bodo v lo-
kalno skupnost prinesli dodano 
vrednost in nova delovna mesta. 
Dogodek se je zaključil z pogo-
stitvijo v hostlu Bearlog, kjer 
so obiskovalci lahko razveselili 
svoje brbončice z lokalnimi ku-
linaričnimi dobrotami. 
Andrej Mladenovič,  
Vlado Komljenovič

Med poletnimi počitnicami 
so 'kočevske' šole dobile 
novo telovadnico, knjižnico, 
čitalnico in peč. Lepši in bolj 
funkcionalni so trije vhodi, 
delavci pa so med 'pasjimi' 
dnevi še prepleskali hod-
nike, naredili parkirišče in 
vgradili zasilno razsvetljavo. 
1355 osnovnošolcev je 1. 
septembra sedlo v osem 
obnovljenih šolskih stavb, 
težave in gradbene pomanj-
kljivosti ostajajo le v eni, naj-
mlajši šoli v kočevski občini 
– tisti v Mestnem logu.

Ker ena telovadnica ni bila dovolj, so v šoli v Mestnem logu naredili še eno, 
manjšo • Foto: Petra Šolar

Posledice slabe gradnje so vidne na 
vseh koncih najmlajše kočevske šole 
• Foto: Petra Šolar

Foto: Adem Ibrahimovič

Gradbene odpadke lahko ponovno uporabimo

Gradbeni odpadki so odpadki, 
ki nastajajo pri gradbenih delih 
zaradi gradnje, rekonstrukcije, 
adaptacije, obnove ali odstranitve 
objekta. Načeloma (razen izjem) 
niso nevarni, zaradi svoje narave 
in lastnosti pa zahtevajo poseb-
no ravnanje. Gradbeni odpadki 
niso klasični komunalni odpadki 
(odpadki iz gospodinjstev), zato 
mora povzročitelj teh odpadkov 
zagotoviti oddajo gradbenih od-
padkov podjetjem, ki so registri-
rana kot zbiralci ali predelovalci 
teh odpadkov. Gradbene odpadke, 
kot so beton, armirani beton, 
opeke, keramične ploščice, asfalt 
v procesu predelave zmeljejo; pri-
dobljeni nasipni material se upo-
rablja v gradbeništvu, prav tako 
se material odlično uporablja za 
utrjevanje poti, cest in podobno.

Če gradbeni odpadki vsebu-
jejo nevarne snovi ali so z njimi 
onesnaženi, ti nosijo oznako ne-
varnega odpadka. Med nevarne 
gradbene odpadke tako uvrščamo 
proizvode, ki vsebujejo azbest (sa-
lonitne plošče), katran, PCB, živo 

srebro in preostale nevarne snovi, 
zaradi katerih posledično nevarni 
gradbeni odpadek postane npr. tu-
di steklo, les, plastika, kovine ...

V občini Kočevje gradbene 
odpadke lahko oddamo na treh 
lokacijah: Komunala Kočevje 
sicer ni registrirana kot zbiralec 
gradbenih odpadkov, a na Zbir-
nem centru za odpadke v Mozlju 
zagotavlja možnost oddaje manj-

še količine gradbenih odpadkov. 
Za gospodinjstva Komunala 
Kočevje nima količinske omeji-
tve, kar pomeni, da do 3500 kg 
pripeljanih odpadkov mesečno na 
Zbirnem centru za odpadke v 
Mozlju lahko oddate brezplačno. 
Sprejem odpadkov, ki presega 
omenjeno količin, se obračuna 

po veljavnem ceniku. Oddaja 
gradbenih odpadkov na zbirnem 
centru je zagotovljena znotraj 
obratovalnega časa (v poletnem 
času: med 7. in 19. uro, pozimi: 
med 7. in 17. uro ter ob sobotah 
med 9. in 13. uro). 

Za pravne osebe je brezplač-
no oddana količina gradbenih 
odpadkov omejena na 2000 kg; 
oddaja večje količine tovrstnih 

odpadkov se zaračuna po veljav-
nem ceniku. 

Gradbene odpadke (beton, 
armirani beton, opeke, keramič-
ne ploščice, asfalt, ne salonitne 
plošče), tudi v večjih količinah, 
pa v občini Kočevje lahko oddate 
pri podjetjih Obnova O-projekt 
in Lesdog, ki imata koncesijo oz. 

sta uradno registrirani kot zbi-
ralca in predelovalca gradbenih 
odpadkov.

Deponija za gradbene odpadke 
podjetja Obnova je v industrijski 
coni LIK. Tudi tu občankam in 
občanom občine Kočevje podje-
tje Obnova omogoča brezplačno 
oddajo manjših količin gradbenih 
odpadkov (2 do 3 avtomobilske 
prikolice); večje količine se za-

računajo po veljavnem ceniku. 
Kontakt: obnova.kocevje1@siol.
net oz. tel. št.: 051 314 362. Pod-
jetje Lesdog sprejema gradbene 
odpadke na lokaciji deponije v 
kamnolomu v Mozlju. Oddaja 
gradbenih odpadkov se zaračuna 
po veljavnem ceniku. Kontakt: 
lesdog.kocevje@siol.net. 

Nevarne gradbene odpadke, 
med katere sodi tudi azbestna 
salonitna kritina, občanke in ob-
čani prav tako lahko pripeljejo 
na Zbirni center za odpadke v 
Mozelj. Oddaja tega odpadka 
je plačljiva, pri čemer Občina 
Kočevje gospodinjstvom subven-
cionira odlaganje tega odpadka v 
višini 80 odstotkov nastalih stro-
škov odlaganja odpadkov.

Povprečna letna količina zbra-
nih gradbenih odpadkov na Zbir-
nem centu za odpadke v Mozlju 
variira med 30 in 50 ton. Ob-
čanke in občani občine Kočevje 
imamo možnost, da z gradbeni-
mi odpadki ravnamo korektno 
(oddaja teh na Zbirnem centu za 
odpadke v Mozlju, na deponijah 
podjetij Obnova O-projekt in 
Lesdog). Še več, z oddajo grad-
benih odpadkov registriranim 
podjetjem prispevamo k reciklaži 
obravnavanih odpadkov in nji-
hovi ponovni uporabi, kar mora 
postati eden od naših skupnih 
ciljev pri ravnanju z odpadki.
Tina Kotnik

Gradbeni odpadki so pogosto nelegalno odloženi ob gozdnih cestah, nasuti v vrtače in doline … Kupi odvečnega gradbenega materiala, ki ostane po 
obnovi kopalnic, kuhinj, vikendov in hiš, predstavljajo kar tretjino divjih odlagališč v občini Kočevje.

Gradbeni odpadki so lahko 'zeleni' odpadki, če so ti oddani na pravo mesto in po reci-
klaži ponovno uporabljeni v najrazličnejše namene. Nelegalno odloženi kupi gradbe-
nih odpadkov v naravi, pogosto pomešani z ostanki plastičnih kablov, posod, vreč itd., 
kažejo na nekorekten odnos ljudi do narave, predvsem pa se hitro zgodi, da se poleg 
kupa gradbenih odpadkov znajdejo še drugi, prav tako nelegalno odloženi odpadki.

OGLASNO SPOROČILO: NAROČNIK KOMUNALA KOČEVJE
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JESENSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Spoštovani uporabniki!
Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. septembrom 2017 organi-
zirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s pre-
mično zbiralnico. Vabimo vas, da svoje nevarne odpadke (npr. 
baterije, akumulatorje, ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škro-
piv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in 
motornih olj, maziv, neonske žarnice in druge nevarne odpadke) 
oddate pooblaščenemu podjetju KEMIS, d. o. o., na vam najbližji 
lokaciji po razporedu v razpredelnici:

Najbrž ni treba poudarjati, zakaj moramo nevarne odpadke 
zbirati in predajati ločeno. V primeru njihovega neustreznega 
odlaganja se lahko nevarne sestavine iz njih izločajo in proni-
cajo v podtalje, kjer onesnažijo podtalnico – vodo, ki jo pijemo. 
Poskrbimo, da bodo tudi naši otroci in otroci naših otrok pili ne-
oporečno vodo iz pipe.

Mednarodna raziskovalna organizacija Global Footprint 
Network (GFN), navaja, da človeštvo trenutno naravne vire po-
rablja 1,7-krat hitreje, kot jih ekosistemi lahko generirajo. Letos 
smo tako že 2. avgusta porabili, kar je narava ustvarila, od tega 
dne dalje živimo na račun svojih otrok, 'na kredit'. Posledice 
globalne prekomerne porabe naravnih virov postajajo vse bolj 
očitne. Kažejo se v obliki izginevanja gozdov, v sušah, pomanj-
kanju vode, eroziji tal, izgubi biotske raznovrstnosti in kopičenju 
ogljikovega dioksida v ozračju. Vse te spremembe kličejo po 
korenitih spremembah in trkajo na zavest slehernika, da s svoji-
mi dejanji spreminja svet na bolje. Kako? Preprečuje nastajanje 
odpadkov tako, da kupuje premišljeno in le tisto, kar potrebu-
je, stvari (si) posoja, menjava, ponovno uporabi, podarja (npr. 
Center ponovne uporabe) … Nastale odpadke skrbno ločuje in 
tako preko postopkov recikliranja omogoča kroženje surovin in 
ohranjanje naravnih virov. Ste vedeli, da je steklo material, ki se 
zlahka in odlično reciklira? Prazne steklenice in razbite kozarce 
zato le odnesite na ekološki otok v zelen zabojnik. Najbližjega 
poiščite na https://odpadki.komunala-kocevje.si.

Reciklirate lahko tudi sami doma tako, da kompostirate svo-
je biološke odpadke (ostanke kuhane hrane, sadja, zelenjave, 
papirnate brisače in robčke, odpadke z vrta …). Naj v vašem 
rjavem zabojniku konča resnično samo tisto, kar je neuporabno, 
kar ni primerno za ponovno uporabo, česar se ne da reciklirati. 
Vsebina rjavega zabojnika največkrat konča na odlagališčih, kar 
obremenjuje tako okolje kot denarnico. 

KRAJ ČETRTEK, 28. 9. PETEK, 29. 9. SOBOTA, 30. 9. LOKACIJA
BANJA LOKA 9:15– 10:15 pri ekološkem otoku
BREG 9:00–9:15 pri ekološkem otoku (trafo)
BREZOVICA 11:30 – 11:45 pri tabli Brezovica, v križišču
CVIŠLERJI (SPODNJI) 8:00–8:15 na avtobusnem postajališču
CVIŠLERJI ( ZGORNJI) 8:30–8:45 pri ekološkem otoku
ČRNI POTOK 13:00–13:15 pri kapelici
DOLGA VAS 13:30–13:45 pri Gasilskem domu
FARA 8:00–9:00 pri ekološkem otoku
GORENJE 13:45–14:00 pri ekološkem otoku pri kapelici
KLINJA VAS 13:15–13:30 pri Gasilskem domu
KNEŽJA LIPA 12:45–13:00 pri ekološkem otoku
KOČEVJE 14:15–16:00 pri Športni dvorani 
KOČEVJE 14:00–15:30 na parkirišču pri TUŠ-u
KOČEVJE 10:00–12:00 na parkirišču v Kidričevi ulici
KOČEVSKA REKA 11:30–12:15 pri Kulturnem domu
KOPRIVNIK 9:45–10:00 pri ekološkem otoku
LIVOLD 13:45–14:00 pri trgovini
LOŽINE 15:45–16:00 na parkirišču pri Tušku
MAČKOVEC 9:00–9:15 pri ekološkem otoku
MAHOVNIK 9:30–9:45 pri Gasilskem domu
MLAKA PRI KOČEVJU 14:15–14:30 pri ekološkem otoku pri HŠ 2
MORAVA 10:30– 10:45 pri ekološkem otoku
MOZELJ 13:15–13:30 pri ekološkem otoku
MRTVICE 8:00–8:15 pri ekološkem otoku
NEMŠKA LOKA 11:00–11:15 pri ekološkem otoku
NOVI LAZI 11:00–11:15 pri ekološkem otoku
PREDGRAD 12:00–12:15 pri Kulturnem domu
SLOVENSKA VAS 8:30–8:45 pri ekološkem otoku
STARA CERKEV 14:45–15:30 na parkirišču ob pokopališču
ŠALKA VAS 12:15 - 12:30 pri Gasilskem domu
ŠTALCERJI 12:30–12:45 pri trgovini
ŽELJNE 12:45–13:00 pri bivši trgovini
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ENERGETIKA,        Koprivnik 20 
Vlado Oberstar, s.p       1330 Kočevje 

Ponujamo vam nabor storitev in proizvodov, 
s katerimi bo v vašem domu za energetsko 

varčevanje poskrbljeno! 

Nudimo: 
PVC okna, 

Salamander 
Lesena okna 

Police 
Rolete 

KONTAKT 
041-798-914 
oberstar.vlado@gmail.com 

V naši ponudbi so tudi 
notranja vrata 
priznanega nemškega 
proizvajalca GARANT. 

OGREVANJE 
 

Peči za centralno 
kurjavo. 

Radiatorji. 
Ostali material za 
centralno kurjavo. 
Montaža peči in 

centralne kurjave. 

STROKOVNO
SVETOVANJE

UGODNO
FINANCIRANJE

Široka izbira litij-ionskega orodja

200+

Napajanje z dvema 18 V akumulatorjema

4,0Ah   bl1840b5,0Ah   bl1850b6,0Ah   bl1860b

3,0Ah   bl1830b 2,0Ah   bl1820b 1,5Ah   bl1815N

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

do 

24
mesecev

PLAČILO TUDI
NA OBROKE

Poplavni svet reke Rinže

Poplavno ozemlje Kočevskega 
polja ima obliko ozkega in dolge-
ga pasu in je pogojeno z njegovi-
mi hidrografskimi značilnostmi. 
Od severozahoda proti jugovzho-
du se vleče v dolžini 19 km, širina 
poplavnega pasu pa znaša od 
nekaj deset do 1.500 metrov. V 
povirnem delu polja poplavni svet 
obsega območje Prednje in Zadnje 
Rinže, v njegovem osrednjem de-
lu območje Rinže vzdolž njenega 
bolj ali manj stalnega površinske-
ga toka, v njegovem ponornem 
delu pa ozemlje med Kočevjem 
in Mozljem, kjer prevladujejo 
požiralniki in občasni površinski 
tokovi. Poplava je lahko dolga od 
nekaj ur do več tednov. 

Najpogostejše so redne ali 
normalne poplave, ki nastopijo 
v vsakem letnem času in tudi 
po večkrat na leto. V obdobju 
1958–1975 so bile redne poplave 
zabeležene povprečno 3,6-krat na 
leto. Najmanj jih je bilo leta 1958 
(1), v letih 1968, 1969 in 1974 
pa kar po šest na leto. Normalna 
poplava ponekod obsega le strugo 
(nad Mrtvicami, v samem Kočev-
ju, med Kočevjem in Mozljem) 
in ožji pas ob njej, razširitve pa 
nastopajo ob Prednji Rinži in še 
posebej ob Rinži sami. Največje 
površine zalije pri Mrtvicah (1,5 
km dolgo in do 1 km široko ze-
mljišče), med Slovensko vasjo in 

Bregom ter tik pred Kočevjem. 
Veliko redkejše so izredne 

poplave ali povodnji. V obdobju 
1880–1980 je bilo deset povodnji, 
to je povprečno ena na vsakih de-
set let. Velike poplave beležimo v 
letih 1882, 1896 (oktobra), 1907, 
1917 (pozimi), 1929 (junija), 
1933 (septembra), 1939, 1955, 
1965 (jeseni), 1969 (jeseni), 1973 
(jeseni) in 1974. Samo v obdobju 
dobrih 30 let po koncu druge sve-

tovne vojne je bilo zabeleženih 
pet povodenj, to je ena na vsakih 
6,6 leta. 

Po letu 1974 večjih poplav 
zaradi povišanega vodostaja reke 
Rinže ni bilo. K temu je precej 
pripomogla izgradnja vodnega 
zadrževalnika na sotočju Ribnice 
in Sajevca v Zalužju pri Prigorici 
leta 1986. Vodna pregrada poplav 
Rinže sicer ni v celoti preprečila, 
je pa omejila odtok površinske 

vode s poplavljenega Ribniškega 
polja po suhi strugi mimo Jasnice 
v Zadnjo Rinžo in naprej na so-
sednje Kočevsko polje. 

Za zmanjševanje in preprečeva-
nje poplav na Kočevskem polju so 
bila v preteklosti izvedena nekate-
ra melioracijska dela. S skrajševa-
njem, izravnavanjem in urejanjem 
strug pred ponori, gradnjo jezov, 
urejanjem ponorov in širjenjem 
podzemeljskih kanalov so kar naj-

večjim količinam poplavne vode 
želeli omogočiti hitrejši odtok ne-
posredno v kraško notranjost. 

Za prvo regulacijo struge reke 
Rinže lahko štejemo obrambni 
jarek na zahodni strani naselbine 
Kočevje, ki pa ni bil neposredno 
povezan z vprašanjem poplav. 
Zgrajen je bil pred letom 1471, 
zasuli pa so ga šele v drugi polo-
vici 18. stoletja. 

Načrtno se je del za odtekanje 
poplavne kraške vode na Koče-
vskem polju lotil šele Viljem Pu-
tik (Wilhelm Putick, 1856–1929). 
Za ureditev vodnih tokov in raz-
rešitev problema poplavljanja je 
predlagal izgradnjo katavotronov, 
umetnih požiralniških jaškov-vod-
njakov. Svoje načrte je leta 1892 
podrobno predstavil v dveh števil-
kah časopisa Laibacher Zeitung. 
V strugi Rinže med Mozljem, 
Črnim Potokom in Livoldom je 
nato zgradil tri požiralnike, enako 
število pa tudi v strugi Prednje 
Rinže pod Dolnjimi Ložinami. 
Domačini so požiralnike po njem 
poimenovali Putikove štirne. Izde-
lavo požiralnikov v samem mestu 
Kočevje je Putik odsvetoval zara-
di neprimernosti terena.

Ob površinskem toku Rinže je 
še danes več naravnih in ume-
tnih požiralnikov. Večina jih je 
v razmeroma dobrem stanju in 
služijo svojemu namenu. Tiste na 
južnem koncu Kočevskega polja 
po letnem programu vzdržuje in 
čisti delniška družba Hidroteh-
nik Vodnogospodarsko podjetje, 
ostale pa po potrebi. V kataster 
požiralnikov je vpisanih 20 poži-
ralnikov, razen tistih pri Dolnjih 
Ložinah. 

Več o poplavah in reki Rinži 
lahko vse do konca februarja 2018 
izveste v Pokrajinskem muzeju 
Kočevje na dvojezični razstavi 
Življenje z reko Rinžo. 
Ivan Kordiš

V Sloveniji poplave ogrožajo več kot 3.000 km2 površin, kar predstavlja 15 % njenega ozemlja. Med poplavna območja spada tudi Kočevsko polje, ki 
je z 72 km2 največje kraško polje v Sloveniji. Glavni krivec za poplave je ponikalnica Rinža. Njen površinski tok je razmeroma kratek, samo dobrih 9 km. 
Ob visokih vodah je del veliko daljše 'reke-ponikalnice', ki teče deloma po površju, deloma skozi kraško podzemlje od vznožja Blok do Kolpe. Ob nor-
malnem vodnem stanju dobiva vodo iz Rebrskega studenca in več drugih kraških izvirov ob vznožju Stojne. Tik pod kočevskim mestom se izgublja v 
požiralnike v strugi in teče pod zemljo v izvir Bilpa. Hidrološke razmere se ob večjem deževju močno spremenijo. Takrat na Kočevsko polje veliko vode 
priteka površinsko iz Gornjih Ložin (Prednja Rinža) in z Ribniškega polja (Zadnja Rinža). Pri Mrtvicah se obe Rinži združita, dotok vode preseže njen od-
tok v požiralnike in Rinža poplavi več kot 7 km2 (okoli 10 %) dna Kočevskega polja.

Mladina iz Konca vasi in z Mlake na čolnarjenju po običajno 'suhi strugi' 
 Prednje Rinže v bližini Dolnjih Ložin ob veliki poplavi leta 1973  
• Foto: zasebna last, Pavel Krt 

Ob visokih vodah so prebivalci na Bregu pri Kočevju uporabljali posebne 
lesene brvi, 1978 • Foto: Andrej Kranjc, Poplavni svet kočevskega polja, 
1979, foto Andrej Kranjc

Glavni trg pred Auerspergovim gradom med veliko poplavo v Kočevju 24. septembra 1933, razglednica  
• Foto: Pokrajinski muzej Kočevje

S sprehoda po Kočevju: Kočevska mestna bolnica
Danes je nimamo, včasih pa 
je tudi v Kočevju bila: bolnica 
namreč. Res, da nikoli 'čisto ta 
zaresna', kjer bi kirurgi opravljali 
najzahtevnejše posege, je pa 
vendarle obstajala. Sama stavba 
sicer še stoji, le da ne služi več 
nekdanjemu namenu. Pred leti 
so v njej prodajali stanovanjsko 
opremo – od tod tudi ime Pohi-
štvo – nedavno pa nam je več 
mesecev služila kot začasna po-
šta. Z bližnjo gostilno Kikl-Matl, 
knjigarno DZS, je ne povezujejo 
samo izložbena okna, ki jih je za 
obe stavbi zasnovala arhitektka 
Marjetka Rupnik, temveč je 
bržkone kateri od Kikl-Matlovih 
gostov zgradbo na drugi strani 
ceste spoznal tudi od znotraj. Če-
ravno ne čisto prostovoljno in ne 
nujno iz zdravstvenih razlogov. 

Po uradnih podatkih je bila 
zasilna bolnica v Kočevju us-
tanovljena leta 1842. Dunajska 
državna pisarna je njeno delova-
nje potrdila 20 let pozneje, aprila 
1854. Konec istega desetletja 
je 'špital', ki je nastal predvsem 
zaradi bližine meje in nevarnosti 
širjenja kužnih bolezni, štel 14 
postelj. Znano je tudi ime te-
danjega mestnega ranocelnika. 

Anton Treitz je v Kočevju vrsto 
let bdel nad zdravjem ljudi. Leta 
1862 so ga Kočevarji razglasili 
za častnega meščana, ob njegovi 
smrti tri desetletja pozneje pa je 
slovo priljubljenega 'dohtarja' za-
beležilo celo dunajsko časopisje.

Bolnica je doživljala vzpone in 
padce. Bila je tudi povod za poli-
tične pretrese, saj so v klerikalnih 
krogih pred dopolnilnimi dežel-
nozborskimi volitvami leta 1906 
proti proliberalnemu kandidatu 
Drobniču v Kočevju baje med 
drugim agitirali z očitkom, da je 
liberalec Ivan Hribar nasprotoval 
pobudi, naj se kočevski bolnici 
prizna javni status. V liberalnem 
taboru so jim lakonično odgovo-
rili, da je Hribar, tedaj ljubljanski 
župan, imel z Drobničevo kan-
didaturo opraviti prav toliko kot 
njegov kočevski kolega, torej 
nič. 

Čeprav so močno zanemarjeno 
stavbo leta 1903 z deželno po-
močjo modernizirali in obnovili 
ter se malo pred prvo svetovno 
vojno odločili, da bodo v njej 
nastanili sestre usmiljenke, ki 
so do tedaj za oskrbo bolnikov 
skrbele po potrebi, pa na dolgi 
rok njenega delovanja ni bilo 

mogoče ohraniti. Nekaj časa jo 
je uporabljala Trboveljska pre-
mogokopna družba, nato pa so 
jo v upravljanje v celoti prevzele 
usmiljenke. Vendar je v okolišči-
nah, ki Kočevskim Nemcem niso 
bile naklonjene, v dvajsetih letih 
minulega stoletja morala zapreti 
vrata. 

Kmalu zatem so se v zgradbo 
vselili orožniki, ki so si v njej 
uredili postajo in pripadajoče 
zapore. Slednje je od tedaj, pa 
tudi še med vojno in po njej, kot 
začasno bivališče na svoji koži 
občutil marsikdo, ki se je tako ali 
drugače pregrešil zoper zapovedi 
oblasti, bodisi ker je pregloboko 

pogledal v kozarec, bodisi ker je, 
zadnje sodi že v povojno obdob-
je, brez blagoslova države posku-
šal 'odpotovati' v tujino. Bogve, 
koliko takšnih in podobnih zgodb 
bi nam še lahko povedali bolni-
šnični zidovi, če bi seveda znali 
govoriti. 
Mihael Petrovič ml.

Nekdanja mestna bolnica, Stane Bernik, okoli 1969 • Foto: PMK Kočevje
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Si sa son!
To poletje sem veliko časa preživela na Kočevskem. Narava mojega dela je že kakšni dve de-
setletji takšna, da razmeroma veliko potujem, pa sem potem na našem koncu manj, kot bi si 
želela. A letos je bilo drugače. Prav načrtno sem se namenila ponovno odkrivati naše kraje, 
turistične znamenitosti in skrite bisere, kamor se gre človek lahko odpočit od podivjanega de-
lovnega ritma.

Ker je veliko mojega profesionalnega življenja povezanega s komuniciranjem na družbenih 
omrežjih, po navadi ne grem nikamor brez mobilca, tudi zato, da lahko sproti, če se mi zdi kaj 
dovolj zanimivega, to delim s sledilci in sledilkami. Julija in avgusta sem si na Twitterju in Face-
booku dala duška. Priznam, da glede tega verjetno nikoli ne bom prav objektivna, ampak na 
Kočevskem se mi zdi, da je lepega res veliko. Območje je bilo še ne tako dolgo nazaj povsem 
zaprto in tudi zato se o kakšnem razvoju turizma v naši občini nismo kaj dosti pogovarjali, še 
manj pa naredili. A stvari se spreminjajo. 

Prav neverjetno se je razpletel eden od vikendov konec julija. Mislim, da je bil petek dopol-
dne, prebirala sem tvite o hudi vročini ter silnih kolonah avtomobilov, ki da se valijo proti mor-
ju. Pa začnem provocirati. “Ampak najboljše je pa na enega najbolj prometnih vikendov NE iti na 
morje, ampak na Kočevsko jezero,” sem med drugim zapisala na Twitterju in priložila eno lepo 
jezersko. Videti je bilo, kot bi v vodo tam pod barom Ribič vrgla trnek. Ribe so začele prijemati, 
pravzaprav so krapi začeli kar sami padati na obalo. Prav kmalu po objavi se namreč javi prva 
znanka: “Prihajamo se kopat na jezero, kaj moramo videti, kam naj gremo jest?”. Malo pozneje 
pokliče prijateljica: “Hej, pridemo v soboto, boš doma?”. Pa še ni bilo konec. V nedeljo zjutraj dru-
ga prijateljica: “Smo na poti v bunker Škrilj, nazaj grede bi se pa ustavili v Kočevju, kam naj gremo?”. 
In to še ni bilo vse. Prav zanimivo prigodo je tisti vikend z mano delila še ena znanka, ki sicer 
živi in dela v tujini. Tudi njo so premamile fotografije Kočevskega jezera. Privoščila si ga je z ot-
rokoma, med poležavanjem na plaži pa, pozor, srečala “enega fajn sošolca iz osnovne šole”. Tudi 
on je bil prvič na jezeru in tudi njega je privabilo, tako mi je rekla, tvitanje. 

Priznam, fino se mi je zdelo. Družbena omrežja imajo neverjetno moč. Takšnega navala 
znancev in prijateljev ne pomnim. Tisti vikend sem 'prodala' en kup kavic in limonad, pa še vsaj 
kakšnih 20 kočevskih bombic. Kočevske bombice imajo super ime, okusna sladica so in naša, 
lokalna pogruntavščina. Mimogrede, a vemo, kdo se jih je spomnil? Ko pride, večina namreč 
želi po navadi poskusiti 'nekaj lokalnega'. In potem promoviram te bombice. Rahla težava nas-
topi, ko želijo kaj konkretnejšega pojesti, “kaj domačega, bio, lokalnega in tko”, mi rečejo. Imamo 
namreč nekaj povsem spodobnih gostiln, ki ponujajo veliko različnega, da bi lahko za kakšno 
rekla, da je specializirana za tradicionalne jedi s Kočevskega, tega pa žal (še) ne morem. Edino 
pobolice ne bi dovolila nikjer prodajati. Se opravičujem, ampak čisto preveč (g)rozin ima. 

No, ves čas, ko sem te 'moje' turiste in turistke vozila naokoli, sem imela našpičena ušesa. Kaj 
jim je bilo všeč, kaj jih je motilo, kakšne pripombe so imeli, kaj so hvalili in kaj kritizirali. Narava 
prevzame vse. Tudi nad jezerom so bili večinoma navdušeni, topla voda, spodobno urejena ko-
pališča, krasni razgledi, celo nekaj malega jadralskega turizma, pogrešali pa so možnost najema 
supov ali kakšnih kajakov in kanujev. Otom potom, sem jim še konec julija govorila, vse še bo. V 
avgustu je res bilo. 

Pa še ena stvar se je zgodila avgusta. Povsem po naključju sem opazila razpis za tečaj za 
lokalne vodnike in vodnice po destinaciji Kočevsko. Planeti so se takrat ravno prav poravnali 
in sem se prijavila. 10 dni intenzivnih predavanj, pet ur vsak dan, in nekaj terenskih vaj, med 
katerimi smo bili tudi na robu pragozda, na obisku v občinah Kostel in Osilnica. Kakšna čudo-
vita izkušnja! Ne samo, da sem veliko izvedela in se kopico uporabnega tudi naučila, ponovila 
sem še nekaj malega, kar sem se spomnila kostelščine, jezika, v katerem so znali govoriti moja 
dedka in babica, pa tudi oba starša. “Pa son več res star, da ne ven ke kaj pistim!” Pa tole sem tudi 
velikokrat slišala: “Ajde, valje, si sa son!” Ali pa: “Es pen cerat.” Kaj vam morem, če ne veste, kaj to 
pomeni, kar poglejte v slovar, nam se je pa med vožnjo z avtobusom po okolici kar dogajalo.

Sem mislila, da nas bo kvečjemu kakšnih deset, no, pa se nas je 32 prijavilo. Zakaj sem šla na 
ta tečaj? Ne zato, ker bi menjala kariero, ampak zato, ker hočem bolje poznati svoj kraj in regijo, 
prijateljem in prijateljicam, ki jih zanese na naš konec, pa še bolje predstaviti naše kraje. Dovolj 
sem imela tega, da lokalnih znamenitosti in posebnosti sploh ne poznam tako dobro, kot bi si 
želela, dovolj tega, da so me polna usta Kočevja in Kočevske, ne znam pa povedati več kot dveh 
ali treh stavkov o tem ali onem. In ker želim biti dobra gostiteljica, z dobrimi informacijami in 
predlogi, kaj se da pri nas početi, kaj dobrega pojesti in kje prenočiti, sem se odločila za. 

Obiski znancev in prijateljev pa prinesejo še nekaj drugega. Poleg vprašanj tudi kakšne precej 
neverjetne govorice. In tako me eden od njih, za katerega nimam prav nobenega razloga, da 
mu ne bi verjela, za povrh gre za izjemno dobro obveščenega strokovnjaka s področja ureja-
nja prostora, vpraša: “Kaj je pa na tem, da naj bi se neki arabski investitor resno zanimal za zakup 
večjega dela ozemlja v Gotenici, kjer bi želeli zgraditi manjše mesto za nekaj 10.000 ljudi? Občina 
se menda pogovarja z njimi …” Čakaj malo, kaj? Khm, kaj?! Sem potem malo spraševala naokoli, 
pa mi nihče ni vedel povedati kaj več, tako da ne vem, ali gre za popolno izmišljotino ali pa se 
vendarle kaj dogaja. Ko smo že pri informacijah, ali veste, da bodo pri nas gradili igrišče za golf? 
Aha. Tudi to naj bi se zgodilo v ne tako daljni prihodnosti.

No, mogoče bomo pa namesto divjačinskih jedi, kostelskega želodca, gobarskih specialitet 
ali čušpajsa na naših jedilnikih kmalu videli kakšne sušije. Japonci prihajajo! 

mag. Nataša Briški

KOLUMNA
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"Preverjam, ali gredo stvari skupaj"

Razpis za kompilacijo 
Kočevje špila 2017

Poslastici za 
 filmoljube in 
umetnike

'Kdor je predolgo pri hiši, ga 
vrata po petah tolčejo' ali 'Ko 
se ena vrata zaprejo, se druga 
odprejo' sta le dva od številnih 
pregovorov, ki nakazujejo, da 
vrata niso le prehod med prosto-
roma, ampak simbolni prehod 
v življenju. Če so ti prehodi 
poslikani, pa mimoidoče nago-
varjajo na več ravneh. In ravno 
vrata je namesto platna vzela 
belokranjska umetnica Marti-
na Simonič, ki svoja čustva in 
zaznave sveta rada izraža z upo-
rabo različnih materialov. Dvoje 
pisanih lesenih vrat bo skupaj s 
preostalimi deli do sredine okto-
bra krasilo galerijo KlopArt, del 
Kreativnega središča Vezenina. 
Petintridesetletna ustvarjalka, ki 
je šest let živela v Londonu, je 
za Kočevje izbrala dela iz svojih 
dveh razstav: 'Night of the hun-
ter' in 'Take a breath'. Razstava 
Povezanost/ Connectedness – ta-
ko Simoničeva – odkriva globine 
človeške duše, se sprašuje o 

tem, kdo si in kakšno sporočilo 
si prinesel na svet, obenem pa 
sporoča, da si moramo po vsem 
težkem, ko že mislimo, da ne bo 
šlo naprej, malce oddahniti. "Gre 
za skupek del, ki po mojem mne-
nju 'pašejo' skupaj," je na odprtju 
razstave, 8. septembra, povedala 
ustvarjalka. Ta se ljubiteljem 
umetnosti iz Kočevja predstavlja 
prvič. 

"V nekem trenutku me je zani-
mal kolaž, ki je viden na vratih, 
sicer pa uporabljam različne 
tehnike in različne materiale, 
preverjam, ali gredo skupaj ali 
ne," pravi Martina Simonič. 
Vsestranska ustvarjalka, ki je 
razstavljala doma in v tujini, 
sodeluje tudi z belokranjskim 
inkubatorjem, kjer razvija didak-
tično hiško za otroke. Umetnost 
jo je že od nekdaj privlačila, bolj 
pa se ji je posvetila po končani 
fakulteti – študirala je predšol-
sko vzgojo. "Ideje padajo nepre-
stano, ampak ustvarjam takrat, 

ko sem mirna," priznava Belo-
kranjka. Simoničeva se je sicer 
v Angliji lotila tudi organizacije 
dogodkov, poleg ustvarjanja in 

razvijanja prototipov igral pa 
tudi vodi delavnice prepoznava-
nja omejujočih mehanizmov in 
osebnega potenciala. Razstava 

Povezanost/ Connectedness bo v 
galeriji KlopArt na ogled do 20. 
oktobra.
Petra Šolar

Društvo Kočevskih glasbenikov 
objavlja razpis za sodelovanje na 
kompilaciji Kočevje špila 2017. 
Na razpis se lahko prijavijo vsi 
izvajalci, ki ustvarjajo na podro-
čju naslednjih glasbenih zvrsti: 
pop, rock, metal, punk, kantav-
torstvo, hip-hop, rap, elektronika, 
dance glasba, funk in podobno 
ali pa če gre za kombinacijo oz. 
eksperimentiranje teh zvrsti.

Prijavijo se lahko tiste skupi-
ne, katerih vsaj en aktivni član 
banda/izvajalec je avtor besedila 
ali glasbe in je iz Kočevja; kate-
rih vsaj en član banda/izvajalec 
je član DKG- ja (s poravnano 
članarino) ter ima poravnane vse 
finančne in druge materialne ob-
veznosti do partnerjev projekta.

Prijavljene skladbe morajo biti 
v celoti avtorske (naknadno bodo 
podpisane izjave o avtorstvu), 
studijsko posnete in ustrezne 
kakovosti ter ne smejo biti že 
objavljene v različnih medijih, na 
nosilcih zvoka, socialnih omrež-
jih, internetnih straneh, 

YouTubu ...
Roki za prijavo: rok prijave ko-
mada (letos je treba sporočiti tudi 
naslov pesmi) je 1. 10. 2017; rok 
oddaje materiala je 10. 11. 2017.

Prijave za sodelovanje na 
kompilaciji Kočevje špila 2017 
je treba poslati na e-naslov: dru-
stvo.koglas@gmail.com. Več 
informacij na e-naslovu ali po 
mobitelu: 031 216 207.
Jernej Drobnič

To sezono bodo na svoj račun prišli filmoljubi, saj Kulturni center 
Kočevje (KCK) ponuja art filmski abonma. Kočevski ljubitelji veli-
kega platna, ki so se do zdaj peljali do Ljubljane na oglede filmov, ki 
so poželi nagrade na najbolj prestižnih filmskih festivalih, in oglede 
svetovne filmske produkcije, ki ne sodi v 'mainstream', imajo odslej 
skoraj enako ponudbo doma. Za njih so v KCK-ju rezervirani četrtkovi 
večeri. "V sklopu art filmskega abonmaja bodo predvajani filmi, ki so 
bili uvrščeni na katerega od znanih festivalov doma in na tujem. Od 
beneškega do berlinskega, seveda pa bomo videli tudi izbor filmov lju-
bljanskega Liffa," pojasnjuje Sašo Koprivec, vodja sektorja za kulturo 

Kulturnega centra Kočevje. Novost, ki jo uvajajo – v minuli sezoni je 
KCK že ponudil otroški in odrasli gledališki abonma – je namenjena 
spodbujanju filmske kulture in k ogledu kakovostnih filmov. V KC-
K-ju ponujajo dve različici art filmskega abonmaja: prva vključuje 
15 predstav po lastnem izboru in stane 45 evrov (za dijake, študente, 
upokojence in brezposelne 40 evrov), druga, ki omogoča oglede vseh 
predstav v sezoni, pa stane 70 evrov (za dijake, študente, upokojence 
in brezposelne 60 evrov). "Poleg tega bodo imeli imetniki abonmaja 
ugodnosti pri ogledu preostalega filmskega programa," dodaja Kopri-
vec. Abonma je prenosljiv, kar pomeni, da lahko kartico posodite ko-
mu drugemu, še vedno pa je v pisarni KCK-ja možen tudi vpis.

Dve nadstropji višje bodo v roke vzeli čopiče, svinčnike, glino in 
še kaj drugega tisti, ki jih zanima likovna umetnost. Atelje, ki so ga 
začeli uporabljati maja, bo večinoma namenjen KCK Mansarti – li-
kovnemu ustvarjanju in izobraževanju. V njem bodo odkrivali linije, 
barve in tehnike najmlajši, svoje likovno znanje pa izpopolnjevali tudi 
poznavalci. KCK Mansarta je namreč maja oblikovala tri skupine. 
"Ena je mladinska, v njej so otroci od 8. do 14. leta, druga je začetna 
za odrasle, namenjena tistim, ki še nimajo večjih izkušenj in znanja, 
tretja pa je sestavljena iz tistih, ki so že več let obiskovali kako li-
kovno šolo, kot je na primer Lice v Ribnici. Začenjamo redni likovni 
izobraževalni program, ki bo potekal vse šolsko leto. Poleg tega pa v 
KCK Mansarti poteka tudi redni gimnazijski izbirni predmet Likovno 
snovanje, torej pouk za kočevske gimnazijce," je pojasnil Sašo Kop-
rivec. KCK Mansarta pa ni le likovni atelje. "Na voljo bo vsem, ki 
si želijo kreativnega sodelovanja na umetniškem področju in imajo 
ideje, pa morda za njihovo izvedbo potrebujejo kako pomoč. Tako  je 
lani v sodelovanju s Klubom kočevskih študentov v Mansarti potekal 
tudi Soki Benefit, projekt zbiranja sredstev za nakup instrumentov 
mladim talentom," dodaja vodja sektorja za kulturo. V KCK Mansarti 
do zdaj sodeluje približno 40 ljudi. Petra Šolar

Martina Simonič se prvič predstavlja v Kočevju z razstavo Povezanost/ Connectedness • Foto: Luka Štuhec

V KCK Mansarti ustvarjajo tudi dijaki GSŠ Kočevje • Foto: Petra Šolar

Optika Center
TZO 20
1330 Kočevje

+386 (01) 893 14 86
+386 (0)51 641 770

info@optikacenter.si
www.optikacenter.si

Delovni čas:
ponedeljek-petek: 8:00-12:00, 15:00-18:00, sobota: 8:00-12:00

Sončna očala   Korekcijska očala   Športna očala    
Kontaktne leče   Okulistični pregledi

Foto: Marko Vovk
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S trdim delom do zlata Učinkovita in brezplačna 
računalniška  usposabljanja

Suzana je primer dobre prakseZrelostni preizkus v šolskem letu 2016/2017

Najuspešnejši dijakinji, zlati 
maturantki na splošni maturi 
v šolskem letu 2016/2017, sta 
Anja Aleksandra Adamič in 
Marija Marolt. Dijakinji se 
bosta za nagrado za uspešno 
štiriletno šolanje septembra ude-
ležili vseslovenske šolske eks-
kurzije Danska od blizu 2017, 
ki jo organizira Društvo sloven-
sko-danskega prijateljstva.

Anja Aleksandra Adamič, 
doma iz Andola – Sv. Gregor, je 
vsa štiri šolska leta zaključila z 
odličnim uspehom. Poleg tega je 
imela tudi vse šolske predmete 
zaključene z najvišjo oceno. 
Med šolanjem je na državnem 
tekmovanju iz angleščine doseg-
la 2. mesto in zlato priznanje. 
Uspešna je bila tudi na tekmova-
njih iz biologije, fizike, kemije, 

iz znanja o sladkorni bolezni ter 
iz informacijske in računalniške 
pismenosti. Je odprta in pozitiv-
na oseba, pri delu izredno vestna 
in odgovorna. Študij bo nada-
ljevala na medicinski fakulteti 
v Ljubljani. V prostem času se 
rada ukvarja z glasbo in petjem.

Marija Marolt, doma iz Ko-
čevja, je bila prav tako vsa štiri 
leta gimnazije odličnjakinja. 
Izstopala je predvsem s svojim 
talentom za matematiko in pre-
ostala naravoslovna področja 
ter z izrednimi uspehi na držav-
nih, regijskih in šolskih tekmo-
vanjih. Med šolanjem na naši 
šoli je zbrala kar 8 zlatih, 8 sre-
brnih in 21 bronastih priznanj. 
Postala je dvakratna državna 
prvakinja v razvedrilni mate-
matiki (v drugem in tretjem le-

tniku), zmagala je na državnem 
tekmovanju iz informacijske 
in računalniške pismenosti, v 
tretjem letniku pa osvojila tretjo 
nagrado na državnem tekmova-
nju iz matematike. Uspešno je 
tekmovala tudi iz znanja logike, 
kemije in biologije. Redno je 
obiskovala krožek za logiko 
in dodatni pouk matematike 
ter pogosto sodelovala pri pro-
mociji šole. Kot predsednica 
razreda je uspešno vodila raz-
redno skupnost in bila v veliko 
pomoč razredniku. Marija rada 
dela z majhnimi otroki, občasno 
pa rada zaigra tudi na klavir. Z 
izobraževanjem bo nadaljevala 
na fakulteti za matematiko in 
fiziko v Ljubljani.    
Loti Behin Mesojedec  
in Mirko Škof

Ali ste vedeli, da je raziskava 
spretnosti odraslih PIAAC 2016 
(Program za mednarodno oce-
njevanje kompetenc odraslih), 
ki je potekala pod okriljem 
OECD, pokazala, da v Sloveniji 
le okrog 3,7 odstotka odraslih 
dosega najvišjo, to je tretjo ra-
ven pri reševanju problemov v 
tehnološko bogatih okoljih. 49,2 
odstotka vključenih je doseglo 
rezultate na prvi ravni ali pod 
njo. Približno 18,4 odstotka 
vključenih odraslih nima pred-
hodnih izkušenj z računalniki 
oziroma osnovnih računalniških 
znanj. Pri odraslih v Sloveniji 
se kažejo znatne razlike pri 
uspešnosti glede na starost, izo-

brazbo in družbeno okolje. (Vir: 
Raziskava spretnosti odraslih 
PIAAC v Sloveniji 2016) 

Ravno na podlagi te raziska-
ve, ki je pokazala, da starejši 
in nižje izobraženi praviloma 
dosegajo slabše rezultate, je 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport v sofinanciranju 
Evropskega socialnega sklada 
razpisalo projekt Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompe-
tenc od 2016 do 2019. Progra-
mi, ki jih znotraj omenjenega 
projekta izvajamo na Ljudski 
univerzi Kočevje, so namenjeni 
zaposlenim in so za udeležence 
brezplačni. Vsebine se razte-
zajo od jezikovnih prek raču-

nalniških in vse tja do vsebin, 
ki pokrivajo zdravo prehrano, 
gibanje in komunikacijo. Skoraj 
polovica programov je name-
njena izobraževanju s področja 
računalništva.

Računalniška usposabljanja so 
pomembna, ker omogočajo iz-
boljšanje digitalne kompetence 
zaposlenih prebivalcev Pokolpja 
in so prednostno namenjena 
tistim, ki imajo nižjo stopnjo iz-
obrazbe in so starejši od 45 let. 
Zlasti te osebe potrebujejo raču-
nalniška znanja zaradi lažje pri-
lagoditve sodobnim zahtevam 
dela v proizvodnji oz. pri upora-
bi strojne tehnologije, kar vpliva 
na večjo učinkovitost pri delu. 

Poudarek v projektu je tudi na 
pomenu vseživljenjskega učenja 
in motivaciji za učenje, saj se ta 
ciljna skupina težje vključuje v 
izobraževanje zaradi preteklih 
negativnih izkušenj, neinformi-
ranosti in nizke samopodobe.

V šolskem letu 2016/17 smo 
znotraj projekta izvedli 27 

izobraževalnih programov z 
vključenimi 339 udeleženci. 99 
odstotkov vseh programov za 
vse ciljne skupine, ki jih izva-
jamo na LU Kočevje, je finan-
ciranih iz različnih evropskih 
strukturnih skladov in so zato za 
udeležence brezplačni.
Sonja Hribar

Nabiranje novih znanj in izkušenj 
pomaga iskalcem zaposlitve pa 
tudi tistim, ki službo že imajo. 
Z novimi znanji namreč širimo 
obseg aktivnosti, ki jih zmoremo, 
ali pa te izvajamo hitreje in bolj 
učinkovito. Da bi zaposlenim 
osebam ponudili več možnosti 
izobraževanja in učenja in s tem 
povečali njihovo motivacijo, smo 
se na Ljudski univerzi Kočevje 
pridružili novemu projektu. Gre 
za Svetovanje in vrednotenje 

znanja zaposlenih 2016–2022, v 
okviru katerega poteka brezplačna 
storitev svetovanja zaposlenim 
osebam. Projekt sofinancirata 
Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport ter Evropski socialni 
sklad. Svetovanci lahko pridobijo 
informacije o možnostih izobra-
ževanja in učenja v regiji in s tem 
višjo motivacijo za nadaljnje ak-
tivnosti, bolj jasen cilj (kaj si želi-
jo na osebnem, poklicnem nivoju), 
pomoč pri vrednotenju neformalno 

pridobljenih znanj in podporo pri 
realizaciji zadanih ciljev. 

V postopek svetovanja se je 
vključila tudi Suzana Grm, ki je na 
Ljudski univerzi prek javnih del 
v pomoč pri socializaciji Romov. 
Poleg tega, da pogosto obiskuje 
romska naselja, da bi se čim bolj 
približala potencialnim udele-
žencem raznih izobraževalnih 
programov za Rome, veliko dela 
tudi v pisarni, za računalnikom. 
Da bi si olajšala to delo, se je 

po nasvetu svetovalke udeležila 
60-urnega programa Računalniška 
pismenost za odrasle (RPO), ki je 
spomladi letos potekal v sklopu 
projekta Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc 2016–2019. 
Program je uspešno zaključila in 
pridobljena znanja oziroma vešči-
ne tudi redno uporablja. Skupaj s 
preostalimi zaposlenimi na Ljud-
ski univerzi se je udeležila tudi 
delavnice za izboljšanje komuni-
kacije na delovnem mestu. 

Suzana je primer dobre prakse, 
je Rominja, ki je pri svojih dobrih 
40 letih prvič zaposlena in se pri 
svojem delu dobro znajde. Prila-
goditi se zna tako pripadnikom 
romske skupnosti kot potrebam 
delovnega mesta. Ob dejstvu, da 
se vsakodnevno srečuje z razni-
mi ovirami, ki jih je primorana 
premostiti, predstavlja most med 
romsko skupnostjo in izobraževal-
no ustanovo na kočevskem. 
Melita Oražem

Splošna matura je izpit za dokon-
čanje gimnazije, hkrati pa je tudi 
zrelostni preizkus. Ne pomeni 
samo preizkusa znanja in zrelosti 
za nadaljnji študij, temveč tudi 
preizkus dijaka samega, koliko 
je pripravljen vložiti v svojo 
prihodnost. Zato je hkrati končni 
in nadaljevalni izpit, ki ureja pre-
hod med gimnazijo in univerzo, s 
katerim maturanti izkažejo sploš-
no usposobljenost za kateri koli 
univerzitetni študij.

V juliju so bili znani rezultati 
poklicne in splošne mature letoš-
njega spomladanskega izpitnega 
roka. Splošno maturo na Gim-
naziji in srednji šoli Kočevje je 

v šolskem letu 2016/2017 opra-
vljalo 44 dijakov. Skupen uspeh 
na maturi je 88,64 %, povprečno 
število doseženih točk pa 20,34. 
8 od skupno 44 dijakov, ki so op-
ravljali splošno maturo, je zbralo 
25 točk in več, 5 dijakov pa bo 
opravljalo popravni izpit. 

Na Gimnaziji in srednji šoli 
Kočevje smo tudi letos nadalje-
vali tradicijo zlatih maturantov, 
saj sta na letošnji splošni maturi 
postali zlati maturantki dijaki-
nji Anja Aleksandra Adamič in 
Marija Marolt (zlati maturanti so 
tisti dijaki, ki na splošni maturi 
dosežejo vsaj 30 točk od 34 mo-
žnih). 

Poklicno maturo je v šolskem 
letu 2016/2017 opravljalo 13 od 
skupno 14 dijakov. Na poklicni 
maturi so dijaki v povprečju do-
segli 14,36 od možnih 23 točk. 
Po uspehu najboljši dijakinji sta 
bili Sabina Mušić, ki je dosegla 
20 točk, in Kristina Golobič z 
doseženimi 17 točkami. Uspeh 
je tako 92-odstoten. Dijakinja 
Manca Košmerl pa je bila 
najbolje ocenjena dijakinja za 
izdelek oz. storitev in zagovor na 
poklicni maturi.

Vsem maturantom čestitamo in 
jim želimo, da odgovorno stopa-
jo v svet odraslosti.
Katja Hočevar

Zlati maturantki Anja Aleksandra Adamič in Marija Marolt z razrednikoma 
in ravnateljico • Foto: Arhiv GSŠ Kočevje

Sabina Mušić in Manca Košmerl s profesorji • Foto: Katja Hočevar 

Foto: Melita Oražem

2017/18

Iščete nove poklicne izzive? Vas prodaja veseli? Si želite sami organizirati 
delo? Bi bili radi stimulativno nagrajeni? 
SOP – Sklad obrtnikov in podjetnikov redno zaposli zastopnike za 
trženje pokojninskih zavarovanj. 
Ponudbo pošljite na info@sop.si  
Več informacij na www.sop.si oz. na telefon 01 300 36 23.

Pridružite se nam!

S TRADICIJO V PRIHODNOST

ZAPOSLIMO TRŽNIKE 
POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ
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Rubriko so pripravili v Javnem zavodu za turizem in kulturo Kočevje

KINO

KCK KINO KOČEVJE SI 
PRIDRŽUJE PRAVICO DO 
SPREMEMBE PROGRAMA.

SOBOTA, 7. 10., 18.00
NEDELJA, 8. 10., 18.00 
Ameriška animirana akcijska 
komedija

LEGO NINJAGO FILM
LEGO NINJAGO MOvIE

SOBOTA, 7. 10., 20.00  
Ameriški ZF akcijski 

IZTREBLJEvALEC 2049
BLADE RuNNER 2049

NEDELJA, 8. 10., 20.00
Ameriški triler 

SLEDI v SNEGu
(WIND RIvER) 

ČETRTEK, 12. 10., 20.00 
Slovenska drama

RuDAR
FILM pREDvAJAMO v OKvIRu 
ART KINO pROGRAMA

pETEK, 13. 10., 17.30
SOBOTA, 14. 10., 17.30
NEDELJA, 15. 10., 17.30
Ameriški, animirani, družinski 
sinhroniziran film 

MOJ MALI pONI
My LITTLE pONy: ThE MOvIE

pETEK, 13. 10., 20.00 
Ameriška srhljivka 

MATI 
MOThER 

 
SOBOTA, 14. 10., 20.00
Slovenska komedija

MILICE 2 

NEDELJA, 15. 10., 20.00 
Ameriški kriminalni triler

uGRABITEv
KIDNAp

pETEK, 20. 10., 17.30  
NEDELJA, 22. 10., 17.30 
Ameriški, animirani, družinski 
sinhroniziran film 

MOJ MALI pONI
My LITTLE pONy: ThE MOvIE

pETEK, 20. 10., 20.00 
Ameriški triler, grozljivka 

uSNJENI OBRAZ
LEAThERFACE

 
NEDELJA, 22. 10., 20.00 
Slovenski komedija 

MILICE 2 
 
ČETRTEK, 26. 10., 20.00 
Ameriški biografska 
drama 

vIKTORIJA IN ABDuL
FILM pREDvAJAMO v OKvIRu 
ART KINO pROGRAMA

pETEK, 27. 10., 17.30 
NEDELJA, 29. 10., 16.30 
Ameriški, animirani, družinski, 
sinhronizirani film

vESELA pOŠASTNA 
DRuŽINA
hAppy FAMILy

 
pETEK, 27. 10., 20.00
Ameriška grozljivka 

ŽAGA 8
JIGSAW

NEDELJA, 29. 10., 19.00
Ameriška komedija 

MAME NA vEČERJI
FuN MOM DINNER

www.kck.Si
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2017
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JANI ŠEPETAVEC  
(AT - LASTic) trio
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OTROŠKO 
GLEDALIŠČE
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2017

22.00
SOBOTA K

O
N

C
E

R
T

KLAPA ŠUFIT
29.9.
2017
20.00
PETEK

21.10.
2017

11.00
SOBOTA

TRIJE  
pRAŠIČKI

KONCERT pRIMOŽ 
TuRK&SKRAJNEŽI 
pLuS GOSTI

21.10.
2017

22.00
SOBOTA

predstavitev 
nove zgoščenke 
»Neskorumpiran pir«

28.10.
2017
22.00

SOBOTA

Halloween
The best of Kck

K
O

N
C

E
R

T Še je nekaj 
prostih mest za: 

Abonma Komedija, 

Otroški abonma, 

Art filmski abonma. 

vabljeni tudi na 
likovne delavnice  
v Kck Mansarto. 

Info: 041 798 631

Opazujmo, vendar varujmo!

Osebni pristop vodnika piše zgodbo destinacije 

Gozd je prostor, ki nas navda z 
upanjem in močjo. Gozd je moč-
na izkušnja prav za vsakogar. 
Prva asociacija na Kočevsko je 
medved. Po tem smo znani, do-
ma in v tujini. 

Medved je kralj slovenskih 
gozdov, pomembna naravna de-
diščina, del neokrnjene narave in 
ena od najbolj karizmatičnih vrst 
v evropskem prostoru. Na podla-
gi preštevanj ocenjujejo, da jih je 
danes približno 500, dobra polo-
vica pa se jih klati po kočevskih 
gozdovih. 

Nespametno bi bilo, če tega 
ne bomo izkoristili v svoje dob-
ro. Zato bo Zavod Kočevsko z 
Zavodom za gozdove Slovenije, 
nosilcem projekta Opazujem 
– varujem, osnoval nov turi-
stično-izobraževalni program, 
ki bo omogočal spoznavanje 
medvedov in vključeval možnost 
opazovanja živali tudi v narav-
nem okolju. Zastavljen in izve-
den bo po vseh pravilih, in sicer 
prijazno do narave, živali in 
ljudi, vsekakor pa bo predstavljal 
nepozabno doživetje za vsakega 
posameznika. Zato stremimo 

k temu, da proizvod razvijemo 
trajnostno.

Nov turistični produkt na Ko-
čevskem bo sestavljen iz dveh 

delov, in sicer iz interpretacij-
skega centra, kjer se bo obisko-
valec z interpretativnimi tablami 
in didaktičnimi pripomočki 

seznanil z ekologijo medveda 
in izzivom sobivanja z njim, in 
iz opazovalnice za živali, ki bo 
postavljena neposredno v naravi. 

Cilj izobraževalnega dela je oh-
ranitev medveda in omogočanje 
ponovne vzpostavitve vabilne 
populacije, zaradi česar se mo-
ramo kot družba naučiti z njim 
sobivati in ohraniti pozitiven 
odnos do njega. Obenem gre 
za celostni produkt doživetja 
opazovanja rjavega kosmatinca, 
ki postaja vse bolj priljubljena 
atrakcija za domače in tuje obi-
skovalce. 

Pretekli teden smo v sodelo-
vanju z Biotehniško fakulteto 
in agencijo Visit Goodplace že 
izvedli študijsko turo Life Di-
nalp Bear, ki se jo je udeležilo 
10 novinarjev in organizatorjev 
potovanj iz različnih držav sveta, 
ki jih zanima opazovanje med-
vedov in programi preživljanja 
prostega časa v naravi. Oni so 
tisti, ki bodo v prihodnje opa-
zovanja medveda željne turiste 
vodili k nam. 

Če ste med tistimi, ki iščejo 
navdih v naravi, v raziskovanju 
in odkrivanju divjine, se boste 
lahko prav kmalu podali na ne-
pozabno doživetje! 
Tina Peček

Ko se kot turisti odpravimo na 
voden izlet s turističnim vodni-
kom, tam izvemo številne infor-
macije in podatke, se poučimo o 
zgodovini kraja in njenih prebi-
valcev ter o okolju, kamor priha-
jamo. Da bo destinacija Kočevsko 
lahko sprejemala goste v vseh 
treh občinah – Kočevju, Kostelu 
in Osilnici – je Zavod Kočevsko 
organiziral izobraževanje turistič-
nih vodnikov. 

Izobraževanja se je udeležilo 33 
radovednih slušateljev, med njimi 
eden iz Ljubljane, dva iz Ribni-
ce in ena iz Trebnjega, kar je le 
dodatna potrditev velikega zani-
manja za spoznavanje destinacije 
Kočevsko in vodenja v njej. Pod 
vodstvom različnih predavateljev 
so vodniki spoznavali različna 
področja in veščine turističnega 
vodenja. Osnove turističnega 
vodenja je predstavil Jan Oršič 
iz Intours DMC, vse o reševanju 
zdravstvenih težav in poškodb v 
času vodenja je predstavil Primož 
Velikonja iz Zdravstvenega doma 
Kočevje, o geografiji in bogati 
zgodovini destinacije Kočevsko 
pa je spregovoril Mihael Petrovič, 
ml. O pohodništvu kot glavni ak-
tivnosti na Kočevskem je veliko 
zanimivega povedal Milan Mla-
kar iz Planinskega društva Kočev-
je, Janez Dejak pa je predstavil 
kolesarski center MTB, ki postaja 
vse bolj priljubljena izletniška 
točka tako za domače kot tudi tuje 
kolesarje, željne adrenalina. Del 
tečaja je bil namenjen spoznava-
nju kulinarike. Na tem področju 
moramo še veliko narediti. V tem 
trenutku imamo veliko kakovo-

stne ponudbe primarnih surovin 
in ponudnikov, ki jih pridelujejo, 
in jih je na izobraževanju slušate-
ljem predstavila Mateja Žvab iz 
zadruge Zakladi Kočevske.

Drugi del izobraževanja je bil 
namenjen praktičnim vajam, zato 
so se vodniki odpravili na teren in 
neposredno spoznavali turistične 
produkte. Obiskali so Pokrajinski 
muzej Kočevje, kjer je Vesna 
Jerbič Perko predstavila zgodo-
vino in pomen muzeja, Mojca 
Slapar je nekaj besed namenila 
umetnostni zgodovini, Živa Ogo-
relec pa o raziskovanju vsakda-
njega načina življenja in kulture 
etničnih skupin. Terenski del se je 
nadaljeval s sprehodom po gozdu, 
kjer sta vodnici Katja Konečnik, 
Zavod za gozdove Slovenije, in 
Petra Draškovič Pelc, Ars Natu-
rae, predstavili pomen naravne 
dediščine, način gospodarjenja z 
gozdovi in njegovimi prebivalci 
ter načine interpretacije naravne 
dediščine. Vodniki so izobraževa-
nje nadaljevali z obiskom Kostela 
in ga zaključili z obiskom občine 
Osilnica, kjer je Alenka Kovač 
predstavila turistično ponudbo 
tega zanimivega dela destinacije. 
Na poti do tja in nazaj so potekale 
praktične vaje vodenja turistov na 
avtobusu. Marsikdo se je tega izo-
braževanja udeležil zgolj iz potre-
be po tem, da je se poučil o kraju, 
v katerem živi, velika večina pa 
se bo zagotovo kmalu pojavila 
v vlogi vodnika skupin, gostov 
Kočevskega. Vodnica, sicer iz 
Ljubljane, ki je lastnica državne 
licence turističnega vodnika, je 
ob samem začetku poudarila, da 

je veliko povpraševanje skupin, 
ki obiščejo osrednjo Slovenijo z 
Ljubljano, da svoj obisk podaljša-
jo z obiskom Kočevskega. "To je 
razlog, da sem sama slušateljica 

tega izobraževanja, ker podrobno-
sti, predvsem pa velikosti in širine 
ponudbe destinacije do danes ni-
sem poznala," je še dodala vodni-
ca iz Ljubljane. "Na tečaj sem se 

prijavila, ker sem želela izvedeti 
več o dogajanju in ponudbi na 
tem koncu. Da lahko prijateljem 
bolje razložim posebnost Koče-
vske in svetujem glede ogledov, 
hrane, prenočišč. Niti minuto se 
nisem dolgočasila. Učne ure so 
bile dobro odmerjene, vaje na 
terenu zelo zanimive, predavatelji 
pa izvrstni," pa so bile besede 
Nataše Briški, tudi sicer odlične 
ambasadorke naše destinacije do-
ma in po svetu.

Za nami je prvi del skupinske-
ga izobraževanja. September je 
namenjen njihovemu individual-
nemu delu. Do konca septembra 
morajo udeleženci izobraževanja 
pripraviti seminarske naloge po 
eni od vnaprej predpisanih temah 
oz. na temo, ki so si jo izbrali 
sami in jo želijo podrobneje razi-
skati in predstaviti. V oktobru pa 
bo potekal še praktični del izpita 
v obliki simulacije vodenja turi-
stične skupine po vnaprej določe-
nem delu destinacije Kočevsko. 
Bodoči vodniki bodo po vnaprej 
določeni trasi strokovni komisiji 
in preostalim v skupini predstavili 
najpomembnejše turistične zani-
mivosti na tej poti. 

Zavod Kočevsko, ki izobra-
ževanje vodi, je v velikem pri-
čakovanju sodelovanja z novimi 
turističnimi vodniki, ki bodo vse-
kakor dodana vrednost destinaci-
je. Vsak bodoči vodnik je prejel 
ogromno informacij, vodenje na 
terenu in njegova uspešnost pa 
je vsekakor odvisna od posame-
znega vodnika, ki s svojimi zgod-
bami in osebnim pristopom piše 
podobo destinacije. Tina Peček

Udeleženci študijske ture pri opazovalnici • Foto: arhiv Zavoda Kočevsko

Udeleženci izobraževanja na terenu • Foto: Zavod Kočevsko

Uvodni del izobraževanja v sejni sobi Campa Jezero • Foto: Zavod Kočevsko
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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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Košarkarske trojkeExtreme Enduro Lika 2017

Več kot 20 mlajših ljubiteljev in igralcev košarke se je odzvalo po-
vabilu Košarkarskega kluba Kočevje, ki je vzporedno z evropskim 
košarkarskim prvenstvom pripravil tekmovanje na lokalni ravni. Na 
igrišču v Gaju se je tako naenkrat znašlo osem ekip s po tremi zagna-
nimi košarkarji, ki so si na koncu družno ogledali tekmo evropskega 
prvenstva med reprezentancama Slovenije in Ukrajine, v kateri so 
blesteli naši športniki. "Glavni poanti turnirja sta druženje in pro-
mocija košarke, veseli pa nas, da se ta v Kočevju še vedno igra," je 
povedal organizator tekmovanja Tomi Kolarič. Prijateljski turnir so 
mladci izkoristili še za trening pred sezono, ki se začne proti koncu 
oktobra. Člani kluba redno trenirajo in igrajo v 4. košarkarski ligi, la-
ni pa, tako Kolarič, so bili precej blizu uvrstitve v 3. slovensko ligo. 
B. G. M.

Kočevska teče
Na mestnih ulicah se je v samo 
dveh dneh zbralo kar 1.600 te-
kačev s kočevsko-ribniškega ter 
dolenjskega konca. Večina njih, 
kar 1.500, jih je bilo z vseh naših 
osnovnih šol ter vrtčevskih enot, 
110 pa je bilo takih, ki se s tekom 
ukvarjajo rekreativno ali tekmo-
valno. Prav vsi so sodelovali na 
22. teku Veronike Deseniške, ki 
je imel doslej start in cilj na Bre-
gu, kjer ga je vsa leta pripravljal 
Atletski in maraton klub Kočevje. 
S pridružitvijo Zavoda za šport 
ter Zavoda za turizem in kulturo 
Kočevje pa sta se startna in ciljna 
črta preselili v središče Kočevja.  

Proga je bila prilagojena sta-
rosti otrok, najkrajša, po kateri 
so se podali najmlajši, je bila 
dolga 200 metrov. Zmagovalci so 
bili vsi, njihova skrivnost pa so 
menda bili hitri čevlji. Starejše 
tekače, ki so morali z ulic zaviti v 
gozd do Slovenske vasi in mimo 
Dolge vasi, pa so čakale 10- in 
21-kilometrske preizkušnje. A če 
med malčki ni bilo poražencev, 
se jih je med starejšimi s kolaj-
nami okitilo le nekaj.  Absolutna 
zmagovalca na 10 kilometrov sta 
bila Milena Renko in Matjaž Ar-
ko, na polmaratonu pa sta slavila 
Sevničana Melani Knez in Miha 
Povšič.   

Prav vsi udeleženci, s katerimi 
smo se pogovarjali, so pohvalili 
kočevsko progo, najbolj od vsega 
pa jim je bilo všeč dejstvo, da ve-

činoma vodi skozi gozd. Ta naj bi 
tudi po znanstvenih dognanjih po-
zitivno vplival na ljudi, še posebej 
tiste, ki trpijo za depresijo ali 
anksioznostjo. Tek skozi gozd naj 
bi zmanjšal možnost za psihične 
težave celo dvakrat bolj kot enaka 
aktivnost v telovadnici. 

"Na teku v Kočevju sem bil že 
petkrat ali šestkrat. Vedno mi je 
bilo všeč, saj v gozdu ni asfalta. 
Tega res ne maram," je povedal 
najstarejši tekač Denis Wright. 
Angleža, ki zadnjih 11 let živi na 
Dolenjskem in šteje 80 let, je si-
cer nekoliko presenetilo, da letos 

ni bilo petkilometrske dolžine. 
Pa ne zato, ker 'desetke' ne bi 
zmogel preteči, temveč zato, ker 
prihodnji teden odhaja na tekaški 
prvenstveni preizkus za veterane 
in se mora 'šparati'. "Proga za pol-
maraton je izredno lepa. V zad-
njem delu so ponekod korenine, 
ampak tekači moramo znati odte-
či na vseh progah," meni uspešna 
novomeška tekačica Jožica Ro-
gelj, ki je že dosegla sedmo dese-
tletje. Nad gozdnim ambientom 
je bil navdušen tudi naš ribniški 
sosed. "Proga je odlična in kar se 
tiče malih maratonov, ena lepših," 
je dejal Ladislav Levstik, ki s 
svojim 66 leti, tako kot večina 
naših sogovornikov, teče zaradi 
rekreacije, druženja in zdravja. 

Starost tekačev očitno pritrjuje 
znanstvenim dokazom, da telesna 
vadba prinaša določene prednosti. 
Ameriški znanstveniki pa celo 
trdijo, da je za izboljšanje in po-
daljšanje življenja najboljši prav 
tek. Ta zmanjša tveganje za pre-
zgodnjo smrt za okoli 40 odstot-
kov. Zato tekači, ki tečejo dve uri 
na teden, živijo približno tri leta 
dlje kot tisti, ki se ne ukvarjajo s 
tem športom. A tudi tukaj ne gre 
pretiravati, saj naj bi več kot štiri 
ure teka na teden prinesle ravno 
nasprotni učinek. Je torej kaj 
čudnega, da več kot 10 odstotkov 
ljudi, starejših od 14 let, teče vsaj 
enkrat na teden?
Bori Grabovac Morse

Na teku je sodelovalo 1.500 kočevskih otrok, najmlajše pa je poleg vzgojiteljev spremljal kočevski medved.  
• Foto: Bori Grabovac Morse

110 tekačev, najstarejši je štel 80 let, se je pognalo po 10 in 21 km  
dolgi progi. • Foto: Bori Grabovac Morse

Foto: Bori Grabovac Morse

Na izjemno zahtevni motociklistični dirki Extreme Enduro Lika 2017 na Hrvaškem so nastopali tudi trije člani Tek-
movalno rekreacijskega Kluba Kočevje. Andrej Črnkovič (na sliki) je v razredu Expert zasedel odlično 27. mesto med 
68 tekmovalci. V razredu Hobby sta tekmovala še Daniel Naglič, 88. mesto, in Mirnes Vukalić, ki dirke zaradi okvare 
ni zaključil. • Foto: arhiv TRK Kočevje
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TRADICIONALNA KITAJSKA
MEDICINA BLAŽ ABRAHAMSBERG

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

Z masažo in ostalimi terapĳami lahko
zdravimo sledeče težave:
• boleča hrbtenica, križ, išias, lumbago
• boleč vrat, ramena, bolečine za lopatico
• migrenski glavoboli
• težave s sinusi
• diagnostika je brezplačna

Informacĳe in naročanje: gsm 031 260 358, 
Blaž Abrahamsberg s.p., Tomšičeva 13, Kočevje

Moji prvi koraki v vrtec Na šolsko pot

Prvi šolski dan na OŠ Ob Rinži

Prvošolčki v novo šolsko leto s Pikapoko

Svetovanje? Ja, prosim!

Po dolgih brezskrbnih počitnicah 
je spet september. Z njim se zače-
nja novo šolsko leto, ko največjo 
prelomnico doživijo otroci, ki 
prvič vstopijo v vrtec. Po letu dni 
prebivanja z mamo in očetom odi-
dejo v neznano okolje k neznanim 
ljudem. To je za malčke stresno 
obdobje, zato je priporočljivo, da 
se postopoma uvajajo v skupino 
in tako pridobijo zaupanje in 
varno navezo z vzgojiteljico in 
otroki. Starše ob prvem srečanju 
opozorimo, da so odzivi otrok pri 
vstopu v vrtec različni: nekateri 
se hitro prilagodijo novim okoliš-
činam, nekateri ob ločitvi zajoka-
jo, pa se potem zelo hitro umirijo, 
spet drugim se uvajanje razpo-
tegne do novega leta, nekateri 
pa se odzovejo tako, da zbolijo 
(bolezni dihal in prebavil). Solze 
ob vstopu v vrtec so zato nekaj 

povsem normalnega. Pravzaprav 
so nekaj, kar bi morali kot starši 
pričakovati in se nanje pripraviti. 
Pomembno je, da se starši dobro 
počutijo in zaupajo vzgojiteljici, 
ko oddajo svojega otroka. Otroci 
čutijo žalost staršev, ko odhajajo 
v službo, zato je pomembno, da 
otroku na pozitiven način preds-
tavimo vrtec. Prva ločitev od 
starša mora biti zelo kratka, ker je 
bivanje v novem okolju za otroka 
velika sprememba. Pomembno 
je, da si za uvajanje vzamejo 
čas. Med uvajanjem pa ni dobro 
vnašati dodatnih sprememb v 
otrokovo življenje (ne odvzemati 
stekleničke, dude, 'ninice'). Za 
to bo dovolj časa pozneje, ko 
se bo že dobro navadil na vrtec. 
Pomembno je, da starši redno 
prihajajo z otrokom v vrtec, ker je 
stalen ritem prihodov in odhodov 

garancija za razvoj otrokovega 
občutka varnosti in zaupanja. Če 
je le mogoče, ga oddamo in pride-
mo iskat z nasmehom. Ne uvajajo 

pa se samo otroci in starši, ampak 
se uvajamo tudi mi vzgojitelji, 
ko spoznavamo in iščemo stik z 
vsakim otrokom in vsako mamo 

posebej. Imam pa tudi zanimivo 
izkušnjo, da ni nobenih težav, ko 
pripeljejo otroka v vrtec očetje. 
Ti se namreč zavedajo, da je dol-
go poslavljanje mučno za oba, 
mame pa se po navadi ne morejo 
posloviti. Otroku dajo sto po-
ljubčkov in se nato še vračajo po 
slovo. Otrok bo med uvajanjem 
doma potreboval več pozornosti, 
potrpežljivosti in nežnosti. Ne 
skrbite, ne boste ga razvadili. Za-
četne težave ob uvajanju otroka 
bodo kmalu minile. Otrok bo rad 
hodil v vrtec, rad bo imel svojo 
vzgojiteljico in vrstnike. Vrtec bo 
tako postal del vsakdana in razlog 
za veselje. Moje zlato pravilo: 
Čeprav je v vrtcu res lepo in se 
otrok nauči veliko novega, pa ne 
more nadomestiti topline in skrbi, 
ki ju je otrok deležen v družini. 
Neja Ritlop

Na večer pred prvim sep-
tembrom so mame medvedke 
svojim otrokom medvedkom 
skrbno očistile krempeljce in 
jim očohale trebuščke, očetje so 
zložili zvezke in knjige v nove 
šolske torbe, prebrali pravljico 
svojim mladičem in jih spravili 
v postelje …

No, mogoče so bile to samo 
sanje ene izmed 83 malih, bi-
strih glavic, ki so 1. septembra 
2017 prestopile prag Osnovne 
šole Zbora odposlancev. V res-
nici pa je bil prvi šolski dan za 
naše prvošolce čisto drugačen.

Na prvi šolski dan so v 
spremstvu staršev vstopili v 
dvorano Kulturnega centra Ko-
čevje, vsi lepo napravljeni in 
sijočih lic. Učenci tretješolci so 
zanje pripravili kratek kulturni 
program, ravnatelj Peter Pirc in 
podžupan Roman Hrovat pa sta 
pristavila zvrhan lonček modrih 
misli in prijaznih besed. 

Na poti iz kulturnega centra 
do šole nam je sicer ponagajal 
dež, a to ni pokvarilo ne skrbno 
počesanih glav, ne dobre volje. 
Pred vrati učilnic so se otroci 
pogumno poslovili od svojih 
staršev in se pridružili učitelji-

cam. Štirje razredi prvošolcev 
so na ta dan spoznali veliko 
novih obrazov, novih prostorov, 
novih pravil … in kar je naj-
pomembneje, s svečano pode-
litvijo rumene rutice so postali 
pravi šolarji, kar pa za šestletni-
ka kar nekaj velja. Starši pa so 
se medtem v šolski telovadnici 
srečali s strokovnimi delavci, ki 
bodo v šolskem obdobju v stiku 
z njihovimi otroki. 

Za prvi stik s šolo je bila ena 
ura druženja za otroke dovolj. 
Vsak s svojo vrečko v roki, v 
kateri je bil poleg reklamnih 
letakov čisto pravi šolski urnik 
in zastava našega mesta, so po-
nosno stopali iz učilnic v doma-
či objem. Še kakšna fotografija 
za spomin in na svidenje do po-
nedeljka, ko so v šolo prinesli 
tudi svoje šolske torbice, polne 
pisanih potrebščin, med kateri-
mi se skrivata tudi dve prijazni 
čebelici – tihi pomočnici; o tem 
pa ne smemo govoriti na glas; 
to je stvar prvošolcev.

Učiteljice smo se potrudile, 
da so otroci svoj prvi šolski dan 
doživeli kot pozitivno izku-
šnjo. In da bi tako tudi ostalo, 
vzponom in padcem navkljub, 

pomembno je, da se potrudimo 
skupaj; pokažimo iskren in 
pozitiven odnos do sposobnosti 
in učenja in verjemimo v trud 
in uspeh prvošolcev. Spoštova-
nim staršem in njihovim malim 
glavam želimo srečno na novi 
poti!
Mirjam Kosten in Aleksandra 
Stijepić

Začetek novega šolskega leta. 
Pred šolo se zbirajo starši in nji-
hovi prvošolci. Nekateri otroci se 
trdno držijo rok svojih mamic in 
očkov, drugi negotovo zrejo okrog 
sebe, spet tretji pogumno opazu-
jejo drug drugega in navezujejo 
prve stike. Najpogumnejši že kle-
petajo med seboj kot stari znanci 
in prijatelji. Tudi mamice in očki 
se nemirno prestopajo, prijazno 
prigovarjajo svojim šolarjem in 
opazujejo drug drugega.

V šoli na hodniku se učiteljice 
in vzgojiteljice še zadnjič dogo-
varjajo, kako bo potekal sprejem, 
česa ne smejo pozabiti, katera 
in kako bo nagovorila otroke in 
njihove starše. Druga drugo hrab-
rijo z nasmeški in spodbudnimi 
besedami.

Učiteljice in vzgojiteljice odi-
dejo po svoje šolarje. Starši in 
otroci polni pričakovanja sledijo 
svojim učiteljicam v šolsko avlo. 

Posedejo se, tiho so in le iz nji-
hovih svetlečih oči lahko razbe-
remo pričakovanje, vedoželjnost, 
nestrpnost, strah, tudi mirnost … 
Led je prebit. Na prvi šolski dan 
jih čaka še veliko presenečenj!

Najprej sta prvošolce pozdravila 
učenca iz višjih razredov. Katarina 
in Aleksej sta jim v pozdravnem 
govoru povedala, da je hoditi v 
šolo zelo lepo in zabavno, ker se 
veliko novega naučiš in spoznaš 
nove prijatelje.

Za njima je letošnjo generacijo 
prvošolcev pozdravila ravnateljica 
Darja Delač Felda. Zaželela jim je 
dobrodošlico in poudarila pomen 
sodelovanja med starši in šolo. Z 
zaupanjem v svoje sodelavce, ki 
se trudijo vsak po svojih močeh 
za znanje in vzgojo otrok, si bo 
prizadevala za uspešno in mirno 
šolsko leto. V novo šolsko leto 
vstopamo z željo in zaupanjem v 
učence, ki si znanja želijo in se 

zavedajo tudi svojih dolžnosti, ter 
starše, ki odgovorno stojijo svojim 
šolarjem ob strani. Če se bomo vsi 
malo potrudili, sodelovali in se  
spoštovali, bomo še naprej dobra, 
kaj dobra – odlična šola.

Sledil je kratek nagovor s 
pozdravom podžupana, gospoda 
Romana Hrovata. V nagovoru se 

je spomnil lastnih izkušenj prvih 
šolskih dni. Tudi on je poudaril 
odgovorno in spoštljivo sodelova-
nje ter pomen pogovora in medse-
bojne pomoči.

Potem pa presenečenje! Na oder 
so priplesali in priskakljali artisti 
cirkusa Čupakabra in s svojimi 
vragolijami, navihanimi smešni-

cami, žongliranjem in čarovnijami 
pričarali sproščeno in veselo 
vzdušje. Podali so nam tudi skrito 
sporočilo – znanje, sodelovanje, 
veselje in prijateljstvo so v šoli in 
v življenju najpomembnejše.

Po predstavi smo učiteljice in 
vzgojiteljice s svojimi šolarji sko-
zi ’špalir’ in pesem drugošolcev 
odšle v razrede, kjer nas je že ča-
kala poslastica.

Starši so se v avli srečali tudi s 
policistom, ki jih je opozoril na 
pomembnost varne poti v šolo. 
Starši so povsod, tudi v obna-
šanju v prometu, zgled svojim 
otrokom. Pozval jih je, naj bodo 
dober zgled! Tudi mamice in očki 
prvošolčkov so se posladkali  in 
poklepetali med seboj.

Prvi šolski dan je minil, kot bi 
trenil, in tako bo minilo tudi šol-
sko leto.
Naj bo uspešno in zanimivo!                     
Špelca Hribar

V petek, 1. 9. 2017, smo v Stari 
Cerkvi pripravili 30 stolčkov 
in popoldne nanje na svečanem 
sprejemu posedli prav toliko 
prvošolčkov, ki so v spremstvu 
staršev in sorodnikov prišli v 
šolsko telovadnico. Vsak otrok 
je ob prihodu prejel rumeno 
rutko in priponko. Ravnateljica 

Sonja Veber je na vhodu vsake-
ga otroka posebej prijazno poz-
dravila, pozneje pa je namenila 
prijazen pozdrav vsem prisot-
nim ter zaželela prijetno šolsko 
popotovanje vseh devet let tako 
otrokom kot staršem. Lepim 
željam se je pridružil tudi po-
džupan, gospod Roman Hrovat, 

ki je s prisotnimi podelil nekaj 
spominov na svoje obiskovanje 
hiše učenosti.

Vsak prvošolec je prejel di-
plomo Postal sem šolar. Sledilo 
je skupinsko fotografiranje 
generacije. Ker ni slavja brez 
torte in presenečenja, so se 
učenci posladkali z odlično 

čokoladno torto, starši pa so 
ob kavici poklepetali z gospo 
ravnateljico. Po končani pogo-
stitvi so bili otroci povabljeni 
še na presenečenje. Ogledali 
so si predstavo S Pikapoko 
na pot, da ne bo nezgod v iz-
vedbi deklet iz Zavoda Varna 
pot. Učenci so v igrici aktivno 

sodelovali in vsem navzočim 
pokazali, da jim štetje ni tuje, 
da radi zaplešejo in predvsem, 
da komaj čakajo, da prinesejo 
v ponedeljek nove šolske tor-
be z vsemi potrebščinami. Ob 
slovesu ni manjkalo pohval nad 
prireditvijo. 
Jadranka Erjavec

Na OŠ Ljuba Šercerja smo 
februarja 2013 odprli vrata 
Prostovoljnega svetovalnega 
centra, saj smo z lastnimi stro-
kovnimi izkušnjami, z drugač-
nimi metodami in pristopi ter z 
ustreznim strokovnim kadrom 
želeli pomagati staršem in ot-
rokom. Svoje delo  smo želeli 
približati širši javnosti. Sveto-
valni center je ena od smernic 
programskega razvoja šole.

V štirih letih je bilo izvedenih 
več kot 160 ur svetovanj 53 
otrokom in njihovim staršem iz 
občin Kočevje, Velike Lašče, 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok 
in Kostel. Številna svetovanja 
so bila namenjena tudi svetoval-
nim delavcem iz vrtcev in ve-
činskih osnovnih šol. Za učence 

in njihove starše smo izvedli 15 
tematskih delavnic: Čutna pot, 
Čarovnice na obisku, Diši po 
praznikih, Lončarska delavnica, 
Igre naših staršev in druge. 

Na delavnicah smo vzposta-
vili stik s starši otrok, ki imajo 
primanjkljaje in motnje na po-
sameznih področjih. Spodbudili 
smo povezovanje med starši, iz-
menjavo mnenj in izkušenj, us-
merjali starše pri delu s svojimi 
otroki in jim ponudili strokovno 
podporo.

Za strokovne delavce in starše 
smo izvedli 22 predavanj in de-
lavnic na 8 različnih večinskih 
šolah in vrtcih. Posredovali smo 
jim znanja s področij grafomo-
torike, disleksije, diskalkulije, 
disgrafije, dispraksije, avtizma, 

komunikacije, razvijanje učnih 
navad, zgodnjega prepoznava-
nja težav in ustrezne obravnave. 
Izvajali smo tudi svetovalne 
storitve za učence z odločbo. 
V svetovalnem centru prosto-
voljno deluje devet strokovnih 
delavcev.

Poleg naštetega izvajamo tudi 
specialno–pedagoško diagno-
stiko, izdelujemo, izposojamo 
didaktične pripomočke in opre-
mo, pripravljamo propagandi 
material z informacijami o 
centru in skrbimo za lastni stro-
kovni razvoj.

Novembra 2014 smo izpe-
ljali strokovno okroglo mizo v 
sodelovanju z Občino Kočevje 
in Občino Ribnica, na kateri so 
svoja razmišljanja o program-

skih razvojnih smernicah otrok 
in mladostnikov s posebnimi 
potrebami v naši regiji predsta-
vili številni strokovnjaki. 

Osnovna šola Ljuba Šercerja 
je na srečanju predstavila idejo 
o ustanovitvi strokovnega sve-
tovalnega centra, ki bi deloval 
na območju od Velikih Lašč do 
Osilnice ali pa še širše. Štirile-
tna analiza dela centra je poka-
zala pozitivne vplive delovanja 
v lokalnem okolju in širše. 

Vse večje potrebe po tovr-
stnem svetovanju, ki smo jih 
registrirali v našem centru, 
so vplivale na preoblikovanje 
našega centra, saj bo v prihod-
nje naše svetovanje plačljivo. 
Pri tem želimo pomagati čim 
večjemu številu otrok in zago-

toviti zgodnjo in pravočasno 
obravnavo. Takšna obravnava 
pa presega prostovoljstvo, zato 
strokovni tim širimo. Pove-
zovali se bomo s strokovnjaki 
različnih profilov iz zunanjih 
inštitucij, ki nam bodo po-
nujali podporo pri izvajanju 
zastavljenih ciljev. Obogatili 
se bomo s specialnimi znanji, 
ki jih potrebujemo za zgodnjo, 
celostno in kakovostno obrav-
navo posameznika, saj želimo 
pomagati našemu okolju s svojo 
strokovnostjo.

Zavedamo se, da nas čaka ve-
liko dela, hkrati pa se veselimo 
rezultatov, ki jih bomo želi v 
prihodnjih letih delovanja naše-
ga svetovalnega centra.
Aleksandra Kocjan Malnar

Foto: Mojca Šterbenc

Foto: Katja Godeša

V razred zdaj gremo veselo. • Foto: Dejan Balaban
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Pravna sredstva v primeru izreka globe zaradi nepravilnega parkiranja vozil
V tokratnem prispevku bomo obravnavali posebnosti, ki obstajajo glede izvajanja 
prekrškovnih postopkov in posledično glede možnosti in načinov vlaganja pravnih 
sredstev v primeru izrečene globe zaradi prekrška po 65. členu Zakona o pravilih ce-
stnega prometa – nepravilnega parkiranja. Gre za prekršek, ki ga občinska redarstva 
tudi najpogosteje obravnavajo zaradi ekonomičnosti in hitrosti izvedbe prekrškovne-
ga postopka ter tudi iz razloga, da gre pri teh prekrških za načeloma jasno in nedvom-
no dejansko situacijo, zoper katero je tudi možnost uspešnosti pritožbe manjša. Zakon 
o prekrških (ZP-1) v osmem odstavku 57. člena ter v 57.b členu prinaša posebne do-
ločbe glede samega postopka in posledično tudi glede pravnih sredstev, ki jih imajo 
kršitelji na voljo. V praksi se namreč mnogokrat dogaja, da osebe, ki jim je izrečena 
globa zaradi nepravilnega parkiranja, niti ne preberejo vseh opozoril in pravnih pou-
kov, ki so sicer na plačilnem nalogu v skladu z zakonom jasno in podrobno navedeni 
(čeprav res ne na kratko), zaradi česar potem potencialni pritožniki tudi postopajo 
narobe, največkrat predvsem prehitro, in morajo potem svoja dejanja ponavljati v ka-
snejših fazah postopka.

Specifika prekrškovnih postopkov v primeru nepravilnega parkiranja je namreč ta, 
da je na mestu prekrška načeloma zgolj parkirano vozilo (s svojimi registrskimi tabli-
cami) sprva še neznanega voznika, ki ga na mestu prekrška večinoma ni, zato tudi 
postopek ne more biti tak, kot je v drugih primerih, ko je kršitelj takoj identificiran na 
kraju prekrška. V takem primeru pooblaščena uradna oseba (občinski redar) kršitelju 
ne izda plačilnega naloga, temveč šele posebno obvestilo o prekršku. Na podlagi izda-
nega obvestila o prekršku ima kršitelj ob zakonsko določenih bonitetah (plačilo polo-
vične globe oz ti. 'polovičke', nepotrebnost plačila dodatnih stroškov postopka, kršitelj 
se ne vpiše v evidenco o prekrških, postopek se pravnomočno zaključi) zgolj možnost 
plačila globe, nima pa še na voljo nobenih pravnih sredstev! Kršitelj, ki ima namen iz 
kateregakoli razloga izpodbijati v obvestilu izrečeno globo, mora najprej počakati, da 
bo (ob neplačani globi) po pošti prejel še plačilni nalog, na podlagi katerega pa ima 
spet možnost, da globo plača (še vedno do poteka roka obstaja možnost polovičnega 
plačila globe) ali pa lahko zoper kasneje izdani plačilni nalog (in ne že zoper prvotno 
obvestilo o prekršku) v roku osmih dni vloži poseben pisni ugovor, ki ga potem obrav-
nava prekrškovni organ (MIR) in postopek bodisi ustavi (če so navedbe iz ugovora 
utemeljene) ali pa izdani plačilni nalog odpravi in izda posebno odločbo o prekršku, 
zoper katero pa je potem možna zahteva za sodno varstvo, ki jo obravnava pristojno 
sodišče. Vsa ta pravna sredstva, ki so kršitelju na voljo, se 'izplačajo' seveda zgolj v 
primeru, ko je (domnevni) kršitelj resnično prepričan, da obstajajo utemeljeni razlogi, 
zaradi katerih je bila globa zaradi nepravilnega parkiranja napačno izrečena. Drugače 
zoper vsakega neplačnika na koncu nedvomno ostane denarna izvršba, katero učin-
kovito izvaja pristojni organ (FURS).

V praksi se torej vse prevečkrat zgodi, da kršitelji ne posvetijo ustrezne pozornosti 
vsem pravnim poukom, ki so v obvestilu o prekršku navedeni, in bodisi že kar osebno 
posredujejo na MIR-u, kjer pa v nobenem primeru ne obstaja nikakršna možnost za 
kakršnokoli takojšnje 'storniranje' izrečenih glob brez vloženega pisnega pravnega 
sredstva, ali pa prehitro vlagajo ugovore oz. že kar zahteve za sodno varstvo, ki jih na 
podlagi obvestila o prekršku še ni mogoče vlagati in morajo svoja dejanja zgolj še 
enkrat, ko nastopijo ustrezni roki in zakonski pogoji, po nepotrebnem ponavljati.

Zaključimo lahko s tem, da kršitelje pozovemo, da natančneje preberejo ustrezne 
pravne pouke ali pa se o možnostih, ki jih imajo na voljo, osebno posvetujejo z za-
poslenimi na pristojnem organu (MIR).

Damir Marinč

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA
Knjižnica Kočevje priporoča

Jana Frey
Jaz, drugačna
Grlica, 2017

Gre za nov roman priljubljene nemške mla-
dinske pisateljice Jane Frey, ki obravnava 
izjemno aktualno, a tudi občutljivo temo – 
sobivanje dveh kultur. Ime ji je Kelebek (tur-
ško metulj), je nežna in občutljiva najstnica, 
Turkinja, rojena in živi v Nemčiji. Na prvi pogled je videti, kot 
da so Kelebek in njena družina v celoti vpeti v nemško kultu-
ro in družbo. Vsako poletje odhaja na počitnice v domovino 
svojih staršev in se z veseljem vrača domov v Nemčijo. Njeno 
življenje se začne spreminjati počasi, sprva z naglavno ruto, 
ki jo mora nositi, se stopnjuje do vse hujših in ponižujočih 
omejitev, ki določajo vse, česar ne sme dobro muslimansko 
dekle storiti. Najbolj jo boli spremenjeno vedenje brata Ser-
cana, ki mu je vse dovoljeno zato, ker je moški. Kelebek se 
zaljubi v fanta druge vere in konflikt je neizogiben. Lahko 
pripelje celo do tragičnih posledic, saj imajo brat in drugi so-
rodniki z njo svoje načrte. Roman nas ne pusti ravnodušnih, 
saj ne olepšuje in ne zakriva ničesar, do zadnjega stavka nas 
drži v napetosti.  
 
Neli K. Filipić
Povej mi po resnici
Mladinska knjiga, 2016

Veseli smo, da lahko priporočimo kakovos-
ten slovenski roman. Slovenska mladinska 
pisateljica Neli Kodrič Filipić se ubada z 
aktualnimi temami, tokrat z duševno bo-
leznijo pri najstnikih. Začne se tako, da najstnik nenado-
ma popusti pri obveznostih v šoli in doma, se zapre vase 
in zgubi zanimanje za vse okoli sebe. Takšen postane tudi 
glavni junak Simon. Ločena starša, ki ne zaznata in razu-
meta spremembe vedenja, mu ne pomagata pravočasno 
in njune lastne težave onemogočajo, da bi ga razumela. 
Po naključju se v njegovem življenju pojavi Eva. Simonu 
želi pomagati, vendar to ni enostavno in mogoče je tudi 
prepozno? Pomembno je, ko je bolezen prepoznana, da 
jo takoj začnemo zdraviti. Bolnik ne razume, da je bolan, 
temveč se mu zdijo bolni vsi okoli njega. Zanimivo in na-
peto branje, ki nas ne pusti hladnih.

Paula Hawkins
Pod gladino
Mladinska knjiga, 2017   

Paula Hawkins, avtorica romana Dekle na 
vlaku, s svojim novim romanom Pod gladino 
znova dokazuje, da je odlična poznavalka člo-
veških značajev. Mater samohranilko najdejo 
mrtvo v reki. Pred kratkim je ista usoda doletela najstnico. 
Pravzaprav nista edini žrtvi te temne, zlovešče vode, ki teče 
skozi zadušljivo britansko mestece, a njuna smrt je na površje 
prinesla že zdavnaj potopljene skrivnosti. Pod gladino je odli-
čen psihološki roman o varljivosti občutkov in spominov in 
uničujočem vplivu preteklosti na sedanjost.

Fiona Higgins 
Mamice  
Miš, 2017    

Roman Mamice je prvenec avstralske pisatelji-
ce Fione Higgins. Je nežna, napeta, a obenem 
tudi ganljiva in provokativna pripoved o lju-
bezni, starševstvu in prijateljstvu. Lokalni zdra-
vstveni center organizira skupino za pomoč 
mladim mamicam in tu se prvič srečajo Ginie, Suzie, Miranda, 
Mode, Pippa in Cara, novopečene mamice. So povsem različ-
ne ženske iz različnih  družbenih okolij, a sčasoma med seboj 
spletejo pristne prijateljske vezi. Nekega dne pa grozljiv, tragi-
čen dogodek spremeni vse … Roman je zabavno in prijetno 
branje za oddih, a obenem tudi čtivo za premislek.

PLESNI KLUB ZA VSAKOGAR
www.plesniklub-jasmin.si

Ljubljanska cesta 7a, Kočevje

041 507 850

NUSZ: kdo mora 
plačati položnice 
in zakaj
Finančna uprava RS je z datu-
mom odpreme 17. 8. 2017 izdala 
7.705 odločb o odmeri nado-
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) na območju 
občine Kočevje za leto 2017. Za 
pravne osebe je vročitev odločb 
vročila na eDavke, za fizične 
osebe po pošti z navadno vročit-
vijo. 

NUSZ mora v skladu z Za-
konom o stavbnih zemljiščih 
plačati neposredni uporabnik 
zemljišča oziroma stavbe ali 
dela stavbe (imetnik pravice 
razpolaganja oziroma lastnik, 
najemnik stanovanja oziroma 
poslovnega prostora, imetnik 
stanovanjske pravice). Zaveza-
nec plačuje NUSZ na podlagi 
odločbe, ki jo izda davčni organ, 
kjer nepremičnina leži. Višina 
NUSZ je določena v Odloku o 
obračunu in odmeri nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča 
Občine Kočevje in je odvisna od 
lege, namembnosti in smotrne 
izkoriščenosti uporabe stavbnega 
zemljišča, opremljenosti stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami in-
dividualne rabe ter skupne rabe.

Podatke za odmero NUSZ je 
davčni organ prejel od Občine 
Kočevje. Zavezanci so dolžni v 
30 dneh prijaviti občinski upravi 
Občine Kočevje nastanek obve-
znosti plačila NUSZ in vse spre-
membe, ki vplivajo na odmero 
nadomestila. 

Če se med letom spremeni 
zavezanec za plačilo NUSZ 

(prodaja nepremičnine, preneha-
nje uporabe nepremičnine …), 
ima zavezanec, ki mu je bila 
izdana odločba, v 15 dneh po 
spremembi, v skladu z Zakonom 
o davčnim postopkom pravico 
zahtevati, da se odloča o odmeri 
NUSZ spremeni tako, da se nje-
gova obveznost zmanjša in no-
vemu zavezancu določi ustrezen 
znesek NUSZ. 

Pritožba zoper izdane odločbe 
je dovoljena v 15 dneh po vro-
čitvi odločbe o odmeri NUSZ. O 
pritožbenih razlogih zavezanca 
se bo opredelila občinska upra-
va.

Odmerjena obveznost do 30 
EUR se plača v 30 dneh od 
vročitve odmerne odločbe (rok 
plačila 2. 10. 2017).

Odmerjena obveznost nad 30 
EUR do 200 EUR se plača v 
dveh obrokih, in sicer prvi obrok 
v 30 dneh od vročitve odmerne 
odločbe (rok plačila 2. 10. 2017) 
in drugi obrok v 90 dneh od 
vročitve odmerne odločbe (rok 
plačila 1. 12. 2017). 

Odmerjena obveznost nad 200 
EUR se plača v štirih obrokih, 
in sicer prvi obrok v 30 dneh od 
vročitve odmerne odločbe (rok 
plačila 2. 10 2017), drugi obrok 
v 60 dneh od vročitve odmer-
ne odločbe (2. 11. 2017), tretji 
obrok v 90 dneh od vročitve od-
merne odločbe (rok plačila 1. 12. 
2017) in četrti obrok v 120 dneh 
od vročitve odmerne odločbe 
(rok plačila 3. 1. 2018).
Nenad Haber

Obvestilo

Razpadajoča Kolodvorska restavracija, za njo pa plesišče, založeno z vsem mogočim • Foto: Petra Šolar 

Misija nemogoče: Suh pešec na Roški cesti • Foto: Marko Vovk 

Ste osamljeni? Si želite družbe in razvedrila? Bi 
ob tem radi izvedeli še, kako bolje poskrbeti 
zase v starosti?

Predlagamo vam vključitev v skupino za 
starejše od 63 let. Srečanja bodo potekala v 
prostorih Centra za socialno delo Kočevje, in 
sicer vsak drug četrtek, med 9.00 in 10.30, od 
oktobra dalje.

Namenjena je vsem, ki bi radi popestrili 
vsakodnevno rutino, izboljšali svoje ravnotež-
je, da bi se izognili padcem, ter pridobili nove 
prijatelje. Srečanja bodo namenjena pogovoru, 
druženju, zabavi, spoznavanju samega sebe in 
odkrivanju svojih sposobnosti. 

Za več informacij pokličite Andrejo Žagar na 
tel. št. 01/8938-386 ali Tatjano Romih na števil-
ko 040/568-245.



KOLEDAR 
DOGODKOV
OB PRAZNIKU 
OBČINE KOČEVJE 
2017

27. 9.

19:00
Pokrajinski muzej Kočevje
Vodstvo po razstavi 
Življenje z reko Rinžo
Pokrajinski muzej Kočevje

28. 9.

18:00 – 22:00
Športno društvo Sokol Kočevje
Dnevi Spinninga (brezplačna 
predstavitev spinning vadbe 
pod vodstvom inštruktorjev)
Športno društvo Sokol Kočevje 

29. 9.

9:00 – 11:30
Tržnica Kočevje
Festival zaTE - Znanje aktivira te
Ljudska univerza Kočevje 
v sodelovanju z Razvojno izobraževalnim 
centrom Novo mesto

10:30 – 11:00
Tržnica Kočevje
Povežimo rožnate niti za zdravje
Ljudska univerza Kočevje in Europa Donna

16:00 – 22:00
Športno društvo Sokol Kočevje
Dan odprtih vrat Športno društvo 
Sokol Kočevje (brezplačne vse 
vadbe za občane Kočevja)
Športno društvo Sokol Kočevje

30. 9.

9:00 – 15:00 
Zbor na avtobusni postaji 
v Kočevju
Izlet z avtobusom v Skrivnostni 
svet kočevskega Roga
Turistično društvo Brezpotja

10:00
Telovadnica OŠ Zbora 
odposlancev
Odbojkarski turnir MEDO
Melamin, Moški odbojkarski klub Kočevje 
(MOK) 

18:00 
Kulturni center Kočevje 
Mednarodni salon fotografije 
Narava 2017, Projekcija najboljših 
fotografij z letošnjega natečaja 
skupaj z zabavnim in kulturnim 
programom
Fotografsko društvo Grča

19:00 
Kulturni dom Predgrad
4. Šmalcljev večer
Kulturno športno društvo Predgrad

1. 10.

8:30 
Balinišče Gaj
Občinski turnir v balinanju 
- dvojice 2017
Športno turistično kulturno društvo Gaj 
Kočevje in Zavod za šport Občine Kočevje

11:00 – 15:00 
Dolina Reke Kolpe 
20. mednarodni tek za pokal 
Dolenjske Kostel - Žaga
Turistično športno društvo Kostel

3. 10.

9:00 – 11:00
Vrtec Kočevje 
Dan odprtih vrat:
– enota Ostržek: 

Starokočevarske igre in igre
naših dedkov in babic, 

– enota Čebelica: 
Naše mesto,

– enota Narcisa: 
Vas, v kateri je moj vrtec.

Vrtec Kočevje

19:00
Šeškov dom
Osrednja občinska prireditev 
»Tu, kjer sem doma«
Občina Kočevje

4. 10.

15:00 – 16:30 
Ljudska univerza Kočevje, 
učilnica 1 
Pogovorna španščina
Ljudska univerza Kočevje

19:00 
Knjižnica Kočevje
Predavanja ob petstoti obletnici 
reformacijskega gibanja
Knjižnica Kočevje in Krščanska 
adventistična cerkev

5. 10.  

Knjižnica Kočevje 
Video Marina, Video Kočevska, 
skozi oko kamere mladih/video 
prezentacija in pogovor na temo 
anti traficking in anti homofobija
Taxi Art, ak.slik. Aprilija Lužar

Plesni klub Jasmin, 
Ljubljanska cesta 7a 
Dan odprtih vrat 
v Plesnem klubu Jasmin:
10:00 – 11:00 Plesna vadba za 
seniorje,
16:30 Delavnice za predšolske 
otroke,
17:30 Delavnice za OŠ prve 
triade,
20:00 Zumba.  
Plesni klub Jasmin

16:00 (začetek pohodov) 
Dan odprtih vrat vrtca Kekec: 
1. Pohod do izvira Zajčjak v Dolgi
vasi (parkirišče vrtca Kekec),
2. Gozdna učna pot na Marofu 
(Marof), 3. Pohod na Fridrihštajn 
(Podgorska, pri igrišču Knoflica).
Vrtec Kočevje, enota Kekec

12. 10.

Mestna ploščad Kočevje 
Vrata Iluzij, OM, performans/slika
Taxi Art, ak.slik. Aprilija Lužar

16:00 – 20:00
Šeškov dom 
Pozdrav otrokom
Kulturno društvo Jazbec in partnerji

14. 10.

19:00
Farna cerkev Sv Jerneja 
v Kočevju  
Koncert vokalne skupine 
Cantate Domino
Vokalna skupina Cantate Domino

19. 10.

Mestna ploščad Kočevje  
Multimedijski projekt:
Aprilijina/Noe Barka, Razgled-
nica Kočevske, »Coeli Donum«, 
5.faza, 17. Dimenzija
Taxi Art, ak.slik. Aprilija Lužar

20. 10.

17:00
Turistični kompleks Jezero
Sprejem odličnjakov 
Občina Kočevje

27. 10.

Delavnica Kočevska Reka
Intermedijski projekt: »PPP«, 
Prihodnost Pripada Pogumnim, 
»Prvi postroj slovenske vojske 
Kočevska Reka 1990-2017« 
Taxi Art, ak.slik. Aprilija Lužar

19:00
Šeškov dom
Prireditev ob Dnevu reformacije 
Občina Kočevje

28. 10. 

17:00 – 18:30
Plesni klub Rusalka
Rusalkino čarovniško rajanje 
za otroke
Plesni klub Rusalka

19:00
Kulturni dom Predgrad
5. srečanje ljudskih 
pevcev in godcev
Kulturno športno 
društvo Predgrad

5. 10.  

19:00
Pokrajinski muzej Kočevje
Obletnica Kočevskega zbora: 
predstavitev knjige Jadrana 
Ožbolta: Franc Ožbolt - o njegovih 
spominih in o njem 
Pokrajinski muzej Kočevje, Zveza združenj 
borcev za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja Kočevje in Kulturno društvo Moški 
pevski zbor Svoboda Kočevje

19:00
Knjižnica Kočevje
Diplomski večer: Magistrska 
naloga: Ana-Maria Muhar: 
Zgodovina Kočevske skozi 
zapise časopisa Kočevski 
Slovenec v letih 1938 – 1941
Knjižnica Kočevje

5. – 10. 10. 

Kočevje
Festival Lesa
Festival lesa z.o.o., so.p.

6. 10. 

14:00
Avtobusna postaja Kočevje
Otvoritev krožišča NLB 
in predstavitev načrtovanih 
projektov
Ministrstvo za infrastrukturo 
in Občina Kočevje

18:00
Šeškov dom
5. koncert Moški pevski zbor 
Svoboda Kočevje
Društvo upokojencev Kočevje

10. 10.

Turistično društvo Kočevje
Razglasitev rezultatov Natečaja 
za najlepšo urejeno okolico 
stanovanjske hiše in poslovnega 
prostora na območju občine 
Kočevje za leto 2017
Turistično društvo Kočevje

11. 10.

12:00
Park Gaj v Kočevju
Odprtje razstave 
Iz naših krajev v svet
Pokrajinski muzej Kočevje ter Gimnazija 
in srednja šola Kočevje

19:00
Knjižnica Kočevje
Predavanja ob petstoti obletnici 
reformacijskega gibanja
Knjižnica Kočevje in Krščanska 
adventistična cerkev

AVGUST – SEPTEMBER

Zavod Nesseltal Koprivnik 
Razstava Matjaž Matko: 
Starodavne poti v Kočevskem 
Rogu nekoč in danes
Zavod Nesseltal Koprivnik, Občina Kočevje, 
Ministrstvo za kulturo in Knjižnica Kočevje

SEPTEMBER – DECEMBER

Likovni salon Kočevje
Razstava Mario Magajna: 
med trenutkom in zgodovino
Likovni salon Kočevje

19. – 22. 9.

Različne lokacije 
Evropski teden mobilnosti 2017
Občina Kočevje in Svet za preventivo ter 
vzgojo v cestnem prometu

22. – 24. 9.

Mestna ploščad Kočevje  
Doživite Kočevsko 2017
Turistično društvo Kočevje

23. 9.

7:45 – 15:00 
Športna dvorana Kočevje, Stadion 
Regijsko gasilsko prvenstvo 
za Memorial Matevža Haceta
Gasilska zveza Kočevje 

10:00 
Pokrajinski muzej Kočevje 
Zgodbe o Rinži, 
Mihael Petrovič ml.
Pokrajinski muzej Kočevje

10:30 
Mestna ploščad Kočevje 
Društvo ljudskih pevk Mavrica 
prepeva ljudske pesmi
Turistično društvo Kočevje

11:00 
Koprivnik 
Spominska svečanost ob obletnici 
zmagovitih bojev XVIII. divizije 
pri obrambi Bele Krajine
Zveza združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Kočevje

20:00
Šeškov dom
Dobrodelna plesna predstava 
»Življenje je vrednota«
Katja dance Company, umetniško 
uprizarjanje, Katja Vidmar s.p.

26. 9. 

Pokrajinski muzej Kočevje 
9:00 V deželi Kačariji,
18:00 Predstavitev knjige Antona 
Šege: Gotenica in njeni ljudje.
Pokrajinski muzej Kočevje

18:00 – 22:00
Športno društvo Sokol Kočevje
Dnevi Spinninga (brezplačna 
predstavitev spinning vadbe 
pod vodstvom inštruktorjev)
Športno društvo Sokol Kočevje 

19:00
Knjižnica Kočevje
Predstavitev knjige 
 Zapisi  -   Franci Ožbolt
Knjižnica Kočevje

VABIMO VAS NA OSREDNJO 
PRIREDITEV OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU »TU, KJER SEM DOMA«
v torek, 3. oktobra 2017,
ob 19. uri, v veliki dvorani 
Šeškovega doma, Prešernova 11.

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

Igor Pirkovic


