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Starost, pravi moj oče, te zaskoči povsem brez potrebe. In nepripravljenega tudi. Sivi lasje, nagubana 
koža, slabša sluh ter vid, upadanje psihofizičnih zmogljivosti, hitra utrujenost, spominske motnje, nad-
ležno 'špikanje', ki se ves čas seli po telesu. Zaradi poveličevanja mladosti in lepote ter hkratne stigma-
tizacije starosti slednje še vedno ne sprejemamo kot normalnega procesa. Še zlasti ženske se bojijo, da 
bodo z leti postale nevidne, same in odvisne od drugih. Pa vendar: če hočemo dolgo živeti, se moramo 
tudi postarati. To obdobje pri nas opredeljujemo kot čas od 65. leta do smrti, in če gre verjeti strokov-
njakom, nas bo v Sloveniji leta 2050 v njem že tretjina prebivalstva. Pa je naša družba sploh pripravljena 
na tolikšen bum starostnikov? Več o izzivih, ki jih staranje prinaša posamezniku in skupnosti, v tokratni 
osrednji temi.    strani 4 in 5

"Odprta komunikacija in zaupanje sta nujna," o odnosu 
pacient-zdravnik pravi Polona Vidič Hudobivnik, nova 
direktorica Zdravstvenega doma Kočevje. Zdravnica dru-
žinske medicine poudarja, da en evro, vložen na primar-
nem nivoju, privarčuje tri na sekundarnem ali terciarnem 
in se zaveda, da se bo za primerljive pogoje zdravstva na 
Kočevskem treba še boriti. V intervjuju med drugim tudi 
o tem, zakaj se je javila na razpis za direktorico, zakaj se 
specializanti ne odločajo za Kočevsko, pa o neenakem 
dostopu do zdravstvenih storitev, holističnem pristopu, 
cepljenju in nujnosti nakupa neprebojnih jopičev zaradi 
odziva pacientov.

»Zdravstveni sistem  
je zašel«

Staranje ni za mevže 

Foto: Bori Grabovac Morse

Foto: Petra Šolar
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Nova podoba mestnega središča

Evropski teden mobilnosti

Mladi podjetneži

Ureditev starega mestnega je-
dra, zlasti ogromne ploščadi brez 
konkretnih vsebin, že nekaj let za-
posluje pristojne v Kočevju. Potem 
ko je v vodo padlo nekaj inačic, se je 
stroka odločila povprašati še javnost. 
In po vrsti delavnic ter izpolnjenih 
vprašalnikih dobila vrsto dobrih iz-
hodišč o tem, kakšen naj bi v priho-
dnosti bil center mesta. "Ljudje so se 
na naše povabilo zelo dobro odzvali 
in naleteli smo na smiselne predloge. 
Zanimivo pa je, da uporabniki o pro-
storu razmišljajo podobno kot stroka 
in vidijo iste stvari, ki manjkajo," je 
po zadnji delavnici v okviru projekta 
Vsi na ploščad! povedala njegova 
vodja Tanja Štajdohar. Zdaj bo treba 
izpeljati še teoretični del priprave 
natečajne naloge, ki bo prinesla 
zmagovalno rešitev, katera bo mo-
rala vključevati številne zahtevane 
dejavnike, od upoštevanja varovalnih 

smernic do smernic sodobnega ure-
janja prostora.

In kaj vse so – poleg obveznega 
bazena – pri preureditvi predlagali 
Kočevarji? Lepo oblikovane zelene 
površine, še zlasti ob reki, sprehajal-
ne poti in klopi ob vodi, pa bolj odprt 
in vsebin poln trg sv. Jerneja. Mlajši 
bi radi več vodometov in igralnih po-
vršin v mestnem jedru, odrasle moti 
še prevelik obseg prometa. "Opazili 
smo tudi, da je spodnja ploščad, ki 
gleda poti hotelu, prehoden prostor, 
ki bi lahko ponudil več vsebine in 
bi morda lahko dopolnjeval storitve 
lokalov na drugi strani ceste," poja-
snjuje Tanja Štajdohar in dodaja, da 
so bili kupi polen na prizoriščih zad-
nje delavnice bolj namenjeni ustvar-
jalnim in gradbenim zamislim kot pa 
namig na metanje polen pod noge, za 
katero nismo imuni niti v Kočevju. 
B. G. M.

Kočevski otroci so s šviganjem s 
skiroji mimo ovir in vožnjo s kolesi 
med stebrički v petek, 16. septembra, 
odprli Evropski teden mobilnosti v 
Kočevju. Mini poligon na za pre-
ostali promet zaprti cesti v središču 
Kočevja je bil namenjen preizkusu 
motoričnih sposobnosti najmlajših, 
vrtčevski otroci pa so obenem spoz-
navali še osnovne prometne znake. 
Občina Kočevje je isti dan na pano-
jih predstavila trajnostne ukrepe in 
projekte za boljšo varnost v prometu 
in tiste, ki jih bo izvedla do konca 
letošnjega leta.

Kočevska občina je sicer ena od 
72 slovenskih občin, ki se je pridru-
žila letošnjemu Evropskemu tednu 
mobilnosti. Ta povezuje na tisoče 
evropskih mest v prizadevanjih 
za človeku in okolju bolj prijazne 

načine mobilnosti. V sklopu Evrop-
skega tedna mobilnosti v Kočevju 
že tradicionalno predstavijo tudi 
preostale službe, ki sodelujejo v pro-
metu ali pri reševanju iz prometnih 
nesreč (policija, zdravstveni delavci, 
gasilci), poseben poudarek pa dajo 
vzgoji najmlajših za varno udeležbo 
v cestnem prometu. Kočevje se bo 
na dan izida časopisa pridružilo tudi 
akciji Dan brez avtomobila (22. sep-
tembra).

Je pa kočevska občina tudi ena 
od 63 občin, ki pripravljajo celostne 
prometne strategije. To bo izdelala 
skupaj s podjetjem ACER iz Novega 
mesta, Razvojnim centrom Novo 
mesto in Urbanističnim inštitutom 
RS iz Ljubljane, dokument pa bo 
podlaga za celostni pristop k načrto-
vanju prometa v občini. P. Š.

Vročino zadnjih počitniških dni 
je nekaj podjetnih osnovnošolcev 
izkoristilo za dodatni zaslužek. 
Četrtošolec Nejc Struna, šestošolec 
Julijan Bajo in osmošolec Jaka 
Lavrič so svoj podvig, prodajo 
domačega bezgovega in metinega 
soka, locirali kar na Bračičevi uli-
ci. Poletno osvežitev so pripravile 
njihove mame, fantje pa so izdelali 
lično stojnico ter napis s ponudbo. 
Zgledovali so se po starejših pozna-
valcih promocijskih prijemov ter 
pripravili hladno pijačo 'za s seboj' 
ter ponudbo 'dveh za ceno enega'. 
Korenine te ideje segajo v preteklo 
leto, ko so s prodajo limonade zas-
lužili denar za pico, sok in sladico. 
"Delati skupaj s prijatelji je bilo 
zabavno že lani, ko je šla dobro tudi 
prodaja. Zato sem se tega spomnil 
še letos," pravi pobudnik Nejc 
Struna. Kljub iniciativnosti pa tria 
podjetniška pot vsaj za zdaj ne za-

nima preveč. Prednost v njihovem 
počitniškem in šolskem angažmaju 
imajo namreč računalniki. Julijan, 
na primer, je prav računalništvo 
izbral tudi za šolski predmet. 

Če ste prvo pokušino konec 

avgusta zamudili, bo v septembru 
na voljo še kakšna. Fantje obljub-
ljajo, da bodo kakšen prost konec 
tedna ponovno posvetili prodaji na 
mestnih ulicah. 
B.G.M.

Foto: Nik Vidmar

Foto: Petra Šolar

Foto: Bori Grabovac Morse

"Sladko je vince  
in hladen je pir …

… toda najboljši je pražen krompir." 
Praznik praženega krompirja je 
prvo soboto v septembru ovil Rad-
lje ob Dravi v mamljive vonjave in 
združil obiskovalce z vseh vetrov v 
gastronomskih užitkih. Kultno jed je 
pripravljalo 72 ekip iz sedmih držav, 
ki so skupaj spražile kar 4,5 tone 
krompirja. Pražilci so v Radlje prišli 
iz Slovenije, Švedske, Nemčije, Av-
strije, Madžarske, Črne gore in Islan-
dije. Med njimi smo bili tudi člani 
Društva praženega krompirja Livold. 

Vse tekmovalne ekipe Svetovnega 
festivala praženega krompirja se mo-
rajo na festivalu držati desetih zapo-
vedi, med njimi je tudi ta, da morajo 
pripravljeno jed med obiskovalce 
deliti brezplačno.

Prireditve se je udeležilo približno 
15.000 obiskovalcev, za katere so 
domačini organizirali tudi možnost 
vodenih ogledov naravnih in kul-
turnih znamenitosti. Seveda niso 
na festivalu manjkale niti skupine s 
Kočevskega. Krompir smo pražili na 
dveh stojnicah, na eni že po tradiciji 

z mesom divjega prašička in na drugi 
s popečeno papriko. Ker se dober 
glas hitro širi, je vest, kje se dobi 
izvrstno dober pražen krompir, hitro 
zazvenela, tako da nam ga je kmalu 
zmanjkalo, čeprav smo ga spražili 
kar 50 kg. Skrivnost dobrega praže-
nega krompirja je tudi v tem, da je 
krompir ekološko pridelan.

Krompir je kultura, ki je Slovence 
rešila pred lakoto. In ne samo Slo-
vencev. Krompir povezuje in druži 
ljudi. Tudi ljubiteljev praženega 
krompirja je veliko, precej tudi s Ko-
čevskega. Vsako leto se odpravimo 
na festival kar z avtobusi. Obisk fe-
stivala za kuharsko ekipo predstavlja 
veliko priprav, prostovoljnega dela, 
hkrati pa tudi druženje in veselje. Je 
pa prireditev tudi odlična priložnost 
za promocijo turizma in prepoznav-
nost Kočevskega. Na promocijskih 
stojnicah razdelimo veliko promo-
cijskega materiala.Festival, ki je že 
zakorakal globoko v najstniška leta, 
bo prihodnje leto v Velenju.
Uroš Jelenovič

Foto: Uroš Jelenovič
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Uvodnik
Ko je to poletje Jennifer Aniston neki najstnik na film-
skem festivalu v Italiji vprašal: "Ste se kdaj zbudili in niste 
vedeli, kdo ste?" je – mimogrede: na festival je prišla po 
nagrado za življenjsko delo – odgovorila: "Neštetokrat. 
V tej sobi ni dovolj prstov na nogah in rokah, tolikokrat 
sem doživela ta trenutek." Zakaj, na tem mestu ni po-
membno. 'Bom preživel? Kako naj preživim? Kakšen je 
smisel?' so vprašanja, ki smo si jih zastavljali številni. Ne-
kateri zvečer, spet drugi zjutraj. Nekateri upirajoč se no-
vemu dnevu, drugi upirajoč se spanju. Včasih te nenado-
ma, v vrtincu obupa in žalosti, na dom prikuje neka sila, 
in ko se že dvajsetič sprehodiš do predala s sladkarijami 
ali hladilnika, se ti zdi, da ne bo nikoli minilo. Zdi se, da je 
tvoje srce raztreščeno na milijon koščkov, ki se ne bodo 
nikoli več sestavili skupaj. Da je svet zloben. Da si sam. 
Da nisi dovolj dober. Da ne boš zmogel … 
In takrat, točno takrat, z žlico v ustih in robčkom pod 
nosom ali pa s čikom v ustih in kašnim krepkim v kozar-
cu, takrat, med tuljenjem v zrak ali pa ležanjem na tleh, 
moraš vstati! Moraš poklicati nekoga. Moraš govoriti, iti 
ven, iti na sprehod, iti v hrib, na pivo, kozarec vina ali pa 
k nekomu domov in se zjokati na ramah drugega. Dati 
'to' ven. Se pogovarjati. Ker potem vidiš, da še zdaleč nisi 
edini, ki se počuti napol živega. Dojameš, da bo minilo, 
ker če je minilo pri tvojih prijateljih, bo tudi pri tebi. Ker 
vse ni črno-belo, ker so velika pričakovanja drugih ali pa 
sistema včasih ubijajoča, ker je izguba bližnjega največja 
izguba, na katero se ne moreš pripraviti, in je edino zdra-
vilo čas, ker so še vse poti odprte. Ker nobena pot ni 'pra-
va', so le boljše in slabše. Kratke in daljše. Ovinkaste in še 
bolj ovinkaste. In ker se vse, res vse, da rešiti … le malce 
(ali pa več) volje je treba! 

Petra Šolar,
odgovorna urednica
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Prekmurski Oviratlon 
s kočevskimi dekleti

2. Tomos piknik

Poziv za nominacije deklica s piščalko

Nastija Seuček, Jana Dednikar, Polo-
na Debeljak in Andreja Erjavec so na 
prekmurskem Oviratlonu, eni najbolj 
množičnih in priljubljenih rekreativ-
nih prireditev v Sloveniji, kreativno 
zastopale domače barve. Dekleta so 
se na 10 kilometrov dolgi progi v 
Murski Soboti pomerila predvsem 
sama s seboj, saj tekmovanje ni bitka 
s časom in rezultatom, temveč preiz-
kus vzdržljivosti, moči in spretnosti. 
Skok čez plot, blatna kopel, spolzka 
tla, kravji bal in elektrožur so bile 
le nekatere od ovir, ki jih je moralo 
skupaj z njimi premagati 533 ude-
ležencev. Ti so zapreke s pomočjo 
prijateljev, sorodnikov ali popolnih 
neznancev poskušali obvladati sa-
mostojno ali v skupini, saj so prav 
prijateljstvo, sodelovanje in pomoč 
tiste vrednote, ki na tem srečanju  
največ štejejo. Da bi jih udejanjali 
pri vsakdanjih življenjskih izzivih, 
organizatorji del zbranih sredstev 
podarijo otrokom, ki morajo zaradi 
različnih okoliščin v premagovanje 

ovir in preizkušenj vložiti še veliko 
več truda. 

"Tokrat nismo pretirano trenirale, 
se bomo pa zato bolje pripravile za 
zimski oviratlon, ki bo marca prihod-
nje leto," navdušeno pravi Nastija 
Seuček, ki se je tega tekmovanja, v 
nasprotju s kolegicami, lotila prvič. 
Kljub pomanjkljivim pripravam pa so 

naše tekmovalke, ki so nastopile pod 
imenom Aerobic Team, očarale občin-
stvo in organizatorje. Izbrane so bile 
za najbolj kreativno oblečeno ekipo, 
s čimer so si prislužile še nekaj do-
datnega adrenalina. V Pustolovskem 
parku Geoss jih čaka orjaški spust po 
jekleni žici, ki doseže hitrost tudi do 
60 kilometrov na uro. B. G. M.

Ljubitelji Tomosovih motorjev se 
že desetletje srečujejo na slovenski 
obali, od lani pa na pobudo Krista 
Kožuha tudi v Črnem Potoku. 27. 
avgusta se je na drugem Tomos pi-
kniku zbralo 74 lastnikov tomosov 
vseh letnikov. Večina lastnikov sta-
rodobnikov – letos je bilo med njimi 
kar nekaj predstavnic ženskega spola 
– se je v sedem kilometrov oddaljeni 
Črni Potok odpeljala izpred ene od 
kočevskih okrepčevalnic. Tam je 
Vaško društvo Črni Potok-Zajčje 
Polje za vse udeležence pripravilo še 
vzdržljivostno dirko in spretnostno 
vožnjo. Kot so povedali mopedisti in 
mopedistke, na znamko Tomos prise-
gajo zaradi nizke porabe goriva, eno-
stavnih popravil in 'avtomatičnosti'. 

Letos sicer mineva 62 let od 
ustanovitve Tomosa. Dvokolesniki 
zadnja leta postajajo priljubljeno 
prevozno sredstvo tudi med mladimi. 

Čeprav je proizvodnja mopedov in 
motorjev vmes ugasnila, so jo znova 
zagnali leta 2013, ko je podjetje 
Tomos dvokolesa mesečno izdelalo 
po 600 dvokolesnikov in jih izvozilo 
na Nizozemsko, v Švico in na trge 

nekdanje Jugoslavije. Tomosove 
motorje so sicer najbolje prodajali v 
sedemdesetih letih minulega stoletja, 
ko se je mladina najraje peljala z av-
tomatiki in z mopedi iz družin A-OS, 
A-ON in APN. P. Š.

Občina Kočevje objavlja poziv za no-
minacije za prejemnika priznanja Ob-
čine Kočevje deklica s piščalko 2017.

Priznanje Občine Kočevje de-
klica s piščalko je nagrada, ki jo 
župan Občine Kočevje podeljuje 
za strokovno odličnost na področju 
umetnosti, humanističnih znanosti 
in kulture, da bi poudaril nacionalno 
ali mednarodno primerljive vrhun-
ske rezultate ustvarjalcev, katerih 

delo je povezano z regionalnim 
področjem Občine Kočevje tako, da 
bistveno prispevajo k umetniškemu, 
znanstvenemu in kulturnemu razvo-
ju Kočevske. 

Nominirance lahko predlagajo 
posamezniki, pravne osebe ali druge 
neformalne skupine ljudi v najšir-
šem smislu iz katerekoli države 
sveta. Stalno bivališče v Kočevju 
ni pogoj za prejetje nagrade. Pode-

ljevanje priznanja Občine Kočevje 
deklica s piščalko določa Odlok o 
podeljevanju Priznanja Občine Ko-
čevje deklica s piščalko.

Podrobnosti Poziva za nominacije 
so objavljene na http://www.kocevje.
si/za-obcane-razpisi, dokumentacija 
pa je dostopna tudi v vložišču Obči-
ne Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 
Kočevje. Rok za predložitev nomi-
nacij je ponedeljek, 10. 10. 2016.

Foto: Igor Rančigaj

KOLEKTIVNO FIKSIRANJE TOČKE
Čas: nedelja, 16. oktobra, med enajsto in dvanajsto uro. Točka 
je zamišljena za eno ped nad vrhom dimnika, najvišjega objekta v 
mestu Kočevje. Vabljeni ste, da v navedenem času fiksirate pogled 
skozi navedeno točko s kateregakoli mesta, od koder se ta dimnik 
lahko vidi, in tako pomagate, da se točka vpiše v svetovni spomin.

Lela B. Njatin

Foto: delo.si
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Dolgoživost, blagoslov in prekletstvo hkrati

Po mnenju predsednice Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije naša 
država na takšne potrebe ni ustrezno 
pripravljena. "Zniževanje nivoja so-
cialne države v Sloveniji je v razcve-
tu. Ljudje zapuščajo domove za 
starejše, ker ne oni sami ne njihove 
družine ne zmorejo več plačila oskr-
be v domu. Oskrba na domu pa se 
zaradi več kot 60 odstotkov starejših, 
ki se otepajo revščine, in zniževanja 
subvencij občin ne širi tako, kot 
smo pričakovali. Država je drastič-
no omejila dostop do varstvenega 
dodatka, nobena vlada ni izpeljala 
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, 
torej so bolni in invalidni starejši 
prepuščeni na milost in nemilost 
svojim v liberalni ekonomiji preo-
bremenjenim potomcem," v svojem 
zapisu opozarja Mateja Kožuh 
Novak. 

Zdravje, največja vrednota
Percepcija staranja in starejših se 
spreminja skozi čas. Nekoč so star-
ci konec življenja dočakali ždeč v 
domačem kotu, ponekod, na primer 
na Japonskem, so se nezaželeni, 
manjvredni, nekoristni in nemočni 
odpravili umret na samo v hribe. 
Sodobno razmišljanje pa je drugačno 
in bolj ko se sami približujemo temu 
času, bolj se spreminja naš pogled. 
"Glavni izziv danes je spodbujanje 
zdravega in aktivnega staranja drža-
vljanov. Boljše zdravje v starosti po-
meni boljšo kakovost življenja, večjo 
neodvisnost in daljšo aktivnost ljudi. 
Zdravi starostniki manj obremenju-
jejo zdravstvene sisteme in ljudje 
se bodo upokojevali zaradi slabega 
zdravja. To pa bi pozitivno vplivalo 
na evropsko gospodarsko rast," pra-
vi Ana Šinkovec z Ministrstva za 
zdravje. Prav zdravje je pri starejših 
najpomembnejša vrednota, saj jim 
to omogoča nadaljnje aktivnosti in 
predvsem samostojno življenje. Pre-
bivalke Slovenije lahko pričakujejo 
61, prebivalci pa 58 zdravih let, za 
tem pa se povečuje tveganje za ra-
zvoj kroničnih bolezenskih stanj in 
akutnih zapletov. Po 65. letu močno 
naraste tudi stopnja hospitalizacij. 
Med najpogostejšimi težavami so 
bolezni srca in ožilja, rak, kronične 
bolezni dihal in sladkorna. 

Primerna prehrana, športno 
udejstvovanje in čim manj stresa 
naj bi bili obvezna sestavina za vi-
talno starost. Stoletnikov, kakršen 

je Indijec Fauja Singh, ki je s 103 
leti najstarejši maratonec na svetu, 
je sicer  malo, a za to, da ostanemo 
v formi, lahko storimo še vse kaj 
drugega.  "Pred le tremi leti sem me-
sečno prehodil 180 kilometrov, zdaj 
jih naredim nekaj manj," pravi Janez 
Kralj, ki zadnja štiri leta živi v ko-
čevskem domu starejših občanov in 
bo letos dopolnil 89 let. "Noge me 
včasih bolijo, pa kakšna mišica. Sem 
in tja me tudi kaj 'špikne'. Ampak to 
so leta," doda in omeni nekolikanj 
boleč hrbet. Le dan pred najinim 
pogovorom je namreč okopaval svoj 
vrtiček, na katerem ima posajeno ko-
ruzo, krompir in fižol. Za zdrava leta 
v jeseni življenja ne gre zanemariti 
zdravega načina prehranjevanja. Na 
mizi 80-letne Jožefe Obrstar so bili 
običajno žganci, zelje, fižol, redko 
meso, pa nič alkohola in cigaret. 
Janez Kralj, ki je bil vedno suh kot 
fižolovka, pa prisega na kruh, klo-
baso in mleko. Ter nobenih cigaret. 
"Še sedim nerad tam, kjer se kadi," 
razloži veselo.

Finance in finančno nasilje
Po podatkih Statističnega urada RS 
pod pragom revščine živi 206.000 
starejših, 26 odstotkov se jih mora 
preživeti z dohodkom, nižjim od 400 
evrov. Tudi naši starejši someščani 
po večini živijo zelo skromno. "Na 
kočevski Karitas se obrača med 40 
in 50 starejših, ki najpogosteje pot-
rebujejo hrano, redko kdaj oblačila. 
Tisti, ki so pomoči res potrebni, ne 
pridejo zaradi sramu, zato jih mo-
ramo včasih kar sami poiskati. Pri 
veliki večini pa je slutiti, da  poleg 
hrane včasih potrebujejo pogovor, v 
katerem nam zaupajo svoje težave," 
pojasni župnik Andrej Pažur. Naj-
revnejše med revnimi so ženske, ki 
živijo same. Pa vendar se da tudi z 
minimalnimi dohodki ne le preživeti, 
temveč celo nekaj prihraniti. "Kako 
mi to uspe? Z denarjem ravnam pre-
mišljeno in zelo pazim. Lačna nisem, 
ne zavržem pa niti koščka kruha. 
Rešuje me tudi, da živim v lastnem 
stanovanju. In ne izposojam si denar-
ja, saj ga je s tako nizko pokojnino 
težko vrniti," pove Jožefa Obrstar, 
ki je nazadnje vzela posojilo pred 
40 leti za nakup spalnice. Finance 
so povezane tudi z nasiljem, ki nad 
populacijo +65 konstantno narašča. 
Svetovna zdravstvena organizacija 
opozarja, da je finančno zlorabljenih 

šest milijonov Evropejcev, v Slove-
niji je takih ljudi prek 60.000 tisoč. 
Dvakrat pogosteje so žrtve ženske. 
"Ekonomsko nasilje je prikrito, a 
ga je veliko. Imamo primere, ko bi 
nekdo želel v dom, pa mu svojci ne 
pustijo, ker živijo od njegove po-
kojnine," zatrjuje direktorica DSO 
Kočevje Lidija Vardijan Žagar. 
Telesno je v Evropi trpinčenih več 
kot štiri milijone starejših, dušev-
no pa kar 29 milijonov. Storilci so 
najpogosteje družinski člani, zato je 
kršitelja toliko težje prijaviti. Preplet 
krivde, strahu, nemoči in sramu nasi-
lje zadržuje med štirimi stenami. 

Samostojnost in še enkrat 
 samostojnost
Ta je nujna, če želijo, in v glavnem 
si, čim dlje ostati v znanem do-
mačem okolju. Kar ni napačno ali 
nemogoče. "V preteklosti se je na 
starostnike gledalo kot na osebe, ki 
jih je treba varovati in ki so pretežno 
prejemniki pomoči in transferjev. 
Sodobnejši pogledi pa poudarjajo, 
da gre za zelo heterogeno popu-
lacijo, od katere je večina ljudi 
zdravih, aktivnih, želijo biti čim dlje 
vključeni v družbo in prispevati po 
svojih močeh. Razvoj je tako šel od 
izgradnje domov kot pretežne obli-

ke oskrbe starejših, do tistih oblik, 
ki jim omogočajo, da ostajajo dlje 
časa v svojem domačem okolju," 
zatrjuje Aleš Kenda z Direktorata 
za socialne zadeve na Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve. 
Dodaja še, da bodo v prihodnosti vse 
pomembnejše postajale t. i. skupno-
stne oblike oskrbe, kot sta pomoč 
na domu in dnevni centri. Prva je 
namenjena posameznikom, ki se ne 
morejo oskrbovati ali negovati sa-
mi, njihovi svojci pa take oskrbe ne 
zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. 
V Kočevju to dejavnost vodi zavod 
Jutro, ki storitve izvaja vse dni v 
tednu med 6. in 22. uro. Ura storitev 
od ponedeljka do sobote znaša 6 
evrov, ob nedeljah je treba odšteti 
7,30 evra, med prazniki pa 7,60 evra 
na uro. Posameznik lahko zaprosi 
tudi za dodatno subvencijo na Centru 
za socialno delo Kočevje. "Takšno 
možnost izkorišča 134 uporabnikov, 
od tega 98 žensk, ki najpogosteje 
potrebujejo pomoč pri gospodinjskih 
delih," razloži direktorica zavoda 
Tina Kegel. Drugi, dnevni center, 
omogoča dnevno varstvo, katerega 
vrata so običajno odprta ob delovni-
kih. Prednost je v tem, da starostniki 
ostajajo doma in se le takrat, ko so 
svojci v službi, družijo v dnevnem 

centru. To obliko pri nas že štiri leta 
zagotavlja Dnevni center Želva, ki 
ima dnevno med štiri in šest uporab-
nikov. "Tu poklepetajo, obujajo spo-
mine, hodijo na sprehode in kuhajo," 
pove Maja Trebižan. Edina negativ-
na stran, pravijo uporabniki, je me-
njavanje osebja. Slednje je namreč 
zaposleno prek javnih del, zato je 
center običajno tri mesece po novem 
letu, ko se iztečejo pogodbe, zaprt. 
S tem pa se izgubljajo tudi ljudje, 
pravijo in medse vabijo vse, ki jim 
je doma dolgčas ali bi radi le pokle-
petali. "Mesečna članarina znaša 7 
evrov, porabi se za nakup piškotov 
in kave, ob četrtkih pa je za pripravo 
skupnega kosila potrebno odšteti še 
3,5 evra," pojasnjuje Martina Zajc. 
Ena od možnosti, ki je še precej ne-
izkoriščena, je varovanje na daljavo. 
Vse, kar potrebujete za to, je telefon 
z rdečim gumbom, ki ga na obesku 
stalno nosite okoli vratu. V nujnem 
primeru vas ta poveže z dežurno 
službo klicnega centra, ki je dostop-
na 24 ur vse dni v letu, ali vzpostavi 
telefonsko povezavo s prej izbrano 
številko v imeniku. Poleg nekaterih 
naštetih oblik bodo v prihodnje pot-
rebne nove, tudi zaradi staranja os-
krbovalcev, ki so v glavnem ženske. 
Družina bo morala dobiti javno 

Število ljudi, starejših od 65 let, naj bi se v Evropski skup-
nosti do polovice tega stoletja povečalo za 70 odstotkov, 
80- in več letnikov, pa za kar 170 odstotkov. V razpravah o 
pričakovani starosti v bližnji bodočnosti nekateri omenjajo 
celo 120-letno življenjsko dobo. Daljše življenje je posledi-
ca izrazito izboljšanih higienskih razmer, razvoja zdravstva 
in splošno višje kakovosti življenja, pravijo na Ministrstvu 
za zdravje. Pa vendar nekatere ankete v tujini kažejo, da se 
ljudje za (še) daljše trajanje življenja, pravzaprav starosti, ne 
bi hoteli odločiti. Čeprav nam medicina res pomaga živeti 
dlje, se lahko vprašamo, kako kakovostno je takšno življe-
nje. Povprečen slovenski moški lahko pričakuje, da bo od 
pomoči okolja povsem odvisen 3, 4 leta, za ženske pa je ta 
doba 7 let.
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Kočevska september 2016www.kocevje.si 5Kakovostna starost

pomoč oziroma po treba njeno vlogo 
pri skrbi dopolniti in nadomestiti. 
Nekateri svojci za svoje onemogle 
skrbijo leta, tudi desetletja, zato pri 
njih pride do izgorelosti. "Nujno 
je, da si lahko privoščijo, predvsem 
pa dovolijo počitek brez občutka 
krivde. In da v situaciji, ko domača 
oskrba zaradi demence, kapi ali česa 
drugega odpove, poiščejo pomoč. 
Tudi dom za starejše," poudarja 
mag. Ksenija Ramovš, direktorica 
Inštituta Antona Trstenjaka. Prav 
domovom, ki svojim oskrbovancem 
ponujajo celodnevno zdravstveno in 
socialno oskrbo, pa se poskuša veči-
na še vedno izogniti v velikem loku. 
"Domovi niso hiralnice, v bodoče 

pa jih vidim kot centre za starejše 
za preventivo in kurativo, kjer bodo 
potekale različne dejavnosti. Starejše 
populacije bo vse več, več bo tudi 
bolnih, zato bomo potrebovali nego-
valne oddelke in nego za prehodno 
obdobje. Te bi imeli na razpolago 
tisti, ki zbolijo, pa svojci ne morejo 
skrbeti zanje ali pa svojcev nimajo. 
V domu bi tako ostali le začasno, 
do konca rehabilitacije," razmišlja 
Lidija Vardijan Žagar. Omenja še 
negovalne postelje za starejše, da se 
jim ne bi bilo treba seliti v specializi-
rane bolnišnice. V kočevskem DSO 
so namreč usposobljeni za vso nego 
in oskrbo. "Dnevni centri in skupine 
za samopomoč, medgeneracijsko so-
delovanje, vse to je v redu, ampak ko 
človek enkrat zboli in potrebuje nego 
ter nadzor, nič od tega ne zadostuje," 
je prepričana Vardijan Žagarjeva. 

Starosti prijazna mesta
Za prijaznejše preživljanje zadnjega 
obdobja lahko veliko storijo tudi 
občine. Tiste, ki se ukvarjajo z iz-
boljšavami, so vključene v slovensko 
mrežo Starejšim prijazna občina. Med 
njimi je zadnje leto dni tudi kočevska. 
Ta je doslej pripravila vrsto tečajev 
za družinske oskrbovalce, preventivni 
program Staranje brez nasilja, izobra-
ževanje o prostovoljskem druženju s 
starejšimi posamezniki ali skupino. 
"Trenutni izziv je priprava Strategije 
za starejše, ki bo določila aktivnosti 
in podala odgovore na izzive staranja 
prebivalstva. Prav tako ni skrivnost, 
da si od maja letos prizadevamo 
vzpostaviti mestni potniški promet in 
prevoze na klic. Slednji bo namenjen 
prebivalcem oddaljenih vasi," pravi 
mag. Irena Škufca, višja svetovalka 
za odnose z javnostjo in informiranje 
na Občini Kočevje. "Pripravljene 

imamo tri variante poteka mestnega 
potniškega prometa, njegova vzpo-
stavitev pa je predvsem starejšim 
omogočiti, da samostojno opravljajo 
opravke, vezane na obisk zdravnika, 
lekarne, trgovine, javnih institucij 
in ne nazadnje zmanjšanje uporabe 
osebnih avtomobilov v centru mesta."

'Zaviralci' staranja
To so druženje s prijatelji, smisel za 
humor, strast, zmernost in pozitiv-
nost, pravijo dolgoživi laiki, stro-
kovnjaki dodajajo še intelektualne 
aktivnosti, saj so nekatere raziskave 
pokazale, da lahko učenje tujega 
jezika razvoj demence zamakne do 
pet let. Možnosti za takšna udejstvo-

vanja je v Kočevju kar nekaj, od 
društva upokojencev in invalidov, 
Šenta, do Ljudske univerze, kjer 
že 16 let deluje univerza za tretje 
življenjsko obdobje in za katero je 
treba letno odšteti 27 evrov. "Trend 
zainteresiranosti se generacijsko me-
nja, kar pomeni, da je vključevanje 
vezano na tehnološki in družbeni 
razvoj. Udeležence najbolj zani-
majo računalniška znanja, uporaba 
zdravilnih zelišč, sproščanje stresa, 
zdrava prehrana in poznavanje 
domačega kraja," izpostavi idejna 
vodja univerze Majda Valda. Še 
posebej zanimivo je, da je starejša 
generacija Kočevarjev navdušena 
nad računalniškimi znanji. Raziska-
va Inštituta Antona Trstenjaka je 

namreč pokazala, da je na vprašanje, 
ali bi se želeli naučiti uporabljati 
računalnik, kar 71 odstotkov vpra-
šanih odgovorilo nikalno. Enega od 
'upočasnjevalcev' staranja, družabne 
stike, ohranjata 74-letna Erika in 
Drago, ki bo letos dopolnil 78 let. 
Prenašanje starostnih težav, pravita, 
je mnogo lažje v dvoje. "Veliko je 
vredno, da se res dobro razumeva, 
tudi z otroki. Povsod greva skupaj 
in če sem kdaj sama, me znanci že 
kar čudno gledajo," pojasni Erika 
Košič in doda, je v življenju treba 
vse jemati z optimizmom, težave 
pa reševati takoj, ko se pojavijo. 
"Zame je pomembno, da imava 
skupne interese," pove Drago Gril, 
medtem pa Erika vskoči, rekoč: "Pa 

vse se že pri zajtrku demokratično 
zmeniva. Kam greva na dopust, kdaj 
in ali sploh greva." On na koncu le 
smeje pribije: "Ja, ampak obvelja pa 
Erikina." Oba sogovornika spadata 
med 66 odstotkov starejših, ki so 
zadovoljni s svojim življenjem. Za-
dovoljni so tudi Kočevarji nasploh, 
v svoji diplomski nalogi, v kateri 
raziskuje kakovost življenja starejših 
v naši občini, ugotavlja Alen Udovč. 
"Pri raziskavi sem opazil, da je iz-
raženo zadovoljstvo presenetljivo 
visoko glede na slabše zdravstveno, 
še zlasti pa finančno stanje popu-
lacije, saj večina anketirancev živi 
pod pragom revščine. Telesno so 
precej neaktivni, tretjina v celoti, 
več kot polovica jih živi samih, vsak 

od njih pa ima vsaj eno bolezen, ki 
je pogosto povezana s starostjo ali 
z delom, ki so ga opravljali. To si 
razlagam kot posledico tradicionalne 
vzgoje, ki temelji na skromnosti," 
obrazloži Alen Udovč. Ugotavlja 
še, da so ženske bolj zadovoljne kot 
moški, ti pa bolj poudarjajo nezado-
voljstvo z nizkimi pokojninami.

Ne glede na vse tegobe, ki jih pri-
našajo leta, je življenje lepo, pravijo 
naši sogovorniki. "Če bi še enkrat 
živela, ne bi spremenila ničesar, saj 
bi bilo mogoče slabše, kot je zdaj," 
pomodruje Erika Košič. Pritrjuje ji 
tudi Jožefa Obrstar: "Skorajda ne, 
ker sem se potrudila, kolikor sem se 
zmogla in znala."
Bori Grabovac Morse

Po letošnjih podatkih CIA World Factbook je Slovenija po pričakovani povprečni starosti (80 let) med vsemi 
svetovnimi državami na 38. mestu. Najdlje ljudje živijo v Monaku (89), Hongkongu (84) in Švici (83).
Največji delež starejšega prebivalstva imata Italija in Nemčija (več kot 20 %), najmanjši pa Irska (13 %).

Ženske živijo dlje od moških: pričakovana doba je 86 let, moški 4 leta manj. Najdlje med Evropejci živijo Franco-
zi in Estonci, najkrajšo življenjsko dobo imajo Romuni in Bolgari, Slovenija je med 28 državami na 10. mestu.

Od 6571 zakonskih zvez, sklenjenih v letu 2014 pri nas, so jih 89 sklenili tudi neveste in ženini, od katerih je 
bil vsaj eden starejši od 65 let. 61 moških se je poročilo z mlajšimi ženskami, le 6 žensk pa si je izbralo mlajšega 
partnerja. 

Hospitalizacija moških je v primerjavi z ženskami za tretjino večja, pri prvih je najpogostejši vzrok smrti pljučni 
rak, pri drugih pa odpoved srca.

Najnovejša dolgoživost, ki jo 
obljublja medicina, je v resnici 
pravo prekletstvo. Človek se 
stara skupaj s svojimi roditelji, 
včasih celo hitrejše od njih. Vi 
ste že zdavnaj dedek, oni pa 
se še zmeraj potikajo naokrog, 
pobeljenih las in šklepeta-
joč z zobmi. Moderna doba 
ustvarja dinastije bolj ali manj 
onemoglih metuzalemov, 
rodovne skupnosti na posteljo 
priklenjenih nebogljencev, 
ki jih negujejo drugi starci – 
njihovi otroci, prav tako že vsi 
nagubani in upognjeni v dve 
gubi – sami fosili, kamorkoli 
pogledaš. Naši starši in stari 
starši so predstavniki človeštva 
v najvišjih starostnih kategori-
jah. Pripovedujejo nam nekaj 
skrajno preprostega: še in še je 
mogoče živeti. Ali si je tega tre-
ba tudi želeti, pa je že povsem 
drugo vprašanje. 
Pascal Bruckner, Pridni sinko, 
Založba Modrijan, prevod 
Jaroslav Skrušný.
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Si pričakovala, da bo večina čla-
nov sveta zdravstvenega doma 
glasovala zate? 
Pošteno povedano, mi je bil ta re-
zultat v veliko veselje, ampak tudi 
presenečenje. Prijavila sem se na 
razpis, opravila svoj del, povedala 
vse tako, kakor iskreno mislim, ču-
tim in želim delati … rezultat pa se 
je zgodil.

Kaj je bil razlog za prijavo na 
razpis za direktorico – ali na-
meravaš npr. izboljšati stanje 
na specifičnem področju ali na 
splošno urediti razmere?
Delno drži, kar si povedala. V naši 
hiši se ukvarjamo z zdravjem ljudi, 
kar je največja vrednota, a tudi zelo 
dinamična stvar. Medicina blazno 
napreduje, sama pa verjamem, da 
je treba temu slediti, da morajo biti 
spremembe del našega tima, morajo 
biti žive, stalne. V Kočevje sem 
prišla kot specializantka, domačin-
ka, z željo vrniti znanje, ki sem ga 
pridobila, domačim ljudem. Imela 

sem možnost – ne da se hvalim – 
ostati marsikje drugje, ampak želela 
sem se vrniti domov. In prišla sem, 
če pogledamo starostno strukturo 
naših zdravnikov, kot mlada zdrav-
nica. So stvari, ki jih je treba redno 
uvajati v način dela, in to je bil eden 
glavnih povodov. Sodelavci v hiši 
so mi namenili veliko spodbud, 
predvsem to, da si želijo sprememb 
in da vidijo mene kot nekoga, ki bi 
jih lahko začel izvajati.

Kočevski zdravstveni dom po-
kriva okrog 650 km² veliko ob-
močje, edino merilo države pri 
odrejanju števila zdravnikov pa 
je glavarina. Kako se to pozna pri 
delu, zlasti pa pri občanih, torej 
pacientih?
Kočevsko je res specifično, kar se 
tega tiče, pokrivamo namreč ogro-
men teritorij in imamo to smolo, da 
je redko poseljen. Ljudje, ki živijo 
na našem podeželju, so res zelo 
daleč in so večinoma starostniki, ki 
živijo sami. To je zelo specifično 

tako za nas kot za organizacijo, in 
sicer v več pogledih. Ena stvar je 
organizacija družinske medicine, ki 
jo je treba specifično organizirati. 
Mislim, da v Sloveniji ni zdravstve-
nih postaj, ki delajo tako kot naše. 
Imamo namreč štiri zdravstvene 
postaje, zdravnik pa je tam enkrat 
tedensko. Drugje so zdravstvene 
postaje sicer manjše enote, a delajo 
večkrat tedensko ali celo ves teden. 
Redkokje so takšne dislocirane eno-
te, kjer je tako malo ljudi, da hodi 
zdravnik le enkrat na teden, mogoče 
dvakrat. Pri nas pa je ta potreba, saj 
so ti ljudje stari, kronično bolni, in 
to je izziv. Druga stvar pa je pokri-
vanje tako ogromnega območja z 
urgentno službo. Dostopni časi so 
glede na slovensko merilo enormni 
in je vedno in na vseh nivojih treba 
dokazovati, da število prebivalcev 
ni merilo. Da imamo mi teritori-
alno posebnost in da pokrivamo 
ogromno območje. In ja, problem je 
zagotoviti zadostno število zdravni-
kov, zato se mi zdi zelo pomembno, 

da stremimo k temu, da pri nas 
zadržimo domačine, ki jih medicina 
zanima. Dom te namreč veže, prav 
tako pripadnost lokalni skupnosti. 
Naš konec – moram priznati – pa ni 
preveč privlačen za zdravnike, ker 
so tu delovni pogoji težki. Plačilni 
pogoji so identični, izobraževanje 
je identično, ni pa identično delo. 
Uradno spadamo v ljubljansko 
regijo, kandidiramo za specializa-
cijo v ljubljanski regiji, se pravi, 
da veljajo popolnoma isti pogoji 
kot npr. za specialista družinske 
medicine, ki bo delal na Metelkovi. 
Vemo pa, da je delo pri nas zelo 
drugačno. Zdravnik, ki dela v enem 
od ljubljanskih zdravstvenih domov, 
dežura na splošni nujni medicinski 
pomoči in gre redkokdaj na teren. 
To pomeni, da se najverjetneje ne 
bo srečal z nosečnico, s porodni-
co, z bolnim otrokom, s prometno 
nesrečo … Zdravnik, ki pride delat 
v Kočevje, ve, da bo delal splošno 
ambulanto, z geriatrično populacijo, 
odmaknjeno od 50 do 100 kilome-

trov od najbližje bolnišnice, in bo 
slej ali prej srečal vsa ta stanja. Da 
ga čaka dežurna služba, ki vključuje 
vse to. Zato je to delo izziv, zahteva 
širino in veliko znanja. 

To velja za zdravnika splošne 
medicine. Kaj pa je s specialisti, 
Kočevje ima, če se ne motim, 
odobrenega 0,5 oftalmologa, 
pa ga ne dobi, ravno tako ni 
stalnega ginekologa. Kljub odo-
brenim programom teh speci-
alistov v Kočevju ne moremo 
dobiti. Kako privabiti te in ali 
načrtujete še kakšno speciali-
stično ambulanto?
Problem je ravno v tem, kar sem že 
razlagala. Razpisi za specializacije 
– če govorimo o mladih ljudeh – so 
regijski. In kočevsko območje pade 
v to veliko ljubljansko regijo. Ko se 
nekdo prijavi za ginekologijo, res 
ne razmišlja o Kočevju. Razmišlja 
o Ljubljani ali okolici, ker je tam 
delo drugačno. Lahko je tudi kom-
binirano hospitalno-dispanzersko. 

»V zdravstvu ni solistov, če so, je nekaj narobe!«

Pred sedmimi leti se je vrnila na Kočevsko. Po študiju bi se lahko zaposlila marsikje, ona pa je želela delati v kočevskem zdravstvenem domu. Še 
več, rade volje se je odpeljala v oddaljeno zdravstveno postajo v Osilnico, kjer je zdravila (in še zdravi) zlasti starejše. Tiste, ki jih pesti množica težav, 
pa potrpežljivo čakajo na 'svojo' zdravnico. Od maja je asistentka raziskovalka na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, 
14. junija pa je dobila večino glasov sveta Zdravstvenega doma Kočevje in tako 9. avgusta postala nova direktorica tega javnega zavoda. 37-letna 
zdravnica družinske medicine, ki je kot dekletce preskočila tretji razred osnovne šole, točno ve, kaj hoče – delati dobro in pomagati ljudem. Pred-
stavljamo Polono Vidič Hudobivnik … 

Foto: Petra Šolar
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Ginekologi recimo delajo tako, da 
so malo v bolnišnici na operacijah, 
na področju porodništva, delno pa 
v ambulantah. Pri nas je delo le di-
spanzersko, ambulantno, in je treba 
ljudi motivirati. Ključno se mi zdi, 
da privabimo te ljudi že prej, med 
študijem. Zdi se mi pomembno, 
da ti bodoči specializanti spoznajo 
našo hišo, spoznajo, kako delamo, 
da delamo dobro, da se pri nas da 
marsikaj narediti, da so naša vrata 
odprta za novosti, za širitev znanja 
… Mi moramo v hiši imeti študente 
in specializante. Najprej študente, 
saj moramo biti učna baza, da bodo 
imeli ljudje možnost stopiti skozi ta 
vrata in videti, kako delamo. Dokler 
nimamo  študentov, je to veliko 
težje. Ko si enkrat na fakulteti in se 
izoblikuješ v odraslo osebnost, ki bo 
kmalu diplomirala, v lokalnem kra-
ju pa sploh nisi nič delal, se težko 
vrneš. Razen če nimaš neke lokalne 
pripadnosti … Trudimo se, da bi to 
steklo. Z mentorstvom je že začela 
dr. Rako, se pa tudi sama zelo tru-
dim. S katedro za družinsko medici-
no medicinske fakultete sodelujem 
ravno zaradi tega, da sem v stiku s 
temi, ki učijo, in s temi, ki prihajajo.

Po podatkih Svetovne zdravstve-
ne organizacije je bilo leta 2012 
v zdravstvene namene na vsem 
svetu porabljenih 10 odstotkov 
BDP, v Sloveniji 8,8 odstotka. 
Obenem podatki kažejo, da se 
ta delež v Sloveniji od leta 2009 
znižuje. Posledice varčevanja v 
zdravstvu pa imajo lahko ravno 
nasprotni učinek, da je še več 
sredstev porabljenih za zdravlje-
nje, kajne?
Družinski zdravniki smo že precej 
časa glasni tudi na tem področju, saj 
študije dokazujejo, da en evro, vlo-
žen na primarnem nivoju, privarčuje 
tri na sekundarnem ali terciarnem. 
Se pravi, da če imaš dober, močan 
primarni novo, privarčujemo vsi. Ali 
drugače: če mi na primarnem nivoju 
ljudi dobro pogledamo, jih diagnosti-
ciramo in ustrezno obravnavamo, jim 
ni treba naprej. To je najboljše za lju-
di, je najbolj enostavno in zagotovo 
najceneje za državo. Primarno zdra-
vstvo je zato treba absolutno podpreti 
in financirati dovolj dobro, da bodo 
stvari dostopne. Srečujemo pa se z 
obratnim: mi imamo ogromno ljudi, 
ki trkajo na naša vrata, nimamo ča-
kalnih dob, naredimo vse, pogledamo 
vse, storitev pa je, kakršna je. Trudi-
mo se, da bi bila najboljša, ampak v 
takšni časovni stiski, ko te omejujeta 
čas in denar na pacienta, je pač težko. 
Velikokrat je težko.

Je od zdravnika družinske me-
dicine odvisno, ali pacienta na-
poti naprej k specialistu ali ne? 
Splošno znano je, da nekateri 
zdravniki v Kočevju radi delijo 
napotnice, spet drugi manj.
Napotitev v specialistično ambu-
lanto je vedno osebna odločitev 
vsakega zdravnika, ki jo pogojuje 
veliko stvari, zagotovo tudi znanje. 
Če imaš dobro, poglobljeno znanje, 
se lažje lotiš veliko stvari. Na peri-
feriji recimo – iz osebnih izkušenj 
lahko to povem, ker sem delala na 
vseh zdravstvenih postajah, pravza-

prav v zdravstveni postaji Osilnica 
še vedno delam – moraš, če hočeš 
celostno oskrbeti človeka, tega tudi 
dobro poznati in res veliko znati. 
V Osilnici vodim vse kronične 
bolnike in tam naredim tudi male 
kirurške posege – vsakega seveda 
tudi informiram in povem, da nisem 
usposobljena in vešča kot kirurg v 
Ljubljani ali v Novem mestu, lahko 
pa to naredim, če želijo. In ljudje 
to želijo. Ne želijo 120 kilometrov 
stran k specialistu, ampak odgovo-
rijo: "Zrihtajte nas." Drugi ključni 
dejavnik je dobra komunikacija oz. 
vzpostavljena dobra mreža med 
kolegi – sama velikokrat dvignem 
telefon, pišem elektronska pisma 
kolegom specialistom, da mi ni 
treba poslati 85-letnika v Ljubljano. 
Ker je to humano, etično, strokovno 
– z vseh stališč je to prav. Razumem 
pa kolege, ki velikokrat napotujejo, 
ker, kot sem omenila: če zdravnik 
pogleda 70 ljudi na dan, je – bodi-
mo pošteni – težko 70-krat prijazno 
reči 'dober dan' ali 'nasvidenje'. Po-
leg tega pa še marsikaj pride vmes 
in marsikaj bi še lahko, človek, ki je 
bolan, včasih marsikaj pričakuje od 
zdravnika. Včasih je ta napotitev, ko 
nisi popolnoma prepričan, morda že 
utrujen, ko veš, da te zunaj čaka še 
toliko ljudi, tudi izhod. Nekaj prelo-
žiš na drugega.

Bi se to, da vsi državljani Slove-
nije nimamo enakega dostopa 

do zdravstvenih storitev – pa 
vzemimo le oddaljenost do spe-
cialistov – moralo poznati pri 
plačevanju za zdravstvo?
Seveda. Absolutno bi morali biti 
drugače tretirani – tako ljudje, ki 
živijo na periferiji, kot tisti, ki dela-
mo tukaj. Danes je res težko dobiti 
zdravnika, ki bo šel delat na pravo 
podeželje, ker ve, kaj ga čaka. Cel 
paket, ki sem ga prej opisala. Na 
ministrstvu za zdravje se pripravlja 
in v nekem predalu stoji projekt 
ruralnih ambulant. Mi imamo  zdaj 
zelo dobro izdelane referenčne 
ambulante, ki se ukvarjajo s preven-
tivo. Projekt je namenjen temu, da 
bi se še dodatno izobrazilo ljudi, ki 
delajo na periferiji, in sicer z doda-
tnimi specialnimi znanji, da bi se res 
ljudem lahko ponudilo več na licu 
mesta. Seveda s pogojem manjše 
obremenitve, da bi recimo en ruralni 
zdravnik lahko obravnaval 1.200 
ljudi, ne pa 2.200, kot je zdaj pra-
ksa. Če pogledamo starostno struk-
turo: mi, ki delamo na zdravstvenih 
postajah, imamo ogromno starostni-
kov. Po definiciji je starostnik vsak, 
starejši od 65 let, mi imamo pa zelo 
veliko zelo starih, torej tistih, starej-
ših od 85 let.

Kaj bi po tvojem mnenju spre-
menilo enotno zdravstveno za-
varovanje?

Neenakosti. Razlike so že velike. 
Vsekakor imajo danes ljudje z de-
narjem boljši dostop do storitev. Vi-
dimo, kaj se dogaja: ljudje hodijo na 
preiskave v tujino, si recimo plačajo 
magnetno resonanco na Hrvaškem 
… in velik del se refundira. Tudi če 
se ne vse, nekomu, ki ima denar, to 
ne predstavlja ovire oz. ne povzro-
ča težave. Neki ženski s 300 evri 
pokojnine pa pač ta storitev ni dos-
topna, zato bi bila izenačitev dobro-
došla, saj so razlike čedalje večje.

Dajejo na medicinski fakulteti 
poudarek človeškemu odnosu 
do pacientov, torej stališču, da 
bolnik ni le ena v množici številk, 
ampak najprej človek?
V tem sistemu izobraževanja, ki 
sem ga sama opravila, torej na 
prenovljeni specializaciji družinske 
medicine, lahko rečem, da ja. Mi 
imamo veliko modulov na to temo: 
sodelovanje z bolnikom, komuni-
kacija, sporočanje slabe novice … 
Smo vratarji za ljudi, ki pridejo k 
nam, da jih usmerimo v nadaljnji 
sistem. Družinski zdravnik in sestra 
sta prva, ki se srečata z bolnikom, 
zato ga morata videti celostno, z 
vsemi njegovimi težavami. Zau-
panje je ključna stvar: ko ti enkrat 
pacient zaupa, to pomeni, da ve, da 
ti je mar zanj, da se boš potrudil, 
da boš naredil vse, kar je možno. 
In šele takrat ti bo pacient iskreno 
povedal vse težave, ki jih ima, in 

to še bolj poglobljeno kot sicer; tak 
pacient bo verjel tvojim nasvetom, 
lahko mu boš pomagal in takrat sta 
na skupni poti, kar je cilj. Nikogar 
ne moreš pozdraviti, če tega noče 
ali če ti ne pove vsega. In ne moreš 
mu pomagati, če ti ne zaupa. Če 
ima kdorkoli od naju figo v žepu, ta 
proces ne more dobro teči. Se pravi, 
da morajo biti tako spoštovanje, me-
dosebno dostojanstvo in zaupanje, 
da je to problem, ki se ga bova lotila 
oba. Le to vodi k cilju.

Kaj meniš o vključevanju holi-
stične medicine v zdravljenje 
– na Zahodu je to že nekaj let 
praksa?
Zdravniki se med izobraževanjem 
naučimo, da zdravimo po smer-
nicah, podprtih z dokazi. Da je to 
še bolj poudarjeno, je krivo tudi 
današnje ozračje, saj smo velikokrat 
preganjani oziroma je veliko vsako-
dnevnih groženj, da boš kaznovan, 
če boš nekaj narobe naredil. Zaradi 
tega moramo imeti vse utemeljeno, 
vse mora biti črno na belem, na ne-
kaj se moraš opirati. Je pa dejstvo, 
da puščam vrata odprta vsem meto-
dam, za vsakega človeka je nekaj. 
Nismo vsi narejeni po istem kalupu 
in nimamo univerzalnih receptov za 
vse. Vsak človek lahko najde nekaj 
zase. Menim, da lahko z dobrim 
sodelovanjem in vsak s svojim pris-

topom pomagamo človeku. Na trgu 
je zelo veliko ljudi, ki se ukvarjajo 
z zdravjem, in če bi vsi delali iskre-
no, pošteno, z enakim namenom 
– pomagati človeku –, potem lahko 
krasno sodelujemo. Velikokrat je 
problem že to, da nimamo časa. Če 
bi imeli več časa, če bi recimo jaz 
imela le 20 ljudi na dan in bi se z 
vsakim lahko usedla brez prekinitev 
za 20, 30 minut, verjamem, da bi 
marsikatero stvar rešili bolj celostno 
že tu. Tako pa velikokrat skoncentri-
ramo stvari le na strogo medicinske.

Kaj meniš o debatah o cepljenju, 
saj se zadnja leta pojavlja vse 
več zagovornikov proti obvezne-
mu cepljenju proti nekaterim 
boleznim?
To je, poudarjam, moje osebno 
mnenje: jaz cepljenje absolutno 
podpiram. Sama sem cepljena, 
tudi vsa moja družina je. Je pa to 
dejansko stvar odločitve posame-
znika. Zdravniki, zlasti pediatri, so 
glede tega postavljeni v nehvaležno 
funkcijo; so tisti, ki naj bi otroka 
zdravili, hkrati pa 'preganjalci' po 
zakonu, ki naj bi nekoga, ki otroka 
ne želi cepiti, preganjali. In to ni 
združljivo, ne gre skupaj. Kot starš 
ne moreš bolnega otroka peljati k 
nekomu, za kogar veš, da te lahko 
'preganja'. In zdaj se borimo za 
to, da bi se to razdružilo. Menim, 
da sta odprta komunikacija in 
zaupanje nujna. Ko sama odprem 

spletne strani društev in organizacij, 
ki so naravnana proti cepljenju, 
opazim, da so zelo privlačne. Če 
ne bi vedela ničesar o medicini, 
bi zagotovo rekla: 'O pa res, to pa 
zagotovo drži'. Te spletne strani so 
res privlačne: imajo dobro grafično 
podobo, napisano je všečno, ce-
lostna podoba je všečna, takšna, da 
človeka prepriča. In morda ta del 
nam manjka. Bojim se, kaj se bo 
zgodilo, če se te odločitve popol-
noma prepustijo ljudem. Trenutno 
imamo ogromno precepljenost, to 
pomeni, da tudi če do nečesa pride, 
še vedno tisti, ki niso cepljeni, ne 
nastradajo. Pri vsakem cepljenju 
je določen odstotek neodzivnih, 
to je tistih, ki se na cepljenje ne 
odzovejo s tvorbo protiteles, in ti 
bodo prvi nastradali, če bo naravna 
nesreča. Današnji svet je globalen 
in dnevno se ogromno stvari prena-
ša z enega konca sveta na drugega, 
dnevno ti ljudje prenašajo marsikaj. 
Opažamo, kakšna panika je, če 
imamo kak oslovski kašelj. Neke 
stvari so potrjene lokalno: tedaj vsi 
začnejo spraševati in preverjati, ali 
so zaščiteni proti temu ali ne. To 
ponovno zahteva ogromno dialoga, 
komunikacije in razbijanja strahov. 
Zelo težko se namreč pogovarjamo, 
če si ne zaupamo. Če se pacient ne 
upa povedati zdravniku, da ga skrbi 
cepljenje, da se boji, ker je to in to 

prebral, nimava kje začeti. Jaz ni-
kakor ne smem biti nastrojena proti 
temu, on pa tudi ne sme priti do 
mene na način 'Vi mi želite slabo', 
ker tako ne bova nikamor prišla.

Še glede aktualne teme, to je 
nakupa neprebojnih jopičev in 
čelad za ekipo nujne medicinske 
pomoči: nepojmljivo se zdi, da 
tisti, ki rešujete življenja, pot-
rebujete zaradi lastne varnosti 
opremo, kot jo imajo policisti. 
To je ukrep, ki je posledica neke-
ga odnosa. Kako spremeniti ta 
odnos in povečati zavedanje, da 
kočevski reševalci in drugi de-
lavci ne bodo več na udaru, torej 
ogroženi, da ne bo več groženj? 
Kaj je narobe s pacienti?
Težko rečem, da je kaj narobe s pa-
cienti. Zdravstveni sistem je zašel. 
Situacija je takšna, da je vzdušje 
velikokrat zelo napeto. Ljudje ča-
kajo na postopke, so nestrpni, skrbi 
jih in reagirajo, kot reagirajo. Mi pa 
reagiramo po svoje. Mi smo na tem 
mestu strokovnjaki, ki moramo zna-
ti … Jopiči so drastičen ukrep, toda 
na našem teritoriju žal nujen za nas. 
Vedno moramo poskrbeti za varno 
okolje, hkrati moramo biti tisti, ki 
znamo s komunikacijo in pristnim 
odnosom na dolgi rok vzpostavljat 
vzdušje in klimo, da bo tega čedalje 
manj. Seveda moramo imeti ničelno 
toleranco do nasilja. Naše sporočilo 
mora biti, da tu nasilje ni sprejemlji-

vo. Smo hiša, ki se ukvarja z zdrav-
jem. Je pa težko, velikokrat zelo 
težko. Ljudje so v stiski, materialni, 
zdravstveni, odnosi so, kakršni so. 
Časi so slabi in velikokrat ta ventil 
v slabi situaciji popusti, naše sestre, 
zdravniki in reševalci pa so velikok-
rat tarča.

Kako bosta s pomočnikom za 
zdravstveno nego zmogla delo 
glede na množico aktivnosti, s 
katerimi se ukvarjata?
Ja, to sva se tudi midva spraše-
vala. (smeh) Tako bom rekla: do 
prevzema te funkcije sem delala na 
zelo veliko deloviščih v naši hiši. 
Dobro poznam hišo, dobro poznam 
kader in vem, da imamo zelo veliko 
dobrih ljudi, ki jim lahko zaupam. 
Primož je človek, ki mu popolnoma 
zaupam, vem, da je strokovnjak, 
in vem, da bova skupaj ugriznila v 
vsako stvar, potem pa bova potre-
bovala ljudi, da delo porazdelimo. 
V zdravstvu se vedno dela timsko, v 
zdravstvu ni solistov, če so, je nekaj 
narobe. Tudi to je eden od ciljev, da 
se uveljavi zavedanje, da smo enot-
ni, da delamo za paciente. Za zdra-
vstveni dom, kot je naš, tako daleč 
od središča, na periferiji, je to, da 
smo povezani, da si pomagamo, še 
veliko bolj pomembno kot v zdra-
vstvenem domu v velikem mestu. 
Petra Šolar

»Druga stvar pa je pokrivanje tako ogromnega območja z urgentno službo. Dostopni časi so glede 
na slovensko merilo enormni in je vedno in na vseh nivojih treba dokazovati, da število prebivalcev 
ni merilo. Da imamo mi teritorialno posebnost in da pokrivamo ogromno območje. In ja, problem 
je zagotoviti zadostno število zdravnikov, zato se mi zdi zelo pomembno, da stremimo k temu,  
da pri nas zadržimo domačine, ki jih medicina zanima. «
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Letos prvič poletno varstvo

Nova stanovanjska 
soseska

Najboljši spisi o Kočevju

Z mobilno stiskalnico do 
domačega soka

Občina Kočevje je letos prvič orga-
nizirala varstvo za osnovnošolske 
otroke med poletnimi počitnicami. 
Poletno varstvo je potekalo od 4. do 
24. julija na Osnovni šoli Ob Rinži. 
Prvi teden se je varstva udeležilo 
27 otrok, drugi teden pa 14. Varstvo 
je potekalo po vnaprej določenem 
urniku od 7. do 15. ure. Organizirane 
so bile številne športne (raftanje, 
pohodi, športne igre), naravoslovne 

(obisk čebelarjev, zoološkega vrta), 
tehniške (delavnice) in družboslovne 
dejavnosti, poskrbljeno je bilo tudi 
za prehrano. Starši so otroke prijavili 
prek prijavnic, ki so bile razdeljene 
po vseh kočevskih osnovnih šolah. 
Prispevek staršev je bil 20 evrov na 
otroka za en teden.

V projektu Poletno varstvo 2016 je 
sodelovalo 10 strokovnih delavcev – 
učiteljev osnovnih šol, ki so poskrbeli 

za raznolik in zelo razgiban program.
Starši so tovrstno rešitev za družine, 
ki med poletnimi počitnicami nimajo 
zagotovljenega varstva, pozdravili z 
navdušenjem in pohvalami. Odzivi 
na vsebine projekta in izvedbo so 
odlični, zato bomo ta projekt posku-
šali izvesti tudi prihodnje leto in pri 
tem poskušali upoštevati tudi želje 
staršev, saj si želijo več terminov in 
daljše bivanje.

Občina Kočevje načrtuje novo stano-
vanjsko sosesko – Turjaško naselje 
II, zato je naročila izdelavo Občin-
skega podrobnega prostorskega načr-
ta za gradnjo omenjenega naselja. 

Urbanistično zasnovo je izdelalo 
projektantsko podjetje City studio iz 
Ljubljane, odgovorna projektantka 
je Maria Zlobec Vukšinić, univ. dipl. 
inž. arh.

Novo naselje je zasnovano kot 
'vrtno' stanovanjsko naselje z veliko 
zelenimi površinami. Razdeljeno je 
na dve med seboj povezani celoti: 
severovzhodno z višjo pozidavo 
(šest večstanovanjskih blokov s 166 
stanovanji) in jugozahodno z nižjo 
pozidavo (deset stanovanjskih dvojč-
kov in šest individualnih hiš).

Soseska je zasnovana po načelih 
trajnostnega in energetsko varčnega 
urbanega prostora. Vse večje strešne 
površine bodo ravne, tako da bo 
možna izvedba zelenih streh z za-
saditvijo ekstenzivne vegetacije in 
možnostjo postavitve fotovoltaik.

Parkiranje za potrebe stanovalcev 
bo urejeno v dveh kletnih etažah 
pod večstanovanjskimi bloki. Na 
robu naselja sta predvideni tudi dve 
parkirišči, ki se bosta prometno na-

vezovali na obstoječo cesto in bosta 
namenjeni stanovalcem obstoječih 
blokov in obiskovalcem. Sočasno 
z izgradnjo objektov bo potekala 
izgradnja pripadajoče prometne in 
komunalne infrastrukture.

Preko obravnavanega območja po-
teka obstoječi potok z izlivom v Rin-
žo, vzdolž katerega bosta potekali 
sprehajalni pešpoti z obojestranskim 
drevoredom.

Na južni strani bo potekala nova 
cesta, ki se bo nadaljevala v smeri 
proti stadionu. Celotno območje je 
prepredeno s številnimi pešpotmi, ki 
se bodo navezovale na širšo okolico.

Na severovzhodni strani bo urejen 
nov park z igrali in večjo tlakovano 
ploščadjo za igro starejših otrok. Na 
južni strani predvidenega naselja 
sta načrtovana travnato igrišče in 
ograjen pasji park. Vzporedno s Hu-
fnaglovim drevoredom bo potekala 
ozelenjena pešpot.

Občinski podrobni prostorski 
načrt za stanovanjsko sosesko Tur-
jaško naselje in okoljsko poročilo 
sta že v izdelavi in javno razgrnitev 
navedenega prostorskega dokumen-
ta lahko pričakujemo konec letošnje 
jeseni.

V julijski številki časopisa smo 
predstavili prvega v nizu nagrajenih 
spisov osnovnošolcev na temo Ko-
čevje – moje mesto leta 2030, tokrat 
objavljamo drugega.

Kočevje – moje mesto 2030
Mesto Kočevje bo leta 2030 še 
vedno preprosto mesto, kakršno 
je tudi danes. Pričakujem, da bo v 
prihodnjih letih prišlo do sprememb, 
ki bodo obogatile življenje tako pre-
bivalcev kot tudi obiskovalcev. Zato 
ljudje, odprimo oči, prisluhnimo na-
ravi, ki nas obkroža. Skriva mnogo 
zakladov, ki jih je treba začutiti in 
jim ponuditi možnost, da nas raz-
vajajo skozi vsa čutila. Izkoristimo 
možnost, vrnimo življenje naravi. 
Ponudimo ljudem košček prečudovi-
te Slovenije na prijazen in nekoliko 
drugačen način.

Mesto Kočevje bo zelo zanimiva 
turistična točka v Sloveniji in vedno 
več bo ljudi, ki si ga bodo želeli 
ogledati in biti del njega. V letu 2030 
bo postavljenih kar nekaj novih ho-
telov. Eden izmed njih bo tudi hotel 
pri Rudniškem jezeru. Ob poti bodo 
postavljene lesene naprave za fitnes, 
ki bodo ponudile še dodatno možnost 
rekreacije. Postavljena bodo različna 

igrišča, in sicer igrišče za odbojko, 
mini golf, unikatna igrala za mlajše 
otroke. Ko nam bo zelo vroče, se bo-
mo ohladili v jezeru ali se zapeljali s 
čolničkom po njem. Del obrežja bo 
krasil botanični vrt, ki nas bo razva-
jal tako z različnimi vonji kot tudi 
s prelepimi rastlinami. Postavljen 
bo tudi kamp z lesenimi hiškami. V 
njih bomo lahko prenočili in se tako 
pripravili na nove rekreativne izzive. 
Vsi meščani pa se bomo lahko spre-
hajali po lepo urejeni sprehajalni poti 
okrog jezera.

Ko pa že govorimo o vodah na 
Kočevskem, bi bilo odlično, če 
bi bila reka Rinža leta 2030 tudi 
očiščena in njena struga tako ureje-
na, da bi lahko v njej tudi plavali. 
Pri zapornicah bi naredili manjšo 
plažo s senčniki in ležalniki. S tem 
bi omogočili prebivalcem, ki si ne 
morejo privoščiti oddiha na morju, 
preživljanje dopusta kar v našem 
mestu. Na tak način bi poskrbeli za 
skupino starejših občanov, saj ravno 
oni potrebujejo veliko sonca in ure-
jeno okolico. Lahko bi postavili tudi 
skakalnico za otroke.

V Kočevju bi morali znova odprti 
bazen, v katerem bi uživali in se 
sprostili v vseh letnih časih in ne 

samo poleti. V središču mesta bi 
postavili kip z dvema živalskima 
predstavnikoma mesta Kočevje. Na 
kipu bi bila kočevski medved in ris. 
Dve veličastni živali, ki prebivata 
v gozdovih Kočevske. V središču 
mesta bi naredili park, kjer bi se pre-
bivalci sprehajali v prostem času in 
v njem bi bila dela znanih kočevskih 
in slovenskih umetnikov. Na primer 
kipi, risbe … lahko bi naredili pasji 
park, kamor bi lastniki psov odšli na 
sprehod s svojimi ljubljenčki.

V Kočevju je dovolj osnovnih, 
vendar ni ravno veliko srednjih šol. 
Zato bi ustanovili več srednjih šol 
poleg teh, ki so zdaj že tu. Pogreša-
mo srednjo glasbeno šolo, srednjo 
zdravstveno, strojno, elektro, raču-
nalniško … Lahko bi imeli šolski 
center, kjer bi bile vse srednje šole 
na istem mestu.

Leta 2030 bo Kočevje naprednej-
še. Postalo bo turistično mesto. Več 
dejavnosti bo za vse prebivalce, ne 
glede na starost. Mesto Kočevje bo 
čez 14 let bolj gospodarsko razvito. 
Delovali bosta vsaj dve novi tovar-
ni, ki bosta omogočili prebivalcem 
zaposlitev. To leto se mi zdi ravno 
dovolj oddaljeno, da se zgodijo spre-
membe. Tita Brus

Razvojni center Kočevje Ribnica je 
v sklopu projekta Življenje brez me-
ja kupil mobilno stiskalnico sadja. Ta 
omogoča izdelavo soka na različnih 
lokacijah. Njen upravljavec je Bine 
Likar, ki poudarja, da na stiskalnici 
sadje dobro operejo, ga zmeljejo, 
iztisnejo sok, tega pa kontrolirano 
pasterizirajo in ga napolnijo v vaše 
steklenice ali drugo embalažo. 

Sok lahko polnijo v steklenice s ši-
rokim vratom. Steklenice in zamaški 
morajo biti čisti. S tem zagotovijo 
obstojnost soka vsaj eno leto. Bag in 
box embalažo pa priskrbi upravlja-
vec. Sok stiskajo na tračni preši. Če 
pripeljete vsaj 100 kilogramov svoje-
ga sadja, vam naredijo lasten sok, pri 
manjših količinah pa svetujejo, da se 
povežete z znanci, zberete sadje in se 
dogovorite za termin.

Če pa imate vsaj dve toni svojega 
sadja, prostor in ustrezne priključke 
(elektrika 3 x 16 A, vodo in odvod 
vode), vam sok naredijo kar na va-
šem dvorišču ali v vašem naselju. 
Naročanje je obvezno, naročila pa 

sprejemajo pri Albinu Likarju - 
Lukčeva domačija na tel: 031 285 
723 ali 040 528 389.

Zadnji termin je na voljo do 30. 9. 
2016, takrat pa bodo sok izdelovali 
le še na Lukčevi domačiji.
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Neprijeten smrad je za 
nekatere moteč

OBVESTILO – iHELP

Kočevje bo dobilo novo krožišče

Subvencije za neprofitna in tržna stanovanja

Neprijeten vonj ob polivanju gnojevke 
je za krajane mnogokrat moteč. Lo-
kalna skupnost v tem primeru ne more 
ukrepati. Posameznik se lahko pritoži 
na Kmetijsko inšpekcijsko službo, ki 
po veljavni zakonodaji zaradi nepri-
jetnega vonja ne more ukrepati, saj ni 
določila zakona in posledično tudi ne 
merilcev smradu, ki bi to omogočali. 
Ob prijavi inšpektor obišče kmeta 
(npr. GO-KO), se z njim pogovori, 
pogleda gnojno jamo in živino v hle-
vu. Če je vse v redu in gnojnice ne 
razliva, ko je to  prepovedano, ga lah-
ko le pozove, da jo čim hitreje spravi 
v zemljo.

Kmetijske inšpektorje na tem 
področju usmerja uredba o varstvu 
voda pred onesnaženjem z nitrati iz 
kmetijskih virov, ki v 8. členu določa, 
da je gnojenje z gnojevko in gnojnico 
na zemljiščih brez zelene odeje (njive) 
prepovedano od 15. novembra do 15. 
februarja, na zemljiščih z zeleno odejo 
(travniki) pa od 1. decembra do 15. 
januarja. Dodatno določilo predstavlja 
še zakon o vodah, ki prepoveduje gno-
jenje ali uporabo sredstev za varstvo 
rastlin na priobalnih zemljiščih v širini 
15 metrov od meje brega vode 1. reda 

in pet metrov od meje brega voda 2. 
reda. Omejitev velja tudi na poplavlje-
nih in zamrznjenih tleh ter površinah, 
ki so prekrite s snežno odejo. Prav ta-
ko je prepovedano gnojenje na strmih 
površinah ter v bližini zajetij s pitno 
vodo oziroma vodnih teles.

Skladno z Nitratno uredbo lahko 
kmetijska gospodarstva gnojijo z ži-
vinskimi gnojili le v količinah, ki ne 
presegajo mejnih vrednosti 170 kg N/
ha kmetijskih zemljišč. To pomeni, 
da kmetje po kmetijskih zemljiščih 
ne smejo polivati neomejenih količin 
gnojnice in gnojevke. Prav tako mora-
jo kmetje gnojila uporabljati v skladu 
s potrebami rastlin po hranilih.

Če bi predpisali, naj se kmetijska 
zemljišča gnojijo z gnojevko in gnoj-
nico le takrat, ko dežuje, bi s tem lah-
ko povzročili večje spiranje gnojevke 
in gnojnice v površinske vode oziroma 
s precejanjem v podzemne vode, kar 
bi privedlo do onesnaženja površin-
skih oziroma podzemnih voda.

Kar se tiče podjetja GO-KO je treba 
poudariti, da glede polivanja z gno-
jevko upošteva vse zgoraj navedene 
direktive in je pod stalnim nadzorom 
Kmetijske inšpekcijske službe. 

Občina Kočevje tudi letos svojim občanom v sklopu akcije Srcu prijazna občina 
omogoča brezplačni prenos in uporabo mobilne  aplikacije iHELP za vse uporabnike 
pametnih telefonov Android in iPhone. Aplikacija je namenjena hitremu SOS-obve-
ščanju v primeru nujnih zdravstvenih stanj. Z aplikacijo lahko v primeru nenadnega 
srčnega zastoja ali v primeru drugih nesreč pomagamo sebi ali drugim, saj omogoča 
SOS-obveščanje iHELP uporabnikov v radiu 500 m, SOS-obveščanje nujnih kontaktov 
prek SMS-jev ter klic v sili na številko 112. Več informacij o aplikaciji najdete na sple-
tnem naslovu: 
http://www.ihelp.si/podstran.php?kat=stran&stran=iHELP_aplikacija

Septembra se je začela gradnja krožišča pri avtobusni postaji Kočevje. Ideja je stara že pet let. Z izgradnjo krožnega 
križišča se bo zagotovila večja varnost v prometu, saj je v krožišču bistveno manj konfliktnih točk kot v navadnem 
križišču, hkrati pa bosta omogočena večja pretočnost vozil in vključevanje v promet s stranskih prometnih smeri.
Občina Kočevje bo za gradnjo prispevala 90.000 evrov, država pa 208.000 evrov.
Izvajalec del je pogodbo podpisal 18. avgusta, razpis pa je vodila država.  
Gradnja naj bi se zaključila konec leta, krožišče pa gradi Mapripro asfalt.

Občina Kočevje je v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje 16. 9. 2016 razpisala javni natečaj za najboljšo podjetniško idejo v občini Kočevje  
za leto 2016. 

Letošnji natečaj po potekal nekoliko drugače kot doslej, saj bo izbor podjetniških idej organiziran v obliki Startup vikenda, ki se bo odvijal v sklopu Festivala 
lesa, torej od 11. do 13. 11. 2016. Prijave na natečaj so možne do 3. 11. 2016, prijavi pa se lahko vsaka fizična oseba, ne glede na starost, zaposlitveni status 
ali občino prebivališča, in vsaka pravna oseba s sedežem ali poslovno enoto v občini Kočevje, ki ima inovativno, komercialno zanimivo podjetniško idejo. 
 Nagrada za prvi dve najboljši podjetniški ideji je vavčer za storitve, povezan z nadaljnjim razvojem podjetniške ideje v okviru (pred)inkubiranja v Podjetniš-
kem inkubatorju Kočevje, vsaka v vrednosti 2.500 EUR neto. Javni natečaj s prijavnimi obrazci je objavljen na spletni strani Občine Kočevje.

Občina Kočevje je v skladu s Sta-
novanjskim zakonom dolžna v 
proračunu zagotavljati sredstva za 
subvencioniranje najemnin za nepro-
fitna in tržna stanovanja. Do subven-
cioniranja najemnine je upravičen 
najemnik v neprofitnem stanova-
nju, če njegov dohodek in dohodek 
oseb, ki so navedene v najemni po-
godbi, ne presega višine njihovega 
minimalnega dohodka, povečanega 
za 30 % in za znesek najemnine. 

Najemniku neprofitnega stanovanja, 
ki je upravičen do subvencionirane 
najemnine, se subvencija določi naj-
več v višini 80 % celotne najemnine. 
Najemniki so do subvencioniranih na-
jemnin upravičeni največ za leto dni. 
Prosilci svojo vlogo za upravičenost 
do subvencioniranja tako tržnih kakor 
tudi neprofitnih najemnin za stano-
vanja oddajajo prek enotne vloge za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
pri Centru za socialno delo Kočevje, 

ki izdaja odločbe o upravičenosti. Za 
izračunani znesek subvencije lastnik 
stanovanja zniža najemnino naje-
mniku, lastniku pa ta znesek povrne 
pristojni občinski organ. Polovico 
sredstev za subvencije občini na pod-
lagi zahtevka povrne Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor iz državnega 
proračuna. 

Do subvencije najemnine so upra-
vičeni tudi najemniki v tržnih sta-
novanjih, če ne presegajo zakonsko 

določenega dohodkovnega cenzusa in 
izpolnjujejo druge pogoje glede pre-
moženjskega stanja, določene s pred-
pisi o socialnem varstvu, ki urejajo 
denarne socialne pomoči, ter nimajo v 
lasti drugega stanovanja. Do subven-
cije so upravičeni prosilci, ki plaču-
jejo tržno najemnino in so se prijavili 
na zadnji javni razpis za dodelitev 
neprofitnega najemnega stanovanja 
v občini stalnega bivališča. Če je bil 
javni razpis za dodelitev neprofitnega 

najemnega stanovanja v najem nazad-
nje objavljen pred več kakor letom 
dni, pa lahko prosilci vložijo vlogo za 
subvencijo neposredno na občinski 
organ. Subvencija za tržno najemnino 
je mesečni znesek, ki predstavlja raz-
liko med priznano tržno in priznano 
neprofitno najemnino. Najemnikom 
v tržnih ali hišniških stanovanjih je s 
tem ukrepom omogočeno, da plačuje-
jo najemnino najmanj v višini prizna-
ne neprofitne najemnine.
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Dimnikarja si boste izbrali sami

Do konca leta 2015 je bila Slove-
nija razdeljena na 194 dimnikar-
skih območij, na katerih je bilo po 
zadnjih podatkih ministrstva za 
okolje in prostor (MOP) sklenjenih 
209 koncesijskih pogodb. Odslej 
ne bo več tako. Licenco bo lahko 
pridobil vsak, ki bo izpolnjeval 
pogoje, kar v praksi pomeni, da bo 
lahko v kočevski občini namesto 
ene registriranih tudi npr. pet di-
mnikarskih služb. Oziroma da bo 
lahko nekdo iz Kočevja najel tudi 
dimnikarja iz Sodražice. Lastnik 
kurilne naprave bo moral podpisati 
izjavo, če s storitvami ali ceno ne 
bo zadovoljen, pa bo lahko dimni-
karja tudi zamenjal – a le enkrat na 
leto, in sicer med 15. majem in 15. 
septembrom. Licence, ki jih bodo 
podeljevale upravne enote, ne bodo 
krajevno ali časovno omejene. Po-
goji za pridobitev licence naj bi bili: 
ustrezna izobrazba in oprema ter 
nekaznovanost. Upravna enota bo 
lahko dimnikarjem in dimnikarskim 
službam licenco tudi odvzela. To bo 
lahko storila, če ne bodo upoštevali 
odločb inšpekcij ali če bodo v pri-
silni poravnavi oz. stečaju. V tem 
primeru jih bo izbrisala iz evidence. 
A zakon obenem dopušča, da bo 
dimnikar po treh letih od odvzema 
licence lahko to ponovno poskusil 
pridobiti.

Cenejše ali dražje storitve?
Ključna novost, ki jo uvaja nov 
zakon o dimnikarskih storitvah, je 
določitev najvišje cene storitve. Na 
ministrstvu za okolje in prostor pri-
čakujejo, da bo ravno konkurenca 
med izvajalci pripomogla k nižjim 
cenam storitev. Najvišjo dovoljeno 
ceno izvajanja dimnikarskih sto-
ritev bo določila vlada s sklepom, 
do tedaj pa velja najvišja dovoljena 
cena 25,20 evra na uro dela brez 
davka na dodano vrednost, ki so jo 
s sklepom o ceniku dimnikarskih 
storitev sprejeli leta 2010. Predlog 
zakona sicer določa, da je cena 
zmnožek cene izvajanja storitev in 
številom časovnih enot (cena stori-
tve x število porabljenih ur). Cena 
storitve lahko sicer vsebuje tudi 
potne stroške do tistih uporabnikov, 
ki so oddaljeni do 25 kilometrov od 
sedeža dimnikarske službe, če so 
oddaljeni več kot 25 kilometrov, pa 
lahko dimnikarji dodajo še posebne 
stroške, ki niso vključeni v zgoraj 
omenjeno ceno.

Najvišjo dovoljeno ceno bo 
vlada določila ob upoštevanju 
cen storitev dejavnosti, za katere 
je predpisana podobna stopnja 
strokovne izobrazbe. Dimnikarska 
družba bo morala imeti cenik, ki 

bo moral biti javno objavljen.
Dosedanje cene dimnikarjev so 

bile odvisne od vrste peči oziroma 
kuriva, razlikovale pa so se tudi 
glede na moč naprave za kurjenje 
ter glede na to, ali je šlo za redni 
oziroma izredni pregled. Kolikok-
rat naj bi dimnikarji pregledovali 
peči in preostale kurilne naprave, 
je bilo že zdaj zakonsko predpisa-
no. Vse naprave je (še vedno) treba 
pregledati enkrat letno, pogostost 
čiščenja pri t. i. malih kurilnih 
napravah pa je odvisna od vrste 
goriva: peči na trda goriva je tako 
treba čistiti kar štirikrat v sezoni, 
na biomaso dvakrat, na tekoče in 
plinasto gorivo pa enkrat.

Za in proti
Razveljavitev dimnikarskih konce-
sij je že leta 2010 zahtevala mno-
žica Slovencev, združena v civilno 
iniciativo Dimnik. Tedaj je predse-
dnik iniciative Tone Kristan kot 
glavni razlog za ukinitev navedel, 
da 'nekateri dimnikarji terorizirajo 
ljudi'. Eden od načinov prisile je bil 
tudi ta, da so koncesionarji lahko – 
tudi če niso opravili storitve – izdali 
račun, če uporabnik ni plačal, pa so 
ga zvlekli na sodišče. "Na ta račun 
je na slovenskih sodiščih vloženih 
že več tisoč tožb in posledično tudi 
plačilnih nalogov, do nedavnega 

smo bili lahko celo kaznovani z uk-
lonilnim zaporom," je lani povedal 
Tone Kristan.

V iniciativi so že pred šestimi leti 
zahtevali, da se ta dejavnost uredi 
na obrtniški bazi, tako da bodo 
imeli državljani pravico upravljati 
svoje imetje in možnost 'naročiti 
dimnikarja, ko ga bodo potrebovali, 
in tistega, ki ga bodo želeli'. V isti 
iniciativi so poudarjali, da konce-
sionarji za opravljene, slabo opra-
vljene ali celo neopravljene storitve 
računajo, kakor se jim zazdi, in da 
uporabniki nimajo nobenih pravic. 
Da koncesijska ureditev ni bila ide-
alna, so potrdili tudi mnenje račun-
skega sodišča in številne pritožbe 
na pristojno ministrstvo ter prijave 
protikorupcijski komisiji.

A kljub vsemu omenjena civilna 
iniciativa novega predloga zako-
na ne podpira! Skupaj s civilno 
iniciativo Malečnik in Komisijo 
za dimnikarsko dejavnost pri Go-
spodarski zbornici Slovenije trdi, 
da z osnutkom zakona niso zado-
voljni ne lastniki malih kurilnih 
naprav ne dimnikarji. Ne strinjajo 
se z enostavnim prehodom iz se-
danjega koncesijskega na licenčni 
sistem in poudarjajo, da je treba 
uvesti prehodno obdobje. Večina 

koncesijskih pogodb – okoli dve 
tretjini – je sicer potekla že konec 
leta 2015, ministrstvo pa je s spre-
membo zakona o varstvu okolja 
tistim koncesionarjem, ki so vložili 
zahtevo za podaljšanje koncesije, 
podelil pravico do nadaljnjega 
opravljanja dimnikarske službe tudi 
po prenehanju veljavnosti koncesij-

skih pogodb. "Glede na navedeno 
je trenutno brez koncesionarja le 
dimnikarsko območje Laško," so 
odgovorili v službi za odnose z 
javnostmi MOP.

V civilnih iniciativah Dimnik in 
Malečnik vztrajajo, da je treba uki-
niti vse storitve, ki so nepotrebne in 
se izvajajo pod krinko skrbi za var-
nost, zdravje in okolje, npr. meritev 
emisij. Nasprotujejo tudi pregledo-
vanju dimnikov, ki niso v uporabi.

"Nezakonitosti na tem področju 
je preveč, da bi lahko verjeli, da 

gre odločevalcem za ureditev de-
javnosti in za varnost," je že lani na 
novinarski konferenci povedal Ivan 
Tomše iz Društva civilna iniciativa 
Malečnik. Nova ureditev mora po 
njegovem mnenju uvesti prosti trg 
storitev, saj takšno rešitev poznajo 
v državah EU-ja. Na trgu bi morali 
uvesti prosto oblikovanje cen, ki so 

zdaj občutno predrage. Za pregled 
nove kurilne naprave, ki jo umesti 
pooblaščeno podjetje, dimnikar 
zaračuna skoraj 80 evrov. "Meritve 
in pregledovanje zdaj izvajajo zunaj 
kurilne sezone in to nerazumno za-
računajo," je še opozoril.

Kdo bo izvajal nadzor?
"Inšpekcijski nadzor nad izvaja-
njem predpisov, ki se nanašajo na 
naloge dimnikarja, dimnikarske 
družbe in uporabnika dimnikarskih 
storitev, je glede na medresorsko 

naravo tematike v pristojnosti več 
inšpekcij. Tako določbe v zvezi z 
varstvom okolja nadzira inšpek-
cija, pristojna za varstvo okolja, 
nadzor glede varstva pred požarom 
pa inšpekcija, pristojna za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesre-
čami. V zvezi s cenami izvajanja 
dimnikarskih storitev izvaja nadzor 

inšpekcija, pristojna za trg. Z name-
nom učinkovitega nadzora predlog 
zakona predvideva kadrovsko ok-
repitev okoljske inšpekcije. Zakon 
ne predvideva sklepanja pogodb 
med uporabniki dimnikarskih sto-
ritev in dimnikarskimi družbami, 
zato so morebitne pogodbe, ki bi 
ji jih sklepale družbe z uporabniki, 
lahko zgolj predmet obligacijskega 
prava, kot so druge pogodbe, ki se 
sklepajo za opravljanje kakršnihkoli 
storitev," pojasnjuje na MOP. 
Petra Šolar

Če bodo poslanci potrdili nov predlog zakona o dimnikarskih storitvah, si bo prihodnje leto vsak lastnik kurilne naprave lahko sam izbral dimnikarja.  
Z njim bo moral podpisati izjavo, izbiral pa bo med več ponudniki. Država namreč po 12 letih ukinja koncesije in uvaja licence. Nov zakon predvideva 
tudi globo za uporabnike, ki ne bodo dali očistiti dimnikov – ta bo znašala 100 evrov.

Za stroške nadgradnje obstoječe aplikacije EviDim za vodenje evidenc 
malih kurilnih naprav in dimnikarskih storitev naj bi MOP v naslednjih 
letih odštelo do 390.000 evrov. Za stroške letnega vzdrževanja evidenc 
naj bi namenilo 20.000 evrov. Obenem je za učinkovito izvajanje nadzora 
treba zagotoviti dodatnih deset okoljskih inšpektorjev, kar pomeni doda-
tnih 315.000 evrov letno.

Za pregled nove kurilne naprave, ki jo umesti 
pooblaščeno podjetje, je dimnikar zaračunal 
skoraj 80 evrov.
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Dosežki vlade dr. Mira Cerarja

Prvi polčas v gospodarstvu

Za nami je polovica mandata vlade, 
ki jo vodi dr. Miro Cerar. Številni so 
pričakovali, da bo zaradi rezultata 
volitev prišlo do bliskovitih spre-
memb na več področjih. Poznavalci 
vedo, da se velike spremembe ne do-
gajajo čez noč. Potrebni so strpnost, 
premislek in velik konsenz za ve-
like in korenite spremembe. Teh ni 
mogoče doseči na horuk. Politika 
všečnosti z nepremišljenimi ukrepi 
je kratkovidna in škodljiva. Zato 
nekaj dejstev, kaj pomembnega je 
narejeno …

Udejanjena je politična stabilnost, 
ki je pogoj za strateške odločitve in 
zaupanje na vseh področjih. Ob tem 
strpen in spoštljiv politični dialog 

postaja standard političnega komuni-
ciranja. Parlament izgublja pridevnik 
'resničnostnega šova'. Bruto domači 
proizvod (BDP) se je v drugem 
letošnjem četrtletju po oceni stati-
stičnega urada na letni ravni realno 
zvišal za 2,7 odstotka. Nadaljuje se 
trend upadanja brezposelnih – prvič 
po 2010 je brezposelnost padla pod 
100.000. V prvih štirih mesecih le-
tošnjega leta se je zaposlilo 10.207 
oziroma 13,5 odstotka več mladih 
kot v istem obdobju predhodnega 
leta. Slovenija je na letošnji lestvi-
ci konkurenčnosti napredovala za 
šest mest. Največji napredek je bil 
zaznan na področju vladne učinkovi-
tosti (napredek za 14 mest). Uvedba 

davčnih blagajn je dosegla svoj 
namen; v obdobju od februarja do 
aprila 2016 je bilo vplačanih za 33,6 
mio EUR (4,6 odstotka) več kot v 
enakem obdobju leta 2015. Vlada je 
uspešno obvladala migrantsko krizo, 
ki so jo državljani čutili le v omeje-
nem obsegu na vstopnih/izstopnih 
točkah in območjih z žal nujnimi 
žičnimi ovirami. 

Slovenija v očeh drugih
Global Peace Index Slovenijo uvršča 
med deset najmirnejših držav, kar 
je pet mest višje kot lani. Slovenija 
je na seznamu držav glede na kako-
vost življenja napredovala za osem 
mest in se uvrstila na 17. mesto, to 

je mesto za Japonsko in mesto pred 
Francijo. Baselski inštitut je v objavi 
poročila Basel AML Index 2015 Re-
port Slovenijo na področju prepreče-
vanja pranja denarja in financiranja 
terorizma med 152 državami postavil 
na visoko 3. mesto, takoj za Finsko 
in Estonijo. Na lestvici konkurenč-
nosti Mednarodnega denarnega 
sklada je Slovenija v letu 2015 med 
61 državami napredovala s 55. na 
49. mesto, po oceni Svetovne banke 
se je Slovenija med 189 državami s 
35. povzpela na 29. mesto. Slovenija 
se je glede na kazalnik skrbi za oko-
lje, ki ga izračunavajo na ameriški 
univerzi Yale, med 180 državami 
uvrstila na 5. mesto; pred nami so 

samo še Finska, Islandija, Švedska 
in Danska; Slovenija je po kazalniku 
Euro Health Consumer Index po 
prijaznosti zdravstva do uporabnika 
(pacienta) med 35 državami napre-
dovala z 19. na 15. mesto.

Kaj pa je poleg tega pozitivno 
posebej za Kočevsko?
Odločitev vlade, da je sedež podje-
tja za državne gozdove v Kočevju, 
potrditev projekta izgradnje vodo-
voda Sodražica-Ribnica-Kočevje in 
suhokrajinskega vodovoda, odloči-
tev in zagotovitev sredstev za do-
končanje obnove železniške proge 
do Kočevja.  
Božidar Peteh

Približujemo se zaključku polovice 
mandata Moje Kočevske, zato je čas 
za vmesno inventuro opravljenega 
obljubljenega dela. Moja Kočevska je 
v svojem programu zagrizla v sedem 
najbolj občutljivih in za Kočevsko 
pomembnih področij: gospodarstvo 
in delovna mesta, program za mlade, 
program za energetiko, turizem in 
kultura, Kočevje – mojemesto, pro-
metna infrastruktura in komunalna 
infrastruktura.

V tem prispevku se osredotočamo 
na najpomembnejše področje –gospo-
darstvo in delovna mesta. V prvem 
letu mandata smo za pospeševanje go-
spodarstva v Občini Kočevje namenili 

90.000 evrov in s tem sofinancirali 
investicije 25 podjetnikom, letos pa 
smo v dveh razpisih s skupaj 130.000 
evri spodbudili 36 začetnih investicij 
in investicij v razširjene dejavnosti. 
S svojo aktivno participacijo nam je 
uspelo doseči podaljšanje programa 
Pokolpje in spodbuditi Ministrstvo za 
gospodarstvo k objavi razpisa za sofi-
nanciranje investicijskih vlaganj več-
jih podjetij v višini 1.500.000 evrov. 
Nanj so se prijavila tudi uspešna ko-
čevska podjetja. Z ustanovitvijo pod-
jetja Kočevski les smo postali aktivni 
upravljavec občinskih gozdov ter za-
gotovili 15 delovnih mest prek vzpo-
stavitve gozdno-lesne verige. Vse več 

in več lesa se predela doma! Skupaj 
s pomočjo vseh svetnikov in svetnic 
občinskega sveta nam je uspelo v Ko-
čevje pripeljati sedež in s tem ohranili 
številna delovna mesta dosedanjih 
koncesionarjev. Z ustanovitvijo in de-
lovanjem Zadruge Zakladi Kočevske 
smo povezali lokalne pridelovalce, ki 
se predstavljajo in tržijo pod skupno 
blagovno znamko Zakladi Kočevske, 
in to ne le na domači tržnici, temveč 
tudi v Sloveniji in zunaj meja. Spod-
bujamo in sofinanciramo zaposlova-
nje prek javnih del – teh je vsako leto 
več kot 100 – in smo s tem realizirali 
integracijo v delovni proces do zdaj 
212 najranljivejšim brezposelnim. 

Podpiramo in financiramo študentsko 
delo in s tem omogočamo mladim, da 
so vpeti v lokalno okolje in vzpostav-
ljajo stik z bodočimi delodajalci. Prek 
organiziranja Festivala lesa povezu-
jemo vse domače lesne predelovalce 
in promoviramo naše bogastvo les. 
Finančno pomagamo prostovoljnemu 
delu, prek katerega ponujamo ne le 
pomoč najšibkejšim in najranljivej-
šim, ampak pripomoremo k prepozna-
vanju lastnih kariernih poti.

Investicije v lokalnem okolju ob-
čine Kočevje pa so bile in ostajajo 
na zavidljivi ravni, saj bomo v tem 
letu dosegli realizacijo v višini 10 
milijonov evrov. Pomemben del teh 

investicij pa izvajajo tudi naši podje-
tniki, s čimer posredno prispevamo k 
ohranjanju delovnih mest. 

In bodimo optimisti še naprej: gre za 
povečano zanimanje tujih investitorjev 
za vlaganje v Kočevsko in s tem po-
vezanim zaposlovanjem, kar kaže tudi 
statistično znižanje stopnje brezposel-
nosti v občini Kočevje, ki beleži upad. 
Takšni podatki nas še dodatno spodbu-
jajo pri našem delu in prepričani smo o 
še boljših rezultatih v prihodnje. 

Vsekakor pa prav zaradi transpa-
rentnosti našega dela sledijo podobni 
pregledi po omenjenih področjih v 
prihodnjih številkah Kočevske. 
Lilijana Štefanič

Čakalne dobe v zdravstvu omejiti na največ 90 dni

Poletne aktivnosti

Svetniki dajemo podporo poslanski 
pobudi poslanca Janka Vebra:

"Da se vse čakalne dobe v zdra-
vstvu takoj omejijo na največ 90 dni. 
V treh mesecih naj vlada predlaga 
Državnemu zboru RS program sis-
temskih ukrepov na zdravstvenem 
področju, še posebej na področju po-
manjkanja kadra, opreme in sredstev, 
da se primerno zagotovi delovanje 
zdravstvenega sistema v Republiki 
Sloveniji in da se skrajšanje čakalnih 
dob uredi dolgoročno.

Primerno delujoče zdravstvo in 
primeren dostop do brezplačnih 
zdravstvenih storitev za vse naše 
državljane sta strateška interesa Re-
publike Slovenije. Vlada je dolžna 
zagotoviti nujno delovanje zdra-

vstvenega sistema in dolžna temu 
cilju podrediti svoje prioritetno delo-
vanje. Slovenski državljani ne smejo 
biti talci politike, ki ni sposobna 
pravočasno sprejeti ustrezne zdra-
vstvene reforme in celovito urediti 
zdravstva v državi. Na sprejem zdra-
vstvene reforme ne smemo čakati še 
mesece in leta. Na najbolj občutlji-
vih mestih, kjer se kažejo vse napake 
neprimernega dela na zdravstvenem 
resorju zadnjih 25 let, moramo ukre-
pati takoj. Vlada je dolžna temu cilju 
prednostno podrediti svoje organiza-
cijsko in javnofinančno delovanje. 

Vladi dajem tudi poslansko pobu-
do, da se v roku enega meseca uredi 
sistem prerazporeditve bolnikov na 
bolnišnice v državi, kjer so čakal-

ne dobe manjše. Če bolnik zavrne 
obravnavo ali poseg v bolnišnici, ki 
je v drugem kraju, je treba razmisliti 
o sistemu delnega prevzemanja stro-
škov obravnave ali posega. Dodatni 
stroški prevozov in drugi stroški, ki 
pri tem nastajajo, ne bi smeli ovirati 
takojšnje uvedbe sistema prerazpore-
ditve bolnikov na bolnišnice s krajši-
mi čakalnimi dobami.

Zastopnica pacientovih pravic v 
Republiki Slovenije je ugotovila: 
'Nemalokrat se pacienti znajdejo 
v situaciji, ko ob sumu na težko 
diagnozo ali pa že ob znani takšni 
diagnozi čakajo najprej na nadaljnjo 
diagnostiko in potem šele na sprejem 
na zdravljenje po več mesecev. Ali 
ko jim njihovo sicer ne življenjsko 

ogrožajoče stanje povzroča hude 
bolečine in morajo v vmesnem ča-
su prejemati razne protibolečinske 
terapije in čakati na zdravljenje 
v bolniškem staležu.' Zastopnica 
hkrati opozarja tudi na dejstvo, da so 
pacienti včasih premalo seznanjeni 
z možnostmi, da si za posamezne 
zdravstvene storitve poiščejo druge-
ga izvajalca zdravstvenih storitev, 
kjer so čakalne dobe sprejemljive in 
ustrezajo z napotnico predpisani do-
bi glede na stopnjo nujnosti.

Pomanjkanje denarja ne sme biti 
izgovor, da se ne ukrepa, kot je bilo 
že neštetokrat prej. Zaradi predolgih 
čakalnih dob v zdravstvu ne sme 
umreti noben slovenski državljan 
več. Ne bolnik, ne zdravnik, ne 

policist ali kdo drug. Za prednostno 
financiranje čakalnih vrst, daljših od 
90 dni, naj vlada po potrebi uporabi 
proračunsko rezervo ali prerazpore-
ditve iz drugih manj nujnih prora-
čunskih postavk."

Za občane občine Kočevje smo v 
občinskem svetu predlagali, da se 
sredstva, ki jih je z leti dobrega po-
slovanja ustvarjala Lekarna Kočevje, 
nameni za potrebe zdravstva. Tako 
bi lahko svojim občanom omogočili 
skrajšanje čakalnih dob z doplačili 
zdravstvenih storitev. Žal naš pred-
log ni bil sprejet in se je več kot dva 
milijona evrov porabilo v proračunu 
občine za različne namene. Številni 
zagotovo niso tako prioritetni, kot je 
zdravje ljudi. Anton Fabjan

Občinski odbor SDS Kočevje je 
julija organiziral avtobusni prevoz v 
Bovec, kjer smo se člani občinskega 
odbora SDS in simpatizerji, tako kot 
vsako leto, udeležili tradicionalne-
ga tabora SDS – prej Lepena, zdaj 
Bovec – in spominskega gorniškega 
tabora Henrika Tume, kjer so poteka-
le tudi športne igre članic in članov 
SDS. Spominski tabor, ki je potekal 
hkrati z igrami in srečanjem mestnih 
in občinskih odborov, je trajal vse do 

7. avgusta 2016
Hkrati je potekalo tudi srečanje 

mestnih in občinskih odborov SDS s 
predstavitvijo regijskih kulinaričnih 
dobrot, kjer se je kuhalo od bograča 
do jote in naprej. Pokusili smo tudi 
domače salame, pršut, kranjske klo-
base, zaseke itd. Tudi naše članice so 
se lepo izkazale, saj so napekle kar 
lepo količino različnih piškotov, pit, 
no, tudi orehova potica ni manjkala, 
tako da smo imeli kar velik obisk 

pokuševalcev pri naši mizi, kjer so 
se spletla tudi nova poznanstva. Vse 
pokuševalce smo tudi povabili, naj 
obiščejo našo neokrnjeno naravo s 
prelepim gozdom ter samo mesto 
Kočevje.

Vabilu so se odzvale članice 
ŽO SDS, ki so obiskale Prelesje 
(Verdreng), kjer je takratna oblast 
(1949) organizirala žensko taborišče 
za prisilno delo. Organiziran je bil 
tudi pogovor z g. Ivom Staničem v 

Restavraciji Marof o dogajanju tiste-
ga časa na Kočevskem. 

V občinskem odboru SDS Kočevje 
se trudimo občino Kočevje čim bo-
lje predstaviti širšemu krogu ljudi, 
kamorkoli gremo ali kamorkoli smo 
povabljeni, s tem pa pripomoremo 
k boljši prepoznavnosti Kočevske 
in samega mesta Kočevje, saj se 
zavedamo, da je naša narava neokr-
njena, s širnimi gozdovi in rudniškim 
jezerom, in kot takšna je zanimiva za 

veliko ljudi (kolesarje, pohodnike, 
športnike itd.), ki zaidejo v Kočevje 
poslovno ali kot turisti.

Kljub dopustom smo se udeležili 
tudi športnih iger, kjer smo nastopili 
v šahu, nogometu in krosu. V krosu 
smo osvojili eno zlato in eno srebrno 
medaljo. Tukaj še enkrat čestitamo 
našima mladima (6 in 8 let) tekmoval-
cema Nejcu in Lari, ki sta v tisti vro-
čini pri veliki konkurenci pretekla tri 
kilometre dolgo progo. Luka Bubnjić
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Dokončna 'rešitev' začasnega problema
Število samomorov v Sloveniji v 
zadnjem desetletju upada, trend pa se 
nadaljuje tudi v času recesije. Kljub 
temu se naša država še vedno uvršča 
med prvih deset z najvišjim količni-
kom samomorilnosti. Bolj ogroženi 
so moški, ki težje spregovorijo o 
svojih težavah in zato manj pogosto 
poiščejo pomoč. Življenje si vzamejo 
štirikrat pogosteje kot ženske, med 
katerimi je več poskusov samomora, 
pri katerih uporabljajo manj radi-
kalne metode. Lani smo zaradi tega 
skrajnega dejanja prezgodaj  izgubili 
425 ljudi, največ na Koroškem in v 
Zasavju. "V teh regijah je stališče 
do samomorilnega vedenja bolj 
permisivno. Bolj ko posameznik na 
splošno sprejema samomor kot ustre-
zno rešitev v primeru stiske, večja 
je verjetnost, da bo v primeru lastne 
stiske začel razmišljati o njem," pravi 
asist. Tina Podlogar, univ. dipl. psi-
hologinja iz Slovenskega centra za 
raziskovanje samomora. Poleg bolj 
odobravajočega stališča do tega do-
končnega dejanja je v severovzhodni 
regiji tudi več zlorabe alkohola, manj 
psihiatrične pomoči, večja je socialna 
ogroženost. 

Stopnja samomorilnosti se je v 
zadnjem letu dni povečala pri sta-
rejših od 70 let ter pri ženskah v 
starostni skupini od 20 do 39 let. 
Z mračnimi mislimi pa se zaradi 
pritiska v šoli, nadlegovanja ali 
posmehovanja vrstnikov srečujejo 
tudi mladostniki. Ti so v ranljivem 
in občutljivem obdobju in včasih na 
življenjske preizkušnje niso priprav-
ljeni. Zato jim je treba prisluhniti in 
jih poskušati razumeti, besede, kot 
so "Ti si super!" ali "Ne počni tega!" 
pa ne pomagajo. Pri odraslih so med 
razlogi za obup pogosto medosebne, 
duševne ali finančne težave. Situacijo 
kot brezizhodno doživljajo tisti, ki se 
jim problemi kopičijo in jih ne znajo 
ali ne zmorejo razrešiti. Tveganje se 
povečuje s starostjo, kjer se omenje-
nim dejavnikom pridružujejo še bole-

zen, nemoč in osamljenost. Odločitev 
za samomor ni instantno dejanje, saj 
proces priprav včasih traja tudi leta.  

Kako reagirati na opozorilne 
znake?
Opozorilni znaki, ki napovedujejo 
skrajno namero, so različni; od ne-
posredno verbalnih in bolj subtilnih 
do tistih povsem prikritih, ki jih ne 
moremo prepoznati. Slednji so k sre-
či redki in značilni za posameznike, 
ki jih je groza poraza, so naravnani 
samo na zmagovanje in navzven 
kažejo masko večno zadovoljne in 
uspešne osebe. "Med neposrednimi 
znaki so izjave: 'Najraje bi bil mrtev.' 
Ali 'Odločil sem se, da se bom ubil.' 
Pogosto ljudje svojo stisko izražajo 
z besedami 'Tako ne morem več nap-
rej.' 'Tako ali tako bi bilo moji družini 
bolje brez mene,'" pravi Podlogar-
jeva. Pozornost naj nam vzbudijo 
občutki obupa, nemoči, depresivnega 
razpoloženja in nenadnih sprememb 
v razpoloženju ali vedenju. 

"Če prepoznamo znake, ki nakazu-
jejo na razmišljanje o samomoru, je 
pomembno, da osebo po tem povpra-
šamo. Strah, da bi posameznika z 
vprašanjem spodbudili k dejanju, je 
pogost, vendar ni utemeljen. Z odkri-
tim pogovorom človek v stiski začuti 
olajšanje, saj se odprejo prej nepre-
poznane možnosti socialne podpore 
in morebitni novi načini reševanja te-
žav," pojasnjuje Podlogarjeva. Vpra-
šate ga lahko naravnost: 'Razmišljaš 
o samomoru?', izogibajte pa se poiz-
vedovanju, s katerimi iščete potrdi-
tev, da je vse v redu. Na primer: 'Saj 
ne razmišljaš o kakšnem samomoru, 
kajne?' svetujejo strokovnjaki v cen-
tru. Takšno osebo tudi poskušamo 
prepričati, da poišče pomoč, vendar 
pa ne minimaliziramo njene stiske. 
Najbolje je, da jo kar sami odpeljemo 
k strokovnjaku. Če se vam njene 
težave ne zdijo pretirano hude, jih ne 
zanikajte, saj je bolj kot objektivna 
situacija pomembno posameznikovo 

doživljanje le-te. Vsako namigova-
nje na skrajno dejanje je treba vzeti 
resno in se z osebo pogovoriti, saj ji 
tako vzbudimo občutek, da ni sama 
in da nam je mar. 

Gensko 'posredovanje'
V prihodnosti bo morda mogoče 
tveganje za samomorilnost pri posa-
mezniki ugotavljati s krvnimi testi. 
Ameriški znanstveniki z baltimorske 
univerze John Hopkins so namreč 
pred časom prepoznali gensko muta-
cijo, ki naj bi bila skupna potencial-
nim samomorilcem. Test, s katerim 
bi bilo možno stopnjo samomoril-
nosti zmanjšati z dovolj zgodnim 
posredovanjem, bo treba še dodobra 
preveriti. Dosedanja testiranja pa 
kažejo, da je na podlagi kemičnih 
sprememb gena SKA 2, ki je pove-

zan z odzivom možganov na stresne 
hormone, z 80-odstotno gotovostjo 
mogoče ugotoviti, koga mučijo sa-
momorilske misli ali pa je samomor 
že poskusil izpeljati. Dokler poizkusi 
ne bodo dokončani, pa bodimo na 
svoje bližnje pozorni mi in jim pris-
luhnimo brez obsojanja. "Pomembno 
je ozaveščanje o tem, da je samomor 
posledica hude stiske in da je pogos-

to povezan s težavami v duševnem 
zdravju ter da je težave z ustrezno 
strokovno pomočjo mogoče reševati. 
Prvi korak k temu je iskren pogovor. 
Vplivanje na stališča v družbi pa je 
kompleksna naloga, h kateri je treba 
pristopati celovito – s sodelovanjem 
različnih strokovnih služb," še ugo-
tavlja Tina Podlogar. Strokovnjaki 

Slovenskega centra za raziskovanje 
samomora pa dodajajo: "Če v tem 
trenutku ne morete zaupati drugim, 
lahko vseeno poskrbite zase, saj je 
samomorilnost mogoče premagati. 
Samomor je odločitev o življenju in 
smrti in vam je ni treba sprejeti zdaj. 
V tem trenutku počakajte." 
Bori Grabovac Morse

Bodimo pozorni na naslednje znake:
• Izjave, ki nakazujejo premišljevanje o smrti. Na primer: "Naredil 

bom samomor," ali "Končal bom vse." Pogosto posameznik svojo 
stisko izrazi z besedami: "Utrujen sem od življenja," ali "Komu sploh 
mar, če umrem?"

• Občutki obupa, nemoči, nenadne spremembe v vedenju in razpo-
loženju, poslavljanje od družine in prijateljev, pisanje oporoke ali 
razdajanje lastnine, pa tudi umik od svojcev in prijateljev. 

• Stresne situacije in spremenjene okoliščine, kot so družinski prepiri, 
nasilje, izguba bližnjega, izguba finančne varnosti, ponižanje, zavr-
nitev … lahko posameznika potisnejo čez rob.

Če ste v hudi stiski, zaupajte bližnjim ali poiščite pomoč 
 strokovnjakov. Obrnete se lahko na osebnega zdravnika ali na:
112 - Center za obveščanje za takojšnjo nujno pomoč
116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24 ur dnevno)
01 520 99 00 – klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in  7. uro zjutraj)
031 704 707 – psihološka svetovalnica (napotnica ni potrebna, 
 naročanje vsak delovnik med 12. in 19. uro, tudi na info@posvet.org
116 111 – TOM-telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med  
12. in 20. uro)
Pomoč za mlade je na voljo še na spletni strani To sem jaz.

Foto: www.pomurec.com



Vaš trgovec v Črnomlju
AVTOHIŠA VRTIN d. o. o.
Kočevje 21, 8340 Črnomelj

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,3 l/100 km. Emisije CO2 95–142 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. 

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

Renault priporoča renault.si

Vozi, kar si.

let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Avtohiša Vrtin
Kočevje 21
8340 Črnomelj

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

QUICK CHECK CENITVE 
POŠKODOVANIH VOZIL

KAROSERIJSKA
POPRAVILA

SERVISIRANJE VSEH 
ZNAMK VOZIL

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

TEST IN NASTAVITEV 
 GEOMETRIJE PODVOZJA - OPTIKA

NA ZALOGI PREKO 
30 RABLJENIH VOZIL



BON unovčljiv ob nakupu vzdrževalnega paketa za vaše vozilo.
Paket vsebuje: servisni pregled vozila, filter olja,  
tesnilo čepa, olje, 1l tekočine za vetrobransko steklo.

Veljavnost bona do 31.10.2016, bon ni združljiv s popustom in se ne sešteva. 25 €

PRODAJA IN  
SERVISIRANJE VOZIL
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Lena ponikalnica bo mestu znova v ponos

Dosedanja poskusa za izboljšanje 
kakovosti kočevske ponikalnice, 
košnja lokvanjev in dovajanje kisika 
z aeratorji, sta se izkazala za jalova. 
Počasna reka je bila v predelu od 
Karlovega mosta do zapornic mrtva. 
Slab pretok, preveč razraščeno rastli-
nje, ki je pobiralo dragoceni kisik, in 
ogromna količina naloženega mulja 
na dnu struge so botrovali ponavlja-
jočim se množičnim poginom rib. "V 
zadnjem četrtletju beležimo pet več-
jih poginov, od 200 kilogramov rib 
do najhujšega, ki je bil lani. Avgusta 
2015 je poginilo 1.200 kg rib, prvi 
večji pogin pa se je zgodil leta 2008," 
pojasnjuje Tomaž Arko, predsednik 
Ribiške družine Kočevje. Arko je 
sicer že več let opozarjal, da je treba 
očistiti strugo in predvsem pravilno 
in ob pravem času odpirati zapornice. 
Pogini rib so bili namreč posledica 
več dejavnikov: vročine, razraščene-
ga rumenega blatnika in alg, fekalij 
ter dežja. Prvi dež, ki je padel po 
vročinskem valu, praviloma julija ali 
avgusta, je povzročil dvig mulja z dna 
struge in še poslabšal že tako kata-
strofalne razmere za ribji živelj. Arko 
svari: "Neustrezen pretok je eden od 
krivcev za pogine," in dodaja:  "ob 
večjih nalivih ali daljšem deževju je 
odslej nujno odpiranje zapornic tudi 
po sistemu ročnega upravljanja, kar 
pomeni, da se zapornice dvigne od 
spodaj navzgor. Na ta način se za-
gotovi spiranje na novo nanesenega 
mulja, hkrati pa prepreči enormno 
razraščanje rumenega blatnika in 
ostalega vodnega rastlinja. Za to je 
odgovoren koncesionar, to je podjetje 
Hidrotehnik, ki upravlja z zaporni-
cami. Velja še omeniti nadzor nad 
prekomernim polivanjem gnojevke v 
bližini vodnih virov!" 

V Rinži živijo ščuka, krap, beli 
amur, smuč, bolen, linj, klen, rdeče-
perka, rdečeoka, ostriž, koreselj in 
dve zavarovani oz. ogroženi vrsti: 
činklja in nežica. "Ponekod v Rinži 
živi tudi školjka brezzobka, kar do-
kazuje, da je reka brez vse 'svinjarije' 
še vedno čista, na izviru pa živi celo 
potočna postrv," izpostavlja Arko.

425.000 evrov za sanacijo
Sanacija se je začela leto dni zatem, 
ko se je kočevski podžupan Roman 
Hrovat s predstavniki Agencije Repu-
blike Slovenije za okolje in podjetja 
Hidrotehnik pogovarjal o ukrepih za 
zmanjševanje katastrofalnega stanja. 
Po dopolnitvi projekta sanacije – tega 
je leta 2012 izdelal VGP Hidrotehnik 
– je ministrstvo z okolje in prostor 
iz sklada za vode letos zagotovilo 
425.295 evrov. "Sanacija bo trajala 
predvidoma do konca septembra 
2016. Sanacija vključuje popravilo 
poškodovanih obrežnih zidov in 
odstranitev mulja iz svetlega profila 
vodotoka ter odvoz na deponijo. Dela 
so predvidena na odseku od zapornic 
do športne dvorane," so odgovorili iz 
službe za odnose z javnostmi MOP. 

Sanacija se je začela po podpisu 

pogodbe med ministrstvom in izvajal-
cem. Potem ko so 12. avgusta dvigni-
li zapornice in je odtekla večina vode, 
so se plitvo Rinžo podali ribiči. Od 
sobote, 13. avgusta, do četrtka, 15. 
septembra, so v petih akcijah odlovili 
približno dve toni rib in jih preselili 
v zgornji tok Rinže ali v Rudniško 
jezero. Kočevski ribiči so se tudi 
zaradi dežja, ki je zvišal nivo vode in 
odnesel nekaj ribjega življa navzdol 
po plitvini, morali v strugo podati 
večkrat kot so načrtovali. 

Prvič so strugo čistili leta 1990
"Leta 1988 je krajevna skupnost 
organizirala okroglo mizo na temo 
varovanja reke Rinže. Takrat je padlo 
tudi nekaj pobud glede čiščenja stru-
ge, pa tudi glede brežin," pojasnjuje 
Borut Hočevar, nekdanji tajnik 
Krajevne skupnosti Kočevje mesto. 
Do tedaj je bil edini ukrep košnja 
lokvanjev. Nato pa se je omenjena 
krajevna skupnost skupaj z Občino 
Kočevje in Komunalo Kočevje  lotila 
čiščenja struge. "Dela, ki jih je izva-
jalo zdaj že nekdanje podjetje Tran-
sport gradnje, so se začela avgusta 
1990, Pred tem so ribiči ulovili okoli 
1400 kilogramov rib in jih, podobno 
kot letos, izpustili v zgornji del Rinže 
in jezero. Mulj z dna struge pa so 
odvažali na tedanje močvirje, to je na 
predel, kjer je danes športna dvorana, 
" se dobro spomni Hočevar, ki hrani 
tudi posnetke čiščenja izpred 26 let. 
Izbrani izvajalec je z dna struge pos-
trgal in odpeljal okoli 2100 m³ mulja, 
akcija pa je trajala dva meseca. Edina 
razlika z letošnjo akcijo je, da je 
krajevna skupnost tedaj predlagala 
postavitev zagozde. To so iz kamenja 
in peska naredili na mestu, kjer je 
zdaj most proti knjižnici. "Med sa-
nacijo so našli ogromno bomb, min 
in granat, tudi zabojev streliva," še 
razlaga Hočevar in razkrije, da so ek-
splozivne predmete najprej poskušali 
iskati z detektorjem kovin, a je zaradi 
množice nesnage ta neprenehoma 
piskal, zato so idejo opustili. Eviden-
tirali so vse fekalne odtoke v Rinžo, 
Komunala Kočevje pa je naredila 
seznam, kje bodo nujne sanacije. Kot 
se spominja Borut Hočevar, je čišče-
nje zadostovala za kakšno desetletje, 
potem pa se je znova razbohotil ru-
meni blatnik, na dnu pa nabrala vsa 
možna nesnaga. 

Odkrivanje packov
Vodstvo kočevske občine je pred 
sanacijo struge napovedalo tudi ure-
ditev težav onesnaževanja Rinže s 
fekalijami. "Imamo identificirano ve-
čino izpustov v reko Rinžo, trenutno 
45. Od tega je 43 izpustov meteorne 
kanalizacije, 2 izpusta pa sta, tako 
ugotavljamo, fekalna. Postopek iden-
tifikacije še poteka in je odvisen od 
izvedbe čiščenja mulja iz struge reke 
Rinže", glede odkrivanja nezakonitih 
odtokov odgovarja Marko Kljun, 
direktor Komunale Kočevje. Odtoke 
iz brežin pregledujejo trije uslužbenci 
Komunale Kočevje, pri tem pa upora-
bljajo tudi video kamero. "Pregled z 
video kamero je opravljen do prvega 
jaška, od tam naprej pa ne več, saj gre 
za zasebno zemljišče, kjer ni vpisane 
služnosti. Pristojne službe bomo o 
ugotovitvah obvestili s poročilom, ko 
bomo postopek identifikacije izvedli 
v celoti," glede ukrepanja odgovarja 
Kljun. Direktor Komunale Kočevje 
še razkriva, da je bilo do vključno 13. 
9. 2016 odpeljano približno 4500 m3 
odpadnega materiala iz rečne struge.
Petra Šolar

Po petih množičnih poginih rib, več košnjah rumenega blatnika, ki so imele nasproten učinek od pričakovanega, po nenehnem opozarjanju ribičev in 
večletnem dopisovanju med Kočevjem in Ljubljano so se 18. avgusta, šest dni po dvigu zapornic, v delno izsušeno strugo Rinže spustili prvi stroji.  
Začela se je sanacija struge, ki naj bi bila končana oktobra.

Rinža pred drugo svetovno vojno • Foto: hrani Pokrajinski muzej Kočevje

Foto: Petra Šolar

Foto: Marko Vovk
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Razkošje tekoče vode in elektrike
Ste se kdaj vprašali, kakšen čudež je 
odpreti pipo, iz katere priteče voda? 
Ali pa pritisniti na stikalo in z lučjo 
razsvetliti ves prostor, hišo, celo 
mesto. Ko je pred nekaj dnevi za 20 
minut zmanjkalo elektrike, se je –vsaj 
po odzivu ljudi sodeč – zdelo, da 
se je ustavil svet. A tega nekdaj ni 
uravnavala elektrika, temveč narava: 
ljudje so življenjski ritem namesto 
uram prilagajali soncu in svetlobi. 
Vstajali so s prvo jutranjo zarjo in 
spat hodili dokaj zgodaj. Ob večerih 
so si svetili s svečami ali oljenkami, 
pa še to ne predolgo, ker je bilo treba 
s tem potrošnim materialom varčeva-
ti. Zjutraj so morali najprej zakuriti 
v peči, saj so si le tako lahko skuhali 
kavo ali pripravili topel obrok. Vse to 
je trajalo dlje kot minuto, ker mikro-
valovne pečice niso obstajale. Jedli so 
povečini sezonsko sadje in zelenjavo, 
saj ni bilo hladilnikov. Sadje je bilo 
treba za zimo posušiti ali vložiti, 
del zelenjave pa pospraviti v klet ali 
zakopati v pesek. Meso so sušili ali 
pa njegovo uporabnost podaljšali s 
soljenjem, saj ga niso mogli spraviti v 
neobstoječo zamrzovalno skrinjo. Ker 
ni bilo centralne kurjave, je izjemno 
uporabni štedilnik še ogreval prostor, 
namesto bojlerja segreval vodo za 
kopanje, grel železne likalnike na 
oglje, s katerimi so gospodinje likale 

perilo. Slednje je bilo treba oprati na 
roke, ker tudi pralni stroj ne deluje 
brez elektrike. Če je ni v hiši, tudi 
sušilnik za lase ne bo deloval, zato so 
si ženske dolge lase poleti sušile na 
soncu, pozimi pa ob peči ali štedil-
niku, iz katerega je toplo prasketalo. 
Pri čiščenju hiše ni bilo na voljo 
sesalnikov, zato so redke preproge 
stepale ročno, čistočo pa vzdrževale 
z metlami. Ljudje so se doma hladili 
z ventilatorji, klimatskih naprav ni 
bilo ne v hiši ne v avtomobilu. Prav-
zaprav ni bilo niti avtomobilov, o 
helikopterjih, letalih in vesoljnih plo-
vilih pa so takrat še sanjali. Elektrika 
je poleg transporta spremembe, brez 
katerih si danes ne znamo predsta-
vljati življenja, prinesla zdravstvu, 
izobraževanju in tehnologiji. Čas 
nam krajšajo ali kradejo radio, tele-
vizor, računalnik, računalniške igrice, 
telefoni in druge reči. Nekoč pa so se 
morali zabavati sami. Priljubljeno je 
bilo igranje na inštrumente, družabne 
igre in branje knjig, odvisno od pri-
padnosti družbenemu sloju. Druženje 
s sosedi je bilo intenzivnejše, saj ti 
niso predstavljali le pomoči pri se-
zonskem delu, temveč so bili pogosto 
tudi vir novic. Ker sveče osvetljujejo 
le majhen del prostora, so bili ljudje 
prisiljeni sedeti bližje drug drugemu 
in se pogovarjati. 

Svet se drugič ustavi takrat, ko na 
primer zaradi del začasno ostanemo 
brez tekoče vode. Za to, da bi si 
predstavljali kaj tako nemogočega, 
kot je vsakodnevna skrb in oskrba z 
vodo, se vam sploh ni treba vrniti v 
preteklost. Brez tekoče vode so danes 
še vedno nelegalna romska naselja pa 
nekateri zaselki na Kočevskem. Brez 
nje je tudi eden največjih ekoloških 
kmetovalcev Marko Kocjančič. Kak-
šen luksuz je pravzaprav, se zavemo 
šele, ko slišimo, da jo ima po nekate-
rih ocenah le 20 odstotkov človeštva. 
Ali pa, da več kot milijarda Zemljanov 
nima dostopa do čiste tekočine. Kako 
dragocena je, je mogoče ugotoviti tudi 
takrat, ko jo je treba vrč za vrčem pri-
nesti iz oddaljenega izvira ali vodnjak. 
Takrat je tudi ne trošite in ne razsipate 
brez razloga. Ob prenašanju spozna-
mo, kako težka je pravzaprav in zakaj 
v preteklosti ženske ali otroci, katerih 
naloga je bila dnevno prinašanje vo-
de, niso potrebovali fitnesa ali dragih 
telovadnih naprav. Potrebujemo jo za 
pitje, umivanje, kuhanje, pomivanje 
posode in pranje oblačil, posteljnine. 
Nekoč pa je bila operacija zase čisto 
preprosto kopanje. A če so ga ljudje v 
poletnih dneh lahko opravili v potoku, 
reki ali jezeru, je bilo pozimi treba 
nanesti dovolj vode za večji škaf. 
Nato so morali zakuriti, vodo segreti 

in zlesti v tako pripravljeno kad. Ker 
pa prinašanje vode ni bilo najlažje 
opravilo in je vzelo kar nekaj časa, so 
se običajno vsi družinski člani oko-
pali v isti vodi. Danes za eno prhanje 
potrošimo 55 litrov, če vode vmes ne 
zapremo, pa tudi do – za tiste čase ne-
predstavljivih – 140 litrov. Vodovod, 
dokaj sodobna iznajdba – v Kočevju 
ga imamo šele 120 let –, ki je spreme-
nila način življenja in tudi gradnjo sta-
novanjskih objektov. Hiše so običajno 
zidali v bližini izvirov ali si za lastno 
uporabo kopali vodnjake. Stavbe so 
bile nizke – kdo pa bi mogel tovoriti 
desetine litrov v četrto ali deseto nad-
stropje? Tudi stranišč na izplakovanje 
– za to gre danes dnevno 32 litrov 
vode na osebo – niso imeli. Bistveno 
tekočino so uporabljali veliko bolj 
preudarno in varčno, mi pa smo z njo 
zelo razsipni, saj je Slovenija vodno 
zelo bogata država. Samo po njenih 
potokih in rekah se letno pretoči okoli 
34 milijard kubičnih metrov vode, 
s čimer skupna količina za skoraj 
štirikrat presega evropsko povprečje. 
A če Evropejec v povprečju v gospo-
dinjstvu dnevno porabi 200 litrov, jih 
Slovenec 150, Haitijec le 40, Pale-
stinec 70, Američan pa kar 425. Zato 
je zgroženost Avstralcev, ki so glede 
vode deprivilegirani, nad takšnim 
ravnanjem, razumljiva. "Ne morem 

verjeti. Pa saj kaj takega ni mogoče!" 
je teden dni ponavljal član organiza-
cije Krščanski bratje Gerard Ellul, ko 
je neka razsipnica z vodovodno cevjo 
čistila eno od španskih ulic oziroma 
(po njegovem mnenju) tratila na sto-
tine litrov vode. "Pri nas v Avstraliji 
smo zelo skrbni, vodo iz kopalnice 
filtriramo in jo nato uporabljamo za 
zalivanje vrtov, pranje avtomobilov 
in še česa," je dejal Ellul, ki že 20 let 
dela na še bolj varčni celini, v Afriki, 
nato pa razburjeno vprašal: "Pa ti? A 
vsaj zapiraš vodo, ko si ščetkaš zobe, 
ali jo pustiš teči ves čas?" Osuplost ni-
kakor ni pretirana, sploh ko preberemo 
statistike, ki so jih ob letošnjem dnevu 
voda pripravila slovenska komunalna 
podjetja. Če poleg porabe vode v go-
spodinjstvu upoštevamo še virtualno 
vodo, torej tisto, ki je porabljena za 
proizvodnjo in predelavo dobrin in ki 
pri nakupu ni vidna, so številke precej 
višje. Po podatkih mednarodne mreže 
Water Footprint Network naj bi pri 
nas vsak posameznik dnevno porabil 
5000 litrov vode, kar je enako veli-
kosti manjšega bazena. Zato je, v luči 
podatka, po katerem bo do leta 2050 
skoraj polovica svetovnega prebival-
stva živela v pomanjkanju te nujno 
potrebne tekočine, treba z njo ravnati 
veliko skrbneje kot doslej. 
Bori Grabovac Morse

Pobarvanko Sapramiška prejmete  
BREZPLAČNO v knjigarnah Mladinske knjige  
ob nakupu otroških knjig v vrednosti nad 20 €.
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Izbor najboljših otroških knjig

TJA, KJER SO 
PRAVLJICE DOMA

v  knjigarnah  Mladinske knjige        
www.emka.si

Knjiga pravljic, pesmic in ugank 
z ilustracijami Zvonka Čoha©
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MLADINSKA KNJIGA V KOČEVJU
Obiščite nas v centru Nama (Trg zbora odposlancev 20)NOVO!

Legendarna pravljica 
Svetlane Makarovič
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Nič več izlet v neznano

Zoran Bitorajc (Bito), Gašper Oražem (Gagi) 
in Miha Ruparčič (Rupa) so odtlej ironično 
združeni pod nazivom, ki je popolno nasprotje 
višku. Trije možakarji, ki so ustanovili bend 
leta 2005, ime namenoma pišejo skupaj, saj od 
občinstva zahtevajo pozornost. Od preostalih 
kočevskih glasbenih skupin, ki so si nadele 
angleško ime, pa se ločijo tudi po tem, da že 
imajo posnet prvenec in snemajo drugo plato. 
Na Izletu v neznano, ki je izšla leta 2009, je 
posnetih 16 punkrock komadov, na prihajajoči 
naj bi jih bilo deset. Kakšne zvrsti, ne želijo 
izdati, njihovi kratki videi, posneti v studiu in 
obešeni na družabno omrežje, pa dajo slutiti, 
da bodo tokratni komadi še trši (thrash me-
tal). Besedila na prihajajočem albumu bodo v 
nasprotju s tistimi s prvenca v angleškem jezi-
ku. Želijo namreč doseči širše občinstvo. 

Eno od podstrešnih sobic na Marofu, ki kljub 
majhnosti ponuja vse – prostor za vaje, plac 
za druženje, mizo in računalnik – so 'zapustili' 
istega dne, ko je bilo Sonce na nebu navidezno 
nad Ekvatorjem, med smehom pa povedo, da 
bodo snemanje v snemalnem studiu Beartrac-
ks končali na prvi jesenski dan. Tudi sicer se 
četverica – leta 2012 se jim je zaradi spreme-
njenega, bolj kompleksnega načina igranja 
pridružil basist Sebastjan Vukan (Seba) – v 
nasprotju z agresijo, ki odzvanja iz nekaterih 
njihovih skladb, rada pošali na svoj račun in de-
luje popolnoma umirjeno, samozavestno, odkri-
to. "Peto kolo, no ja, peto uho, ker je edini, ki si 
me je upal kritizirati, da fušam, Robi Bulešič, 
naš producent in tonski mojster," še pove Bito. 
Peti 'član benda' in prijatelj bdi nad njihovimi 
skladbami, ki naj bi izšle konec letošnjega leta. 
"Novo plato smo začeli delati 2010, vmes so 
prišle štiri kompilacije Kočevje špila in štiri 
komade smo morali dati na te kompilacije, zato 

jih ni na tej plati, torej nam je posledično vzelo 
dve leti oziroma tri, da smo naredili nove štiri 
komade," se zasmejejo. Rupa sicer prizna, da 
studio zahteva svoje. "Vsi smo zaposleni, tako 
da za snemanja ostanejo večeri ali vikendi in se 
je treba prilagoditi." O odpovedovanjih zaradi 
glasbe bi lahko – tako Gagi – zagotovo kaj več 
povedale njihove žene … Do zdaj so sicer imeli 
deset snemalnih dni, najbrž pa bodo potrebovali 
še dva, da zaključijo.

"Idejni vodja za novo plato je Rupa, ki 
prinese rif, preostali trije pa potem aranžira-
mo v celoto," pojasni Zoran. Recept za nove 
komade? Veliko dogovarjanja, prilagajanja in 
priznavanja, da imajo drugi boljše ideje …

'Frišni in stari' 
Največ bendovske kilometrine in skupne zgo-
dovine imata Seba in Gagi. Prvi pri Nčodnč 
igra bas, drugi na bobne. Gašper je leta 1994 
začel v skupini Apostoli, kjer je igral klaviatu-
re, nekaj let pozneje se je kot kitarist pridružil 
Bo uredu, nato kitaro zamenjal za bobne in 
postal član skupine No comment, še pozneje pa 
znova kot kitarist postal del skupine Kosma-
te dlesni. Pri Nčodnč znova vihti bobnarske 
palčke. Tudi Seba je začel pri Apostolih, nato 
odšel k skupini K Sound XXX, soustvaril No 
Comment in Break, še pozneje igral pri Noise 
of Silence in Kosmatih dlesnih, pomagal pri 
hellexih in pankeroschih, pa na koncu pristal 
med Nčodnč. "Rupa je star metalc," povesta 
Gagi in Bito, ta pa doda, da je na kitaro že pred 
leti igral (in še igra) njegov stric … Pri Gagiju 
je glasba v družini – njegov oče že desetletja 
igra v skupinah. Najbolj 'frišni' v muski je Bi-
to, ki je glasbilo zagrabil desetletje za Gašper-
jem in za katerega je to tretji bend (prej je igral 
v Desnkouk in Sintetiki). 

 O vajah Miha, Gašper in Zoran pravijo: 
"Resno vadimo dvakrat na teden." Sprva je bil 
njihov plac na Tomšičevi, blizu OGV-ja, zaradi 
dotrajanosti stavbe pa so se preselili v podstreš-
ne prostore kočevske enote Zavoda za gozdove. 

O ambicijah in načrtih trije možakarji (Seba 
je tisti dan, ko sva se z Markom napovedala za 
obisk, manjkal) pravijo, da so del undergrou-
nd scene, na kateri se lahko marsikam pride. 
"Glede izkušenj s prvo plato in kompilacij z 

DKG-jem mislim, da neke strašne naklade tudi 
pri tej plošči ne bo," pove Gašper. Obenem 
pa trojica pravi, da novodobne tehnologije 
omogočajo hitrejši in širši dostop do glasbe. 
Kar v praksi pomeni, da za neznan bend z 
drugega konca sveta lahko izve čisto vsak, ki 
ima dostop do spleta. Zavedajo se, da je samo-
promocija nujna, in obljubljajo, da bodo pred 
izdajo nove plate še bolj aktivni na družabnih 
omrežjih …  Petra Šolar 

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,2-7,2 l/100 km in 110-164 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0125-0,0686x1011 g/km, trdi delci: 

0,00-0,00120 g/km, število delcev: 0,01-7,94. 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.

POTUJTE V STILU.
      POTUJTE BREZ KOMPROMISOV.
      Novi ŠKODA Superb Combi SportLine

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

Lahko bi bili vse – ni, da ni. A pred 11 leti niso izbrali tega predloga. Bito 
je namreč, potem ko so v pol leta naredili 14 komadov in se je bližal špil v 
legendarnem Melodyju, rekel, da potrebujejo ime. "Rekli smo, da mora biti 
nekaj 'kočevskega'. Predlagal sem Mavrica – po trgovini v Kidričevi – in  
Ni da ni," pove Bito. A sta preostala člana benda zmajevala z glavama:  
"Ne, ne, Mavrica pa že ne." Gagi je naposled le izstrelil: "Pa dejmo bit 
Nčodnč." In tako je ostalo.

Foto: Maša Mlakar
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JESENSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV RAZPORED ODVOZOV / 29. 9.–1. 10. 2016

NAJPOGOSTEJŠI NEVARNI ODPADKI V GOSPODINJSTVU: Hrana: jedilno olje in mast Zdravila: tablete,
sirupi, mazila, preparati, kapsule Čistila: organska topila, jedka čistila, odstranjevalci madežev in vodnega kamna, 
belila, praški in tekoči detergenti, naftalin Kozmetika: laki, odstranjevalci laka, preparati za lase, toniki, losjoni, 
kozmetika na alkoholni osnovi, peroksid, dezodoranti, razkužila Spreji: dišave, odstranjevalci vonja; vsa razpršila 
v praznih in polnih tlačnih posodah Barve: barve, premazi in emulzije, črnila, kartuše, tonerji Baterije: navadne, 
gumbne, alkalne, Ni-Cd, računalniške baterije in napajalniki Živo srebro: termometri, barometri, releji, stikala, 
fluorescentne in neonske cevi ter halogenske, visokotlačne živosrebrove, natrijeve in varčne sijalke Odpadne 
kemikalije: kisline, baze, fotokemikalije, seti za kemijske poskuse, snovi neznane sestave Gnojila in škropiva: 
herbicidi, fungicidi, insekticidi, posipi, zatiralci plevela, pasti s kemičnim premazom, umetna gnojila Gradbeni 
materiali: smole, purpeni, lepila, organska topila, odstranjevalci rje, izolacijski premazi, tesnilne mase, sredstva 
za zaščito lesa Snovi iz avtomobilov: akumulatorji, motorno olje, bencin, maziva, hladilne in zavorne tekočine, 
tekočine za pranje stekla, barve, laki in kiti / Vsa embalaža z oznako nevarna snov. 

Nevarni odpadki se v gospodinjstvu nabirajo skozi vse leto. V naš dom vstopajo z našimi 
odločitvami za nakup izdelkov, ki vsebujejo tudi zdravju škodljive snovi. V veliki meri so 
posledica našega načina življenja, naših navad in zavesti. Pa smo jo res pripravljeni sprejeti 
za ceno svojega zdravja? Na trgu je vse več ekoloških izdelkov za gospodinjstvo, ki omogočajo 
zmanjšati količino nevarnih snovi v našem domu, a roko na srce, nekaterim se pač še lep čas ne 
bomo izognili (npr. baterije), drugim morda nikoli (npr. jedilno olje). Prav pa je, da se zavedamo 
posledic, ki jih imajo na zdravje in okolje ter z njimi vestno in odgovorno ravnamo.

VPLIV NEVARNIH ODPADKOV NA OKOLJE IN ZDRAVJE: Nevarni odpadki so težko razgradljivi 
in povzročajo človeštvu in naravi ogromno škodo. Vsebujejo snovi, ki v fazah razkroja lahko 
ogrozijo vodne vire (podtalnico, reke, vodna zajetja), zrak ali prst in s tem naše zdravje. Kot 
škodljivi so opredeljeni, če imajo vsaj eno naslednjih lastnosti: strupenost, jedkost, vnetlji-
vost, reaktivnost in genotoksičnost. Vnetljive, jedke ali reaktivne kemikalije povzročajo 
opekline, poškodbe kože, oči ali sluzne membrane. Topila lahko povzročijo kronična obolenja, 
raka in pri nosečnicah celo poškodujejo plod. Kisline povzročajo opekline in razjede na koži 
in sluznici, hlapi  pa lahko povzročijo neozdravljive okvare oči in dihal. Pesticidi so strupeni in 
škodijo dihalom, ob močnem deževju pa prodrejo v zemljo in okužijo podtalnico. Elementarne 
snovi (npr. krom, kadmij, živo srebro) niso biološko razgradljive in se kopičijo v okolju in 
organizmih. Nepravilno odloženi nevarni odpadki prenesejo strupe tudi na ostale odpadke.

STANDARDNE OZNAČBE NEVARNIH ODPADKOV NA EMBALAŽI

RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI: Nekatere kočevske trgovine omogočajo ljudem prijazno 
zbiranje odpadnih baterij, sijalk ter poskrbijo za pravilno odlaganje. Podobno velja za bencinske 
servise glede oljne embalaže in lekarne glede zdravil. Večje količine nevarnih odpadkov lahko 
med letom sami odpeljemo v Zbirni center Mozelj. Doma jih shranimo v originalni embalaži, na 
suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu. Nikakor jih ne smemo mešati med seboj, zaradi 
možnosti nepredvidenih kemičnih reakcij. Nevarnih odpadkov nikoli ne uničujemo sami, ampak 
jih v akcijah zbiranja oddamo pooblaščenemu podjetju.

Komunala Kočevje, d.o.o.
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
www.komunala-kocevje.si

infO na Spletu:
KOLEDAR ODVOZOV
SMS OBVEŠČANJE-ODVOZI
LOČEVALNI SEZNAM
odpadki.komunala-kocevje.si
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BANJA LOKA                        
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CVIŠLERJI (SP.)
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GORENJE
KLINJA VAS
KNEŽJA LIPA
KOČEVJE 1
KOČEVJE 2
KOČEVJE 3
KOČEVSKA REKA
KOPRIVNIK
LIVOLD
LOŽINE
MAČKOVEC
MAHOVNIK
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MORAVA
MOZELJ
MRTVICE
NEMŠKA LOKA
NOVI LAZI
PREDGRAD
SLOVENSKA VAS
STARA CERKEV
ŠALKA VAS
ŠTALCERJI
ŽELJNE
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4. Festival lesa s poudarkom na delavnicah

V letu, ko je v Kočevju našlo svoj 
sedež podjetje Slovenski državni 
gozdovi in ko v slovenskem prostoru 
postavljamo upravljanje gozdov na 
novo osnovo, se hkrati tudi zave-
damo potrebe po ponovni obuditvi 
nekoč uspešne lesnopredelovalne 
industrije. Festival lesa je v takšnem 
okolju zelo dobrodošel. V novembru 
prinaša desetdnevno dogajanje, ki ga 
letos želimo nadgraditi z novo strate-
gijo: Les je več – z novim znanjem, 
v novih rabah in v novih oblikah.

 
Delavnice za vsakogar
Da je les več, bo festival dokazoval 
skozi strokovne, ustvarjalne, praktič-
ne in tematske delavnice. Namenje-
ne bodo tistim, ki želijo izpopolniti 
svoje znanje o delu z lesom, kot tudi 
novincem pri ustvarjanju iz lesa. 
Pripravili smo delavnice za otroke, 

družine in aktivne starejše ter pre-
ostale, željne ustvarjanja. Izdelovali 
bomo lesene svečnike, novoletne 
okraske in še marsikaj. Na Tišlar-
ski soboti boste lahko praktično 
spoznali, kako spremeniti stari kos 
pohištva v najbolj 'in retro' izdelek. 
Za oblikovalce bo tako kot že lani 

organizirana delavnica 'prototipira-
nja' izdelkov. 

Vrtni kotiček
Ker lahko v delu z lesom uživamo 
vse leto, tokrat festival lesa uvaja tudi 
novost – strokovno vodene delavnice 
izdelave manjših ali večjih izdelkov 

iz lesa, povezanih z vrtnimi opravili 
in pridelki, ki bodo potekale vso jesen 
in zimo. Na kratkih tečajih se boste 
naučili ravnati z lesnoobdelovalnimi 
stroji in hkrati izdelali npr. svojo 
visoko gredo. Že v oktobru se tako 
lahko udeležite delavnice izdelave 
lesenega pladnja za sušenje zelišč.

Poklon našim stolom 
Letos poteka 2. mednarodni natečaj 
industrijskega oblikovanja (Pra)
stol. Kot novost smo kot posebno 
kategorijo prepoznali in umestili tudi 
srednješolce z njihovo mladostno 
ustvarjalnostjo. Rok za prijave je 
odprt do 16. oktobra. Poleg natečaja 
(Pra)stol se bo Festival lesa poklonil 
tudi naši polpretekli zgodovini podje-
tja LIK Kočevje z umetniško instala-
cijo stolov, ki nastaja pod vodstvom 
priznanega domačega akademskega 
kiparja Marka Glavača. 

Dogajanje na tržnici
Letošnja prodajna razstava izdelkov 
iz lesa bo gostovala na mestni tržni-
ci vse dni festivala. Na voljo bodo 
izbrani izdelki domačih in drugih 
slovenskih izdelovalcev ter nakit in 
okraski dijakov Gimnazije in srednje 
šole, ki bodo izkupiček od prodaje 
svojih izdelkov namenili v Dijaški 
socialni sklad.

Festival lesa letos prinaša še 
dogodke s strokovnimi vsebinami, 
razstave lesenih izdelkov in družabni 
'land art' dogodek. Program bo v 
kratkem predstavljen na spletni strani 
www.festival-lesa.si in v naslednji 
številki časopisa. Katja Godeša

Festival lesa letos poteka že 
četrtič in se tako postavlja 
med tradicionalne dogodke 
na Kočevskem. Osrednji del 
bo potekal med 10. in 20. 
novembrom, spremljevalne 
dejavnosti pa se začnejo že 
prihodnji mesec.

Foto: Bojan Štefanič

OGLASNO SPOROČILO: NAROČNIK KOMUNALA KOČEVJE
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Letos je skozi vrata sedmih koče-
vskih šol v spremstvu staršev prvič 
zakorakalo 186 otrok, kar je največ v 
zadnjih dveh desetletjih. Največ, 76 
jih bo obiskovalo Osnovno šolo Zbo-
ra odposlancev. Ker toliko otrok na 
'Bračičevi šoli' niso imeli že več let, 
so za četrti oddelek prvega razreda 
priredili učilnico v prvem nadstro-
pju (prvošolčki so sicer v pritličju). 
Nekaj manj, 72 otrok, bo obiskovalo 
Osnovno šolo Ob Rinži, 37 Osnovno 
šolo Stara Cerkev, od tega 35 ma-
tično šolo v Stari Cerkvi, dva pa po-
družnično v Željnah. En prvošolček 
pa je v tem šolskem letu vpisan v 
Osnovno šolo Ljuba Šercerja. 

Skupaj bo štiri matične šole in tri 
podružnične šole v kočevski občini 
v šolskem letu 2016/2017 obisko-
valo 1315 otrok. Letošnja novost je 
uvedba angleščine v predmetnik dru-
gošolcev. Uvedba obveznega prvega 
tujega jezika v drugi razred osnovnih 
šol je bila napovedana že leta 2014, 
prvi tuj jezik pa je šolsko ministrstvo 
v osnovne šole uvajalo postopoma. 
Se pa starši očitno radi odločajo za 
izbiro tujega jezika kot neobveznega 
izbirnega predmeta že za svoje prvo-
šolčke, saj ga je na OŠ Zbora odpo-
slancev od 76 izbralo 51.
P. Š.

Vzdrževalna dela na 14 otroških 
igriščih, kolikor jih je v Krajevni 
skupnosti Kočevje mesto, bodo mora-
la očitno počakati na boljše čase. Na 
Občini, kjer v te namene ni bilo pred-
videnih nobenih sredstev ne lani ne 
letos, pravijo, da je zanje zadolžena 
Krajevna skupnost Kočevje mesto, a 
njen predsednik Jože Corel pojasnju-
je: "Krajevna skupnost Kočevje mesto 

je zaradi zmanjševanja sredstev za 
delovanje krajevnih skupnosti letos 
otroška igrišča v upravljanje predala 
Občini Kočevje." Kljub temu je KS 
še zamenjala ograjo okrog igrišča v 
Kidričevi ulici, za kar je odštela 3.000 
evrov. Prav temu igrišču bi zaradi 
pomanjkanja ter dotrajanosti in neu-
porabnosti nekaterih igral težko rekli 
otroško igrišče. "Ta problematika 

nam je znana. KS Kočevje mesto je 
večkrat sanirala poškodbe na igralih, 
a se je kmalu po tem izkazalo, da so 
bili popravljeni deli, na primer verige 
na gugalnicah, ponovno poškodovani. 
Igrišče je na primerni lokaciji, zadosti 
prostorno in pogosto obiskovano, zato 
je naša želja, da se primerno uredi. A 
žal, trenutno na razpolago ni sredstev," 
poudarja višja svetovalka za krajevne 

skupnosti in turizem na Občini Kočev-
je Anita Simičič. Denarja očitno ni niti 
za novo igrišče v Turjaški ulici, saj o 
njem tačas ne razmišljajo. Zadnje, ki 
je na Reški cesti ob osnovni šoli, pa je 
bilo narejeno pred dvema letoma. Je 
pa Občina v poletnem času s 300 evri 
izjemoma pristopila k nujnemu popra-
vilu lesenega sklopa igral v Gaju. Da 
bi razbremenila KS, pravijo pristojni. 

"V zadnjem obdobju se je izkazalo, da 
so otroška igrišča zaradi pogostosti in 
velikokrat tudi neprimernosti uporabe 
zelo izpostavljena in zato v slabšem 
stanju. Vzdrževanje igrišča se bo zato 
s KS preneslo na Komunalo Kočevje, 
urejanje tega prenosa pa še poteka," je 
povedala Anita Simičič. Po podatkih 
Jožeta Corla je lani KS Kočevje mes-
to za igrišča namenila 6.000 evrov; 

4.000 jih je stala ograja v Titovem 
parku, 2.000 pa barvanje ograj in po-
pravilo gugalnic v Gaju. Funkcionalni 
pregled igrišč vsako leto opravijo 
predstavniki občine in krajevne skup-
nosti, preostali pregledi pa so odvisni 
od pogostosti uporabe igral in morebi-
tnih poškodb na njih, že zatrjujejo na 
Občini Kočevje.  
Bori Grabovac Morse

Rumene rutice

Sončna očala   Korekcijska očala   Športna očala    
Kontaktne leče   Okulistični pregledi

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

BREZPLAČEN
OKULISTIČNI PREGLED

velja za mesec oktober
KUPON

Rekordno število prvošolcev

Vroč otroški krompir

Foto: Bori Grabovac Morse

Prvič skozi prag Bračičeve šole • Foto: P. Š.

Prvošolčki v OŠ Ob Rinži • Foto: P. Š.

1. šolski dan na podružnični šoli v Livoldu • Foto: Ana Marija Novak



www.jjana.si

Jana invest d.o.o. 
Kolodvorska cesta 16 A 
1330 Kočevje 

gsm: 070/700-802 
e-mail: trgovina.jana@siol.com

PLAČILO TUDI
NA OBROKE

do 

60
mesecev

STROKOVNO
SVETOVANJE

UGODNO
FINANCIRANJE

RAČUNALNIŠKI
IZRIS

DOSTAVA
NA DOM

MONTAŽA

AKCIJA

Do -55% + omare za aparate gratis!

KUPON

za 10% 
dodatni popust
Akcija in dodatni popust veljata za nakup lesenega dela 
kuhinje samo v Danstudiu Jana Kočevje ob upoštevanju 
aktualne DanKuchen akcije po veljavnem ceniku na dan 
nakupa. Ostali popusti se ne seštevajo. Dodatni popust 
lahko koristite ob predložitvi kupona.

Čas je za prenovo!Čas je za prenovo!

DARILO OB NAKUPU!

GORENJE w8665K PRALNI  
sTROJ – INvERTER mOTOR
Redna cena: 639,99€
AKCIJsKA CENA: 499,99€
Energijski razred učinkovitosti  A++
Zmogljivost pranja 8 kg
Število obratov 1600obr./min
5 let garancije

 
BEKO sET 
BIm22301 + HII64400AT – PEČICA + 
INDUKCIJsKA PLOŠČA
Redna cena: 789,99€
AKCIJsKA CENA: 599,99€
Plošča:
Vrsta kuhališča: indukcijsko
Število kuhališč 4
Upravljanje elektronsko
Dodatno - kuhalna plošča booster 
Indikator preostale toplote
5 let garancije
Pečica:
Energijski razred: a
Prostornina 71 l
Število programov 8
Vrsta pečenja 3 d sistem
Zasteklitev vrat trojna
5 let garancije
 

BEKO GN162420X
Redna cena:1.199€

AKCIJsKA CENA: 999 €
Vrsta hladilnika: ameriški

Energijski razred: A+
Prostornina hladilni del: 368 l

Prostornina zamrzovalni del: 176 l
5 let garancije

NOVO
Možen tudi računalniški 

izris kuhinj na domu!
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Mitološki prostor zgornje Kolpe in Čabranke

To je le ena od zgodb, ki so jih z 
nami delili domačini. V okviru 
etnoloških delavnic, ki jih tradicio-
nalno pripravljata Etnološka zbirka 
Palčava šiša in Slovensko etnološko 
društvo, smo v sodelovanju s Po-
morskim i povijestnim muzejem Hr-
vatskog primorja Rijeka, z Društvom 
Osilniška dolina, s Slovenskim 
kulturnim društvom Gorski Kotar 
in z Nacionalnim parkom Risnjak 
tudi v Pokrajinskem muzeju Kočevje 
raziskovali mitološki prostor zgornje 
Kolpe in Čabranke. Delavnice so 
potekale od 13. do 20. avgusta 2016, 
njihov glavni namen pa je bil preu-
čiti na terenu tisto, kar je znano, in 
poglobiti vedenje.

Da ima omenjeno območje bogato 
mitološko dediščino, se je že leta 
1988 zavedal Jože Primc, ki je zbral 
kar nekaj pričevanj o mitoloških bit-
jih in jih leta 1997 objavil pod naslo-
vom Okamneli mož in druge zgodbe 
iz Zgornje Kolpske doline. Na terenu 
smo opazili, da so pripovedi med 
domačini še žive, vendar le med sta-
rejšimi prebivalci. Zato vam želim v 
naslednjih vrsticah predstaviti nekaj 
najbolj tipičnih mitoloških bitij tega 
območja in jih ohraniti pred pozabo.

V slovanski mitologiji so vile 
prekrasne ženske z dolgimi (najpo-
gosteje) svetlimi lasmi, ki pomagajo 
ljudem. V času kmečkih del so klicale 
iz zraka: "Čas je, čas je," in ljudje so 
vedeli, kdaj sejati, žeti itd. Vendar so 
bile vile dobre le, če jih niso razjezili. 
O tem govori naslednja pripoved.

Pri sosedih se je rodil otrok, zato 
se je mati odločila pogostiti rojenice. 
Pripravila je skledo kaše in deset 
žlic. Na pogostijo je prišlo enajst ro-
jenic, zato je zadnja ostala brez žli-
ce. Zelo se je razjezila in se odločila 
napovedati otroku zlo usodo: »To 
dete ne bo živelo!« Ostale rojenice 
so jo komaj prepričale, da je omilila 
svojo sodbo in otroku pustila živeti.

V slovenskem prostoru poznamo 
več različnih vil: vodne vile, gozdne 
vile, gorske vile, žalik žene, bele že-
ne, tudi črne ali divje žene, rusalke, 
rojenice in sojenice. Pogosto gre za 
različna poimenovanja istega bitja, 
spet drugje pa so strogo ločevali med 
enimi in drugimi. Na območju Kolpe 
in Čabranke so poznali bele žene, 
(bele) vile, črne vile in rojenice. Pri-
kazovale so se le nedolžnim, največ-
krat otrokom.

Mračnik je posebnost zgornje 
doline Kolpe in Čabranke, saj ga v 
drugih slovenskih krajih ne poznajo. 
Izjema sta Istra in Benečija, tam poz-
najo bitje pod imenom mrak, ki po-
noči prestavlja ljudi z enega kraja na 
drugega. Prav zaradi mraka se ljudje 
ponoči izgubijo. Podobno vlogo je 
imel mračnik. Ta je strašil tiste, ki 
niso bili doma ob mraku ali so pono-

čevali. Kakšni so bili mračniki? So-
govorci nam niso znali povedati, ker 
nobenega še niso videli, vendar se 
spominjajo, da so jih v njihovi mla-
dosti opisovali kot velike črne moške 
s širokim klobukom. Bili so tako 
visoki, da so videli do okna ali celo 
čez streho hiše. Starši so pogosto go-
vorili svojim otrokom: »Poj notri ka 
te bo mračnik!« (Pojdi v hišo, če ne, 
te bo mračnik!) Otroci so šli domov 
takoj, ko se je začela delati tema.

Ponoči so hodila oziroma letala še 
ena bitja, to so bile čarovnice. V po-
ganskih časih so bile spoštovane ose-
be, ki so se ukvarjale z zdravljenjem, 
izganjanjem zlih duhov in podob-
nim. Ime so dobile zato, ker so imele 
čar – sposobnost, moč. Negativno 
vlogo pa so dobile s prihodom kr-
ščanstva, v času cerkvene inkvizici-
je. Čarovnice ali coprnice (iz nemške 
besede zaubern – coprati, čarati) so 
letale nad Kolpo, med hribom Dimo-
vec na Hrvaškem in Loško steno na 
slovenski strani. Ljudje so pogosto 
videvali lučke, za katere so verjeli, 
da so čarovnice z laternami. Sogo-
vornica je pripovedovala, kako je v 
30. letih 20. stoletja hodila z očetom 
opazovat lučke, ki so letale iz smeri 
Zamosta proti Osilnici. Bile so zelo 
igrive, zaletavale so se druga v drugo 
in švigale sem ter tja. Danes lučk 
ni več, nekateri pravijo, da zaradi 
nočne razsvetljave, drugi pa menijo, 
da so bile to le lučke, s katerimi so si 
ljudje svetili pot domov, od daleč pa 
so morda res dajale vtis 'coprniških 
dejavnosti'. Čarovnico si lahko sre-
čal tudi ob belem dnevu. V vasi se 
je natanko vedelo, katera ženska je 
coprnica, vendar se o tem ni smelo 
govoriti, saj bi se lahko ta maščeva-
la. Pogosto so za coprnico določili 
tisto, ki je počela kaj nenavadnega. 
Moških čarovnikov ali coprnikov 
niso poznali. Obstajal pa je tudi na-
čin, kako prepoznati čarovnico med 

smrtniki. Na dan svete Lucije, 13. 
decembra, si moral začeti z izdelavo 
Lucijinega stolčka, vse do božiča. 
Takrat si dokončan Lucijin stolček, 
ki je narejen iz različnih kosov lesa, 
prinesel k polnočnici. Tisti, ki je med 
obredom stopil nanj, je videl, kdo v 
fari je prava čarovnica.

Kar precej ljudi na območju 
zgornje Kolpe in Čabranke je videlo 
škrata ali po domače šratla. Škrate 
poznajo vsa ljudstva in narodi, tudi 

slovanski. Slovenci poznamo škrate 
ali palčke, perkmandeljce, čateža, 
labusa in še nekaj drugih. Po izročilu 
naj bi škratje imeli posebne nadna-
ravne moči in določena znanja, ki so 
jih prenesli na ljudi (kovaštvo, ob-
delovanje kovin, varjenje piva, peka 
kruha, zdravljenje živali in ljudi itd.). 
Bili so majhni možici z brado, rdečo 
kapico, nosili so lahko tudi rdeč jo-
pič in modre hlače, nekateri pravijo, 
da so imeli piščalke, na katere so 

piskali. Na območju zgornje Kolpe 
so šratla (škrata) videvali na Debeli 
Steni ob Kolpi, v vasi Žrnek na 
Hrvaškem (te vasi danes ni več), v 
Mirtovičih, Bosljivi Loki in drugod. 
Živeli so ob vodi, pasli ribe, nagajali 
ribičem, ženskam, pastirjem, starim 
in mladim, komu kaj skrili ali kaj 
ukradli, kdaj pa so bili tudi dobri in 
pomagali ljudem.

Med mitološkimi bitji zgornje 
Kolpe in Čabranke so bile tudi kače 
velikanke, vragi, duhovi (pokojnih), 
zaklete deklice, morske deklice, 
povodni mož, okameneli mož in 
zeleni konji.

Zagotovo pa ne smemo pozabiti 
na glavnega junaka teh krajev, to je 
Peter Klepec. Slaboten nezakonski 
sin, ki si je najbolj od vsega želel, 
da bi postal velik in močan, da bi se 
lahko maščeval tistim, ki so ga tepli 
in se norčevali iz njega. Med pašo 
je opazil lepe deklice, ki so spale na 
soncu, in jim je zato naredil senco. 
Deklice so bile vile, ki so Petru v 
zahvalo podarile moč. S to močjo je 
ruval drevesa in pregnal Turke. Peter 
Klepec ni mitološko bitje, temveč 
lokalni junak, ki ga pozna vsa Ge-
barija – slovenski in hrvaški del. O 
njem obstaja več variacij zgodb, slo-
venski otroci najbolj poznajo tisto, ki 
jo je zapisal France Bevk. Medtem 
ko hrvaški učenci Petra Klepca ne 
poznajo, saj ni v njihovem učnem 
načrtu, razen tistih, ki so pripoved 
slišali doma.

Mitološke pripovedi so del ne-
snovne dediščine in predstavljajo 
bogastvo naroda, v našem primeru 
kar dveh (slovenska in hrvaška stran 
zgornje Kolpe in Čabranke). Miti 
so imeli pred prihodom religij velik 
pomen, saj so iz kaosa delali koz-
mos: njihova naloga je bila osmisliti 
in razložiti svet, v katerem so živeli. 
Morda pa je spet čas, da pridejo na 
plano in nam osmislijo ta nori svet.
Živa Ogorelec

Na izviru Kolpe je bilo najprej le eno jezero. Nad njim so strme stene in še višje košenice, kamor so ljudje hodili kosit. Domačini so vedeli, da so se na 
izvir opoldne prihajale umivat vile. Mlad fant jih je želel videti, zato je očeta prosil, da bi ga peljal tja. Odšla sta na košenice in ko je bilo približno poldan, 
sta se odpravila po stezicah do stene nad izvirom. Tam sta počepnila in se previdno približala previsu stene – eden z leve strani, drugi z desne. Da ju 
vile ne bi opazile, sta se skrila za podrastje ter tiho čakala. Kar naenkrat je v gozdu vse utihnilo in pojavile so se tri lepe ženske, z bosimi nogami in lepi-
mi dolgimi lasmi. Sin se kar ni mogel načuditi njihovi lepoti. Čez nekaj časa se jim je pridružila še ena vila. Ko jo je sin zagledal, je vzkliknil: »Oče, glej, še 
ena!«, se močno nagnil čez rob in padel. V istem trenutku je oče skočil iz podrasti in ga hotel opozoriti, naj bo tiho, ko je tudi sam padel s stene. Vile so 
ju opazile in hitro zbežale. Za njima pa sta ostali le še dve luknji, iz katerih še danes izvira Kolpa.

Spodaj vas Padovo, levo od nje je Osilnica, desno v ozadju je Sveta Gora s cerkvijo. • Foto: Arhiv PMK

Pripovedovalski večer v osilniški osnovni šoli. • Foto: Živa Ogorelec
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www.energetske-prenove.si

Popolna prenova 
na 120 obrokov

S Sprehoda po Kočevju: Osnovna šola Mirka Bračiča
Novo šolsko leto se je že dobro zače-
lo, zato bo tokrat predstavljena stav-
ba osnovne šole, ki jo večina pozna 
pod imenom Bračičeva šola.

V Kočevju je bila zasilna šola 
omenjena že leta 1735. Pouk je po-
tekal v različnih stavbah po mestu 
in okolici (tudi v sklopu kočevskega 
premogovnika). Do leta 1855 je bil 
pouk le v nemškem jeziku, nato pa 
je bila kot učni predmet uvedena tudi 
slovenščina. 

Bračičeva šola je bila namensko 
zgrajena kot šola. Leta 1893 jo je 
zgradilo stavbeno podjetje Treo iz 
Ljubljane, zemljišče zanjo pa je ob-
čina kupila že leta 1892. Viljem Treo 
je po tujih in lastnih načrtih zgradil 
številna javna in zasebna poslopja, 
v Ljubljani na primer Deželni muzej 
za Kranjsko, danes Narodni muzej 
Slovenije, Filharmonijo in Grand 
hotel Union.

O odprtju in blagoslovu nove ljud-
ske šole v Kočevju 24. septembra 
1894 je nekaj dni pozneje poročal 
tudi časopis Slovenec. Slovesnost 
se je ob desetih začela s sveto mašo, 
pred katero je bila blagoslovljena 
nova šolska zastava, "lično delo go-
spe Ane Hofbauerjeve v Ljubljani." 
Nato so šolo blagoslovili. Župan Loy 
se je v nagovoru zahvalil vladnemu 

svetniku Merku kot zastopniku vlade 
in deželnega šolskega sveta ter vsem, 
ki so se svečanosti udeležili, pa tudi 
celotni občini za požrtvovalnost 
ter odločitvi za zidavo novega šol-
skega poslopja. Župan je v govoru 
tudi navduševal šolsko osebje, da 
bi vedno vestno izpolnjevalo svoje 
dolžnosti. Gostje in vsi udeleženci so 
si v (za takratne razmere) prostorni 
telovadnici ogledali nastop šolarjev. 
Slovenec je pohvalil dober nastop 
otrok, ki je bil rezultat dolgih in na-
tančnih vaj pod spretnim vodstvom. 
Ob dveh je sledil banket za okoli 50 
oseb. Goste je zabavala ljubljanska 
vojaška godba. 

Z odprtjem nove šole sta se deška 
in dekliška šola, ki sta prej delovali v 
drugih stavbah, preselili v novo šolo, 
ki je tako štela osem razredov, in 
sicer štiri deške in štiri dekliške. Leta 
1919 sta bili ukinjeni in spremenjeni 
v petrazredno mešano slovensko 
osnovno šolo. Septembra 1940 je 
šola štela devet slovenskih in dva 
nemška oddelka. Ob začetku druge 
svetovne vojne je stavbo zasedla ita-
lijanska vojska, pouk pa se je nada-
ljeval v stavbi gimnazije. Med vojno 
je bila šola močno poškodovana. 
Leta 1947 jo je obnovilo Kmetijsko 
posestvo Kočevje za potrebe Nižje 

kmetijske in živilske šole. Po njeni 
ukinitvi se je leta 1951 v prazne 
prostore znova vrnil osnovnošolski 
živžav.

Osnovna šola Kočevje je bila 
leta 1958 ukinjena oziroma sta bili 
ustanovljeni OŠ Jožeta Šeška (v 
gimnaziji) ter OŠ Mirka Bračiča, ki 
je imela prostore v stavbi, o kateri je 
govora.

Stane Bernik je šolo leta 1969 

opisal takole: "Stavba spada med 
največje dotlej v Kočevju, izrazno pa 
je prvi glasnik, ki napoveduje prihod 
secesijsko spodbujene arhitekture. 
Sedanja zunanjost stavbe je oropana 
za svojo največjo vrednoto: gole 
stene so nadomestile prvotno plastič-
no členjenost, le osrednji rizalit, ki 
pa je organski del stavbnega telesa, 
spominja na prvotni ustroj pročelja." 
Zadnja obnova v letu 2013 je šolo 

polepšala in omogočila boljše pogoje 
za delovanje, kljub vsemu pa ji je 
vrnila le del prvotne podobe. 

Ob vhodu v stavbo je postavlje-
no spominsko obeležje formiranja 
Dolenjskega odreda z reliefnimi 
glavami in v bakrene plošče vreza-
nimi podobami članov odreda, delo 
akademskega kiparja Staneta Jarma 
iz leta 1955.
Vesna Jerbič Perko

Osnovna šola v Kočevju, okoli 1930 • Foto: Jos. Dornig, Pokrajinski muzej Kočevje



Kočevska september 2016www.kocevje.si 22Kultura

Maslo za kralja
Po slabih treh letih od izida prve knji-
ge Mihaela Petroviča ml. V Kočevje 
pa že ne je izjemni poznavalec lokalne 
zgodovine objavil njeno nadaljevanje. 
Novih 75 obrazov, ki so bili na tak ali 
drugačen način povezani s Kočevsko, 
je združil pod imenom Maslo za kra-
lja, naslov pa je knjigi nevede posodil 
pater Peter Rom. "V Nemški Loki 
rojeni pater je bil ustanovitelj in vodja 
mlekarne in sirarne v samostanu Stič-
na. Njegovi siri in maslo, ki jih je tam 
izdeloval, pa so bili tako kakovostni, 
da je z njimi oskrboval celo kraljevi 
dvor v Beogradu," pravi avtor. Knjigo 
začenja slikar Michael Ruppe, po ka-

terem se imenuje ena od salzburških 
ulic, pridružujejo se mu številni drugi 
profili; od številnih znanstvenikov 
in nekaj kronanih glav do redkih 
negativcev, zaključuje pa jo družina 
von Trapp, ki jo najbolj poznamo iz 
muzikala Moje pesmi, moje sanje. Na 
272 straneh in 112 fotografijah najde-
mo še prof. dr. Hansa Ganslmayerja, 
svetovalca turške vlade v času Kemala 
Atatürka, znanega dramatika Gerda 
Jonkeja, pretendenta na španski in 
francoski prestol don Carlosa Madrid-
skega ter Petra Roseggerja, kandidata 
za Nobelovo nagrado. "Tudi dva mini-
strska predsednika Avstrije sta vmes, 

kočevski knez in kočevski princ. 
Pa Peter Klepec, duhovnik Friderik 
Irenej Baraga in Ferdinad Avguštin 
Hallerstein, kitajski dvorni astronom," 
pojasni Mihael Petrovič ml., ki je 
za slabih 300 strani v knjigi moral 
pregledati in preštudirati okoli 3000 
strani dokumentov. Za Petroviča, ki 
ima 'v rezervi' še več kot 200 zanimi-
vih imen in potencialno tretjo knjigo, 
je značilno, da piše tako, da ga lahko 
vsak razume. Bogastvo znanja, ki ga 
ima, pa je ob predstavitvi dela povzel 
eden od piscev spremne besede, prof. 
dr. Stane Granda: "Sreča je za Kočev-
je, da imate Mihaela." B. G. M. 

Foto: Bori Grabovac Morse

Poletni tabor  
Musica Creativa Kočevska območna izpostava Javne-

ga sklada za kulturne dejavnosti ob 
letu vode in luči 2016 razpisuje nate-
čaj Moč vode, razkošje svetlobe. Na 
njem lahko sodelujejo vsi prebivalci 
občine in drugi posamezniki, izobra-
ževalne in preostale zainteresirane 
ustanove, društva in zavodi.

Delo je lahko neposredno poveza-
no s tematiko nastanka in obratovanja 
Vodarne in elektrarne mesta Kočevje, 
lahko pa se s poljubne perspektive 
nanaša tudi na druge sorodne teme 
(npr. razvojne dileme Kočevske nek-
daj in danes, ko so v hišah še brlele 
sveče, razvoj in okolje ipd.).

Prijavljena dela so lahko naslednjih 
zvrsti: poezija, proza, esej, likovna in 
sorodna dela neliterarne ustvarjalnosti.

Posamezni udeleženec lahko 
prispeva največ šest pesmi ali eno 
oziroma več proznih besedil, ki ne 
presegajo osem strani, oziroma en 
esej, ki ne presega 14 strani. Kot stran 
se pri tem šteje 1.500 znakov brez 
presledkov. Na področju likovnega 
ustvarjanja ter drugih oblik neliterar-
ne ustvarjalnosti lahko posamezen 
udeleženec predloži največ tri dela.

Vsa besedila morajo biti naslov-
ljena in natipkana s črkami v veli-
kosti 12 pik. Likovna in druga dela 
neliterarne ustvarjalnosti se obvezno 
predstavijo s fotografijo ali skenom, 
komisiji pa mora biti po želji zagoto-
vljena tudi možnost vpogleda.

Vsak udeleženec mora navesti 
svoje ime in priimek, polni naslov 
bivališča in starost ter izjavo, da je 
izključni nosilec avtorskih pravic na 
poslanem besedilu. Izobraževalne 
in sorodne ustanove na vsakem delu 
obvezno navedejo identifikacijske 
podatke ustanove, avtorja ali avtorje 
in morebitnega mentorja. Vsi ome-
njeni podatki, vključno z naslovom 
dela, morajo biti navedeni in jasno 
določljivi tudi za fotografije oziroma 
skene neliterarnih del.

Dela predhodno ne smejo biti 
objavljena oz. na kakršenkoli način 
predstavljena v javnosti; člani žirije 
in člani odbora za izvedbo kulturne-
ga leta ter njihovi svojci na natečaju 
kot avtorji ne morejo sodelovati.

Rok za prijavo je 15. oktober 

2016, rok za oddajo del pa 15. de-
cember 2016.

Izmed prispelih besedil bo žirija 
izbrala najbolj uspela in jih objavila 
v zborniku, ki ga bo izdal OI JSKD 
Kočevje v sodelovanju z Občino 
Kočevje. S sodelovanjem na natečaju 
udeleženec razpisovalcu natečaja 
brezplačno odstopa pravice do objave. 
Objava ne bo honorirana. Udeleženec, 
čigar delo bo objavljeno, prejme svoj 
izvod zbornika. Zbornik bo promovi-
ran v okviru programa kulturnega leta. 
Žirija si pridržuje pravico, da po potre-
bi spremeni naslov prispevka in opravi 
druge potrebne redakcijske popravke. 

Informacije in naslov za oddajo: 
JSKD OI Kočevje, Ljubljanska 26, 
1330 Kočevje ali e-pošta: oi.kocev-
je@jskd.si Matevž Novak

Letos smo se tri mlade članice Pihal-
nega orkestra Kočevje udeležile že 36. 
poletnega tabora za mlade godbenice 
in godbenike Musica Creativa, ki je v 
Izoli potekal od 21. do 28. avgusta. 

Vsak dan smo imeli osem ur vaj 
z odličnimi mentorji ter izjemnim in 
profesionalnim dirigentom Gregorjem 
Kovačičem, ki je izbral zelo zanimiv 
in pester program.

Igrali smo skladbo Romeo in Juliet 
Suite, ker letos mineva 400 let od 
smrti Williama Shakespearja, novo 
delo Aprilsko vreme, ki ga je sloven-
ski skladatelj Dejan Učakar napisal za 
zmagovalko tekmovanja Emona Klaro 
Drstvenšek, skladbo Lamentatio, ki 
jo je orkester Musica Creativa izvajal 
krstno, ter skladbo, ki govori o slado-
ledu Coppa Fragole. Ob koncu tabora 
smo se predstavili tudi javnosti, in 
sicer smo imeli dva koncerta v Izoli 

ter enega v Portorožu.
Na taboru smo spoznale tudi veliko 

prijateljev iz vse Slovenije, s katerimi 
se zdaj lahko srečujemo na srečanjih 
in revijah godb. To odlično glasbeno 
izkušnjo bi priporočale vsem, ki zelo 
radi igrajo v orkestru in si želijo več 
in boljšega glasbenega znanja.

Ob koncu pa tudi vse zainteresirane 
v imenu Pihalnega orkestra Kočevje 
vabimo k vpisu v orkester in da se 
nam pridružijo na vajah, ki potekajo 
vsak torek in petek z začetkom ob 19. 
uri v pritličju Glasbene šole Kočev-
je na Reški cesti 16. Hkrati pa tudi 
vabimo vse, željne novih glasbenih 
izzivov, k brezplačnemu poučevanju 
inštrumentov, ki jih orkester močno 
potrebuje. Bi želeli igrati tubo ali 
pozavno?!

Vabljeni!
Vita in Neja Krese, Zala Šneperger

akademija arhitekture

Dean Pertinač 
univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1692, pooblaščeni arhitekt

Foto: Arhiv JSKD

Natečaj Moč vode, razkošje svetlobe
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2. Dnevi kočevarske kulture
Od 12. do 18. septembra se je na Kočevskem zvrstilo več prireditev, s katerimi so občine 
Kočevje, Semič in Dolenjske Toplice predstavile kočevarsko dediščino. 2. Dnevi kočevarske 
kulture, ki se naslednje leto selijo v Semič, so prek filma, razstav, knjig, jedi, pesmi, noše in 
stavbne dediščine ponudili vpogled v življenje Kočevarjev …

Potrebujete kakovostno ozvočenje na zabavah, 
 koncertih, predstavah, športnih in drugih prireditvah?
Pokličite nas!

OZVOČENJE ŽE ZA 30€

C 040 881 204 F mega.zvok@gmail.com

Koncert ansambla Draušnik • Foto: Andrej Černe

Prireditev so popestrili VS Cantate Domino in Pihalni orkester Kočevje

Otvoritvene slovesnosti se je udeležil predsednik republike Borut Pahor • Foto: Petra Šolar

Odkritje spominske plošče Romanu Erichu Petschetu • Foto: Gorazd Svete

Kočevarske jedi iz rok kočevskih podeželk

Emil Krese v kočevarski noši • Foto: Petra Šolar Likovna kolonija semiških ustvarjalcev • Foto: BGM

Predstavitev nove knjige Mihaela Petroviča ml. maslo za kralja • Foto: Bori Grabovac Morse
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Znani letošnji 
 občinski nagrajenci 
Milan Simičič, Jože Kozina, 
Zmago Šega, Maja Ina Ruparčič 
in Župnija Kočevje so si zaradi 
dolgoletnega dela oziroma izje-
mnih dosežkov zaslužili najvišja 
priznanja občine Kočevje. Nagra-
de, poimenovane po osebnostih, 
ki so pustile pečat na Kočevskem 
ali Kočevsko ponesle v svet (Ver-
derberjeva, Kozlerjeva, Humkova), 
jim bo na prireditvi ob občinskem 
prazniku izročil kočevski župan dr. 
Vladimir Prebilič. Spisek častnih 
občanov za zdaj ostaja enako dolg, 
saj komisija za volitve, imenovanja 
in mandatna vprašanja, ni potrdila 
edinega kandidata kot primernega 
za ta laskavi naziv.

Občina Kočevje lahko sicer 
podeli šest različnih priznanj oz. 
nagrad, župan pa eno. Po lani 
spremenjenem odloku so občinska 
priznanja in nagrade: naziv častne-
ga občana, grb občine, spominska 
plaketa ter Humkova, Verderber-
jeva in Kozlerjeva nagrada. Župan 
pa lahko za posamezne enkratne 
dosežke in uspehe posameznikov, 
podjetij, zavodov ali društev podeli 
svojo plaketo. To bo letos prejela 
Maja Ina Ruparčič, ki je na splošni 
maturi zbrala vseh možnih 34 točk 
in postala ena od osemnajstih slo-
venskih diamantnih maturantov.

Na letošnji prireditvi, ki bo pote-
kala 3. oktobra v Šeškovem domu, 
bo grb občine prejel predstavnik 
Župnije Kočevje. Župnija bo nag-
rado prejela za 'tvorno sodelova-
nje v vseh zaključenih postopkih 
denacionalizacije, za posluh in 
zavzemanje v vseh pogovorih in 
dogovorih za dobro občanov Ko-
čevja in občine Kočevje, za zavze-

manje za Kočevsko, za uspešno 
delo na veliko področjih ter za 
promocijo Kočevja znotraj in zunaj 
meja'. Humkovo nagrado (tj. nagra-
do za dosežke na področju kulture, 
znanosti, prosvete ali humanitar-
nosti) bo prejel Milan Simičič. 
Kot je navedeno v obrazložitvi bo 
nagrado prejel '40-letno neutrudno 
in požrtvovalno delo v gasilskih 
društvih in Gasilski zvezi Kočevje, 
kjer je opravljal številne zahtevne 
naloge, ki so povezane z organi-
zacijo gasilstva in koordinacijo 
posameznih gasilskih društev in 
njihovih članov'. Občina Kočevje 
bo podelila Verderberjevo nagrado 
(tj. nagrado za športne dosežke) Jo-
žetu Kozini za njegov izjemen pri-
spevek pri razvoju športa v občini 
Kočevje, Kozlerjevo (gospodarsko) 
nagrado pa Zmagu Šegi za 'dolgo-
letno uspešno vodenje podjetja, ki 
je pomembno vplivalo na razvoj in 
ugled občine'. 

Komisija za volitve, imenovanja 
in mandatna vprašanja je sicer pra-
vočasno prejela deset predlogov za 
letošnje občinske nagrade. Člani 
komisije so o predlogih odločali 
31. avgusta, potrjenim petim kandi-
datov pa je nato na septembrski seji 
dal zeleno luč še kočevski občinski 
svet. Prireditev ob občinskem pra-
zniku, to je 73. obletnici zasedanja  
Zbora odposlancev slovenskega 
naroda, bo 3. oktobra. Spomnimo: 
lani je naziv častnega občana prejel 
Janez Černač, ostale nagrade pa 
Tomaž Arko, Sergeja Stefanišin, 
Srečko Štefanič, Gasilska zveza 
Kočevje, Potapljaško društvo Poni-
rek in Polona Aupič.
P. Š.

Kultura

Pokemon GO Back
Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi takoj še enkrat živela šolske poletne počitnice. Brezskrbna 
dva meseca. Vstala sem, ko sem vstala, jedla, ko sem jedla, vritkanje od jutra do večera, tele-
vizijo sem lahko gledala pozno v noč, kar med šolo ni bila opcija, hladilnik je bil poln sam od 
sebe, na kakšne položnice niti pomislila nisem. Cele dopoldneve sem loparila na teniškem 
igrišču pri Nacetu, popoldneve pa smo se s prijatelji in prijateljicami igrali boj med dvema 
ognjema, ravbarje in žandarje, zemljokrast, gumitvist, plezali po drevesih, se vozjakali z bicikli 
ali pa rabutali kosmulje. Bolj so bile zelene, boljše so bile. Ne vem, kako sem to preživela. Kar 
je bilo na dosegu roke, to je šlo. In po navadi so imeli najbolj debele in okusne kosmulje rav-
no tisti sosedje, ki so imeli še najmanj potrpljenja z nami, tatinsko mularijo. Na tem mestu se 
opravičujem prav vsem, ki sem jim kdajkoli odtujila tudi kakšno slivo, ribez ali jagodo. Bilo je 
namerno.

Poletje je krasno tudi, ker si lahko nonstop bos. Čas brez čevljev in skrbi. S sestro naju je med 
počitnicami v kuhinji po navadi sicer pričakal en spisek dnevnih opravil tipa: oberi stročji fižol, 
pometi dvorišče, obesi in poberi perilo, populi plevel na vrtu, pobriši stopnice … Nič strašne-
ga, nobenih resnih obveznosti zares, edina briga, ki je res nisem smela zamočiti, je bila, skuhati 
krompir ali otrebiti solato do 14:15, ko sta starša prišla iz službe. Ko bubregica u loju. 

Mi smo ves čas viseli na ulici. Tega ne omenjam, ker bi se mi današnje generacije zdele kaj 
drugačne zato, ker precej čepijo notri in za računalniki. Sploh ne, prepričana sem, da bi bili mi 
popolnoma enaki, če bi imeli na voljo vse to, kar imajo oni danes. Bolj sem se tega spomnila, 
ko sem pred nekaj tedni obiskala prijateljico, ki živi v predmestju Berlina. Kofetkali sva na vrtu, 
ko zaslišiva sosedove mulce, ki se podijo v bližini. “Tega skoraj ne slišiš več,” mi reče. Obe sva v 
približno istem obdobju živeli tudi v Washingtonu, kjer pa otrok na ulicah sploh ni bilo več. 
Kdor je pustil mladiča, da se je igral na ulici, tega je skorajda že prišla socialna povprašati po 
zdravju. Vsi so več ali manj notri ali pa jih starši odpeljejo direktno do krožkov in aktivnosti, ki 
jih imajo kjerkoli že. Hecno, kako se časi spreminjajo. 

Zato me sploh ne čudi, da sta prekomerna telesna teža in debelost pri slovenskih otrocih 
in mladostnikih resen problem. Podatki Fakultete za šport kažejo, da desetina naših otrok 
preprosto ni več fit. Premalo se gibljejo, zato je namesto mišic povečana količina maščevja v 
telesu, kar pa je podlaga za nastanek preštevilnih bolezni. 

Mogoče se bodo pa z novo hit igro Pokemon GO kmalu spet več gibali. Če morda ne veste, o 
čem govorim, gre za izjemno priljubljeno mobilno aplikacijo, igro, ki te spodbudi, da se fizično 
premikaš, iščeš in loviš male pošasti, zbiraš točke in krepiš svojo moč. S pomočjo geopodatkov 
pa Pokemon GO resnične lokacije spreminja v pomembne lokacije v igri. Recimo Knjižnica 
Kočevje, Občina Kočevje in Deklica s piščalko so prostor (op. gym), kjer lahko testiraš svoje ve-
ščine v bitkah Pokemon. Jaz sem začetnica, stopnja št. 5 od 40, če se ne motim. Še ena igra več 
in še eno nekoristno zabijanje časa, boste rekli, ampak ne, to in podobne igre bo kar zanimivo 
spremljati, saj gre za mešanje virtualnega z resničnim, kakršna je videti tudi naša prihodnost. 
In to sploh ne več tako zelo oddaljena. 

Meni se sicer zdi čisto fino, da se mladino zbeza na plano. Če bi ulice tudi s pomočjo iger, 
kakršna je Pokemon GO, in njih odgovorno rabo spet oživele, pa tudi ne bi imela nič proti. 
Osebno komaj čakam sprehode s psom, najraje tiste jutranje, da lahko v miru mečem Pokežo-
ge v male pošasti in se nikomur ne zdim preveč čudna. Pes se ne pritožuje, saj sprehodi trajajo 
še malo dlje kot običajno.

In sprehodi po Kočevju so lahko prav nostalgični. Med enim od njih sem onidan gledala, ali 
je kaj novega, kaj se gradi, kot turistka firbcala levo in desno, ko se mi pogled nekako ustavi na 
DZS knjigarni in papirnici Josipa Jurčiča. Dandanes redko potrebujem kaj takšnega, da bi prav 
morala v to prodajalno, ampak včasih je bilo vseeno malo drugače. In tako me je hipoma spet 
odneslo v osemdeseta in devetdeseta, čas, ko sem hodila v osnovno in srednjo šolo. 

Zdi se mi, da sem rada hodila v šolo in še posebej rada sem se tudi pripravljala na novo 
šolsko leto. Pravzaprav sem ga vedno komaj čakala. Ko si na novo štartal, ko v redovalnici ni 
bilo še nobenih ocen, nobenih plusov ali minusov. Pa lepi, novi zvezki in knjige na mizi. V pro-
zornem, plastičnem ovitku. Včasih smo kupili papir za zavijanje, včasih pa smo jih zavijali kar v 
kakšne stare koledarje. Da bodo platnice čim dlje zdržale. V nabavnem paketu so bili tudi razni 
svinčniki, barvice in dišeče radirke. Se jih še spomnite? Saj ne vem, ali jih še prodajajo, ampak 
včasih me ima, da bi jih kar kupila, čeprav jih nič ne rabim. Pa flumastri. Če me spomin ne vara, 
so bili na voljo v kakšnih ducat barvah, nič več. Precej skromno, sploh v primerjavi s kakšno 
sošolko, ki je imela sorodnike v Nemčiji in je od tam vsakič prinesla kaj takšnega, da smo ji 
potem septembra zavidali prav vsi v razredu. Recimo puščico v dveh nadstropjih in prekrasnih 
barvah, kakršnih pred tem še niti videla nisem.

Zato si včasih želim, da bi iznašli še nekakšen Pokemon GO Back, ki bi te zavrtel nazaj v času. 
Hodila bi po domačih ulicah, pred mano pa bi se vrtele slike mojega otroštva in mladosti. Slike 
poletja, bosih nog in navihanih pogledov. Slike mojih zdaj resnih sošolk in sošolcev, kako me-
čejo gobo za brisanje čez razred. To so bili verjetno najbolj brezskrbni meseci v naših življenjih. 
Dvakrat greš spati in že jih ni več.

Učiteljicam in učiteljem, ki morajo vso to raztresenost spraviti v red in male glave nazaj k šte-
vilkam in Cankarju, želim, da jim v razredih uspe ustvariti takšno vzdušje, da bi mladina v šole 
nosila velike obraze sreče. Učencem in učenkam pa nasvet, ki ga je meni vsakega septembra 
izrekel moder mož: “Uči se, uči, da bo kaj ostalo v tvoji prazni buči.” 

Nataša Briški
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LEPLESK Celostne rešitve so znamenje časa. Zaznamujmo ga skupaj.

1. OSNUTKI VIZITK-3 VARIANTE

tiskdigitalni© PRISMA DIGITAL Ljubljana 2001 • Pripravil Jure Gaspari, 02/01

pLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO

Ljubljanska 23
1330 Kočevje
    041 267 937

Zvone Čerimovič s.p.

pLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO
Zvone Čerimovič s.p.

Ljubljanska 23, 1330 Kočevje,    041 267 937

pLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO
Zvone Čerimovič

Ljubljanska 23, 1330 Kočevje
   041 267 937

• 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



                     oktober 2016
ČET. 6. 10.
NED. 9. 10.

20.00

PET. 7. 10.
SOB. 8. 10.
NED. 9. 10.

18.00

PET. 7. 10.
SOB. 8. 10. 

20.00

NED. 16. 10.
ČET. 20. 10

18.00

PET. 14. 10.

18.00

PET. 14. 10.
NED. 16. 10.

20.00

PET. 21. 10.
SOB. 22. 10.
NED. 23. 10.

18.00

PET. 21. 10.
SOB. 22. 10.

20.00

PET. 28. 10.

18.00

NED. 30. 10.

17.00

NED. 23. 10.

20.00

PET. 28. 10.

20.00

ČET. 27. 10.

20.00

NED. 30. 10.

19.00

ameriški komični dokumentarec
koGA NAPAStI ZDAJ

norveško nemški film sinhroniziran
ČASoVNA kAD DoktorJA 
ProktorJA

biografska komična drama
NeSLAVNo SLAVNA FLoreNCe

animirana akcijska domišljijska 
pustolovščina-sinhronizirano
kUbo IN DVe StrUNI

slovenski mladinski film
NIkA

ameriški misteriozni triler
DekLe NA VLAkU

ameriška domišljijska pustolovščina
DoM GoSPoDIČNe PereGrINe
ZA NeNAVADNe otroke

ameriški misteriozni triler
INFerNo

češki animirani film
A Je to

ameriški akcijski film
kAtAStroFA NA HorIZoNtU

ameriška grozljivka
oUJA: IZVor ZLA

ameriški biografski film
tIHA StrASt

ameriški akcijski triler
JACk rACHer - NIkoLI Se Ne 
VrNI

KCK Kino Kočevje si pridržuje pravico do spremembe programa.  
Obiskovalce prosimo, da spremljate program na spletni www.kck.si, 
kjer bodo vnesene vse spremembe.

www.kck.si

SOB. 15. 10. 2016 
22.00

HAPPy oL’  
MCWeASeL
Primož Turk & Skrajneži

SOB. 24. 9. 2016 
22.00

SIDDHArtA

SOB. 29. 10. 2016 
22.00

PSIHoMoDo 
PoP

SRE. 12., ČET. 13. 10. 2016 
20.00

DeNIS AVDIČ

MarsVenera_68x98.indd   1 9/30/15   8:58 PM

Sob. 24. 9. 2016, 11.00
EVA ŠKOFIČ MAURER – PROFESORICA SFRČKLJANA

kLoVNSkA PreDStAVA

Sob. 15. 10. 2016, 11.00
DAMJANA GOLAVŠEK – MOJCA POKRAJCULJA

GLeDALIško-GLASbeNA PreDStAVA

VStoPNICe tUDI ZA IZVeN!

VStoPNICe tUDI 
ZA IZVeN!
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Vsebino programov si lahko preberete na spletni strani LU Kočevje:
  . www.lu-kocevje.si/pridobivanje-temeljnih-in-poklicnih-kompetenc/

Priložnost za vse zaposlene! 

Vabljeni na 
LJUDSKO UNIVERZO KOČEVJE 

k vpisu v programe: BREZPLAČNE 

Sonja Hribar
01 89 38 270
051 414 706

sonja.hribar@lu-kocevje.si
www.lu-kocevje.si 

Tuji jezik za potrebe dela (nemščina, angleščina, španščina,...) (50 ur)
Zdravje zaposlenih vodilo uspešnega podjetja (50 ur)
Z zdravo prehrano do delovne uspešnosti (50 ur)
Računalniška pismenost za odrasle (60 ur)
Računalnik kot orodje komunikacijske in multimedijsko orodje (50 ur)
Uspešno vodenje delovnih procesov s pomočjo IKT (50 ur)

UŽU Beremo in pišemo skupa (75 ur)
UŽU Izzivi podeželja (120 ur)

Uspešna komunikacija kot prispevek kulturi podjetja (50 ur)

Kulturna dediščina za razvoj turizma (50 ur)
Spodbujanje lokalne samooskrbe (50 ur)

Priprave na NPK dietni kuhar/dietna kuharica (20 ur)

Izvajamo tudi
brezplačno 
svetovanje, 

ki je namenjeno 
podjetjem in vsem

zaposlenim.

Skupaj bomo iskali 
možnosti za učenje, 

izobraževanje in karierni 
razvoj ter ugotavljali in 

vrednotili vaše spretnosti
in znanje, 

ki ste si ga dosedaj pridobili.

Z izvedbo 
pričenjamo 

to jesen!
Poslovodeči konzorcijski partner je ZIK Črnomelj.

Najboljši maturanti na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje 
Jan Knavs je dijak z najvišjim števi-
lom točk na letošnji poklicni maturi. 
Obiskoval je program ekonomski 
tehnik 3+2. V vseh petih letih izobra-
ževanja je bil odličen. Tekmoval je 
na različnih šolskih in državnih tek-
movanjih, kjer je dosegal najvišja pri-
znanja. Bil je eden izmed nadarjenih 
dijakov za matematiko. Svoje znanje 
je lahko nadgrajeval na individualnih 
urah, ki jih je z veseljem obiskoval. 
Kot predsednik dijaške skupnosti na 
srednji šoli je skupnost vzorno vodil. 
Vsekakor pa je Jan ambasador naših 
poklicnih in srednješolskih progra-
mov, saj je velikokrat sodeloval pri 
promociji šole, še posebej ob raznih 
obiskih na šoli. Pokazal je tudi svoje 
gledališke sposobnosti, saj se je kot 
igralec v projektu Kozlerjeva pot 
odlično vživel v podjetnika Kozlerja. 
Nobena prireditev na šoli ni potekala 
brez njega, največkrat je sodeloval 
kot voditelj, večkrat pa tudi kot idejni 
vodja oz. soustvarjalec programa. 
Nikoli mu ni bilo škoda žrtvovati 
svojega prostega časa za pomoč na 
šoli. Jan je dijak, ki je na naši šoli 
pustil zelo veliko in globoko sled. 
Prepričana sem, da bo s podobnimi 
uspehi nadaljeval še marsikateri dijak 
naše šole. Jan, še naprej ponosno in 
odgovorno sledi svojim ciljem!  
Nataša Tekavec

Urška Lavrič je v vsakem pogledu 
izjemno mlado dekle: nadarjeno, 
sposobno, prizadevno, delavno, ob 
tem pa tudi prijazno, pošteno, sočutno 
in pripravljeno pomagati drugim po 
najboljših močeh. Ob učenju se je 
posvečala številnim drugim področ-
jem, kot so jeziki, literatura in glasba. 
Urška igra klarinet in je aktivna čla-
nica Simfoničnega orkestra Glasbene 
šole Ribnica ter Ribniškega pihalnega 
orkestra. Njena izjemna sposobnost za 
učenje jezikov je prišla do izraza ne 
samo pri šolskih ocenah, temveč tudi 
in predvsem na vseh tekmovanjih iz 
znanja angleškega, nemškega in fran-
coskega jezika, ki se jih je udeleževala 
na vseh ravneh, od šolske do državne. 
Posebno ljubezen goji do francoskega 
jezika. Poleg teh treh 'šolskih' jezikov 
govori tudi špansko. Nekako logična 
se zdi njena izbira študija – preva-
jalstvo (angleščina in francoščina). 
Zanimajo jo drugi kraji, kulture, zato 
rada potuje. Izkazala se je tudi na 
literarnem področju, sodelovala je 
na srečanju mladih literatov osrednje 
Slovenije. Od preostalih dijakov izsto-
pa s svojstvenim slogom, saj piše na 
prvi vtis preprosto, kratko in jedrnato, 
vendar izbira pomensko močne bese-
de, ki dajo bralcu misliti. Tako lahko 
takemu slogu sledi le izjemen bralec, 
ki zna in zmore začutiti globino njenih 

stavkov. Urška je dijakinja, ki obožuje 
književnost, branje, pisanje, prevaja-
nje in gledališče. Literaturo sprejema 
z vseh zornih kotov in je preprosta 
interpretacija svetovnih klasikov ne 
zadovolji. Prav ta izjemen čut za jezik 
in besede jo loči od vrstnikov. Vsa 
štiri leta šolanja na Gimnaziji Kočevje 
je bila odlična, na maturi je dosegla 31 
točk in tako postala zlata maturantka. 
Urška pa je zlata tudi kot človek, je 
pozitivna, prijazna do vseh, sošolcem 
in sošolkam je vedno prisluhnila in 
jim pomagala, kadar so potrebovali 
njen nasvet ali razlago. Vsi učitelji, ki 
smo jo učili in poznali, smo ponosni, 
da je bila naša dijakinja in s tem del 
naših življenj. Maja Kmetič

Dijakinja Maja Ina Ruparčič je na 
letošnji splošni maturi z osvojenimi 
vsemi možnimi točkami kot ena 
izmed 17 dijakov v Republiki Slo-
veniji dosegla naziv diamantna ma-
turantka. Maja Ina je samozavestno 
dekle pronicljivega duha, ki natanko 
ve, kaj hoče. Je dobro organizirana 
in zdravo ambiciozna. Njen glavni 
cilj je doseči čim boljšo izobraz-
bo. V sebi ima neizmerno moč, je 
pogumna in odločna, zanesljiva in 
odgovorna. Sposobna je kritičnega 
razmišljanja in jasnega zagovarjanja 
svojih stališč. Ima izrazit občutek 
za to, kaj je pošteno in kaj krivič-
no, zato se je vedno, ko je bilo 
treba, brez kakršnih koli zadržkov 
oglasila in povedala svoje mnenje. 
Odlikujeta jo pozitivna naravnanost 
in predanost svojim odločitvam in 
interesom. Vsem tem lastnostim in 
talentom navkljub ostaja skromno 
in prijazno dekle, ki skrbno neguje 
svoje vizije, sanje, prijateljstva in 
zna priskočiti na pomoč drugim. 
Spekter njenega zanimanja obsega 
najrazličnejša področja: od matema-
tike, geografije, psihologije do tujih 
jezikov. Sodelovala je na različnih 
tekmovanjih od šolske do državne 
ravni. Predvsem je velika ljubitelji-
ca knjig in neizmerno 'zaljubljena' 
v Harryja Potterja. Odlikovala se 

je na literarnem področju in med 
drugim bila finalistka literarnega 
natečaja Onino pero (Moje sanje, 
2015). Deluje tudi na glasbenem 
področju. Ina igra čelo. Leta 2013 je 
bila izbrana za članico orkestra 42 
mladih glasbenih talentov Superhero 
Orchestra. Njena največja ljubezen 
pa so tuji jeziki. Med šolanjem na 
Gimnaziji in SŠ Kočevje je vsa štiri 
leta obiskovala tudi pouk tretjega 
tujega jezika, poleg angleščine in 
francoščine se je učila še nemščino. 
Žejna je znanja, novih izzivov in 
izkušenj. Tako se samostojno uči še 
španščine, italijanščine, začela se 
je učiti tudi osnove hebrejščine. Za 
mlado osebo, ki je uspešna na števil-
nih področjih in se odlikuje pri vseh 
šolskih predmetih, odločitev, kateri 
študij izbrati, kje nadaljevati svojo 
pot, ni bila lahka. Na koncu je – 
vsemu navkljub – sledila klicu srca: 
ljubezen do knjig, do tujih jezikov, 
notranja nuja do lastnega izražanja 
s pomočjo pisane besede so ji jasno 
nakazovali študij jezikov. Izbrala 
je študij angleškega in francoskega 
jezika ter književnosti na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Zaradi svojih 
lastnosti je bila med sošolci in so-
šolkami ter profesorji priljubljena, 
rečemo lahko celo prav spoštovana. 
Maja Kmetič

OGLASNO SPOROČILO: LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE

Jan Knavs
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Košarkarski veterani uspešni na EP v Novem Sadu 
Veteranska ekipa SLO +60 s sede-
žem vodenja v Kočevju je na evrop-
skem prvenstvu v Novem Sadu prvič 
nastopila v starostni kategoriji 60 do 
65 let in takoj dokazala, da sodi med 
najboljše. V njej igrata zdaj le dva 
Kočevarja, Branko Dekleva in Tone 
Malnar. Drugače je ekipa sestavljena 
z najbolj izkušenimi igralci z različ-
nih krajev Slovenije. Ta generacija 
že nekaj let uspešno nastopa na 
velikih mednarodnih prvenstvih in 
je celo že posegla po naslovu evrop-
skega prvaka leta 2010 v Zagrebu. 
Leta 2013, na svetovnem prvenstvu 
v Solunu v Grčiji, pa so presenetili z 
osvojitvijo tretjega mesta. Takrat so 
v fantastični tekmi premagali v boju 
za medaljo popolno reprezentanco 
Brazilije.

Na letošnjem evropskem prven-
stvu v Novem Sadu pa so z dobro 
igro v predtekmovanju opravili z Av-
strijo, Nemčijo in Ukrajino. Žal jim 
v polfinalnem srečanju proti močni 
Estoniji ni uspelo pokazati predhod-
no dobrih iger, pa tudi dnevna forma 
ni bila na nivoju, tako da so tekmo 
izgubili v zaključku. V borbi za 
medaljo pa so se ponovno srečali z 

Ukrajino, ki so jo premagali z dobro 
igro ob koncu tekme. Po zaključnih 
tekmah se je pokazalo, da je bila 
Srbija najboljša, nato Estonija in Slo-
venija. Tokrat so razočarali Nemci in 
Litovci. V tej starostni kategoriji je 
nastopilo 12 ekip.

Naslednje leto bo v Toskani v Fi-
rencah potekalo svetovno prvenstvo, 
čez dve leti pa bo evropsko prven-
stvo pri nas v Mariboru. Ta prven-
stva potekajo pod okriljem Svetovne 
košarkarske federacije FIMBE s 
sedežem v Argentini.

Tokratno prvenstvo v Novem 
Sadu je bilo odlično organizirano. 
Sodelovalo okoli 1500 najboljših 
košarkarskih veteranov in veterank 
iz Evrope. Vse tekme so bile inter-
netno prenašane. Slovenijo +60 pa je 
na prvenstvu spremljala tudi skupina 
zvestih navijačev.

Slovenska košarka je s kar deseti-
mi ekipami osvojila kar šest medalj. 
V njih so igrali tudi številni nekdanji 
reprezentant, kot do Kotnik, Hau-
ptman, Mirt in Hrovat. Slovenci in 
Slovenke so tako bili med najboljši-
mi udeleženci na prvenstvu.
Branko Dekleva

ŽENSKI ROKOMETNI  KLUB KOČEVJE  

Tekme v Športni dvorani Kočevje:
KADETINJE – ZAHOD
1. ŽRK Kočevje : RK Trebnje  11. 09. 2016 Ne – 14.00
2. ŽRK Kočevje : RK Sviš  25. 09. 2016 Ne – 16.00
3. ŽRK Kočevje : RK Grosuplje  09. 10. 2016 Ne – 14.00
4. ŽRK Kočevje : RK Metlika  16. 10. 2016 Ne – 14.00
5. ŽRK Kočevje : MRK Krka  13. 11. 2016 Ne – 14.00
6. ŽRK Kočevje : RD Ribnica  27. 11. 2016 Ne – 14.00
7. ŽRK Kočevje : RK Črnomelj  18. 12. 2016 Ne – 14.00

STAREJŠI DEKLICE A– ZAHOD
1. ŽRK Kočevje : RK Trebnje  11. 09. 2016 Ne – 12.00
2. ŽRK Kočevje : RK Grosuplje  09. 10. 2016 Ne – 12.00
3. ŽRK Kočevje : MRK Krka  13. 11. 2016 Ne – 12.00
4. ŽRK Kočevje : RD Ribnica  27. 11. 2016 Ne – 12.00

KADETINJE – ZAHOD 
1. ŽRK Kočevje : ŠD  Jadran Bluemarine, H-K  25. 09. 2016 Ne – 14.00
2. ŽRK Kočevje : RK Olimpija  08. 10. 2016 So – 14.00
3. ŽRK Kočevje : RK Krim Mercator  19. 11. 2016 So – 14.00
4. ŽRK Kočevje : ŽURD Koper  03. 12. 2016 So – 14.00
5. ŽRK Kočevje : DRŠ Vrhnika  11. 12. 2016 Ne – 14.00
6. ŽRK Kočevje : RK Naklo Peko Tržič  14. 01. 2017 So – 14.00
7. ŽRK Kočevje : ŽRK Izola  28. 01. 2017 So – 14.00
8. ŽRK Kočevje : ŽRD Litija  18. 02. 2017 So – 14.00
9. ŽRK Kočevje : RK Adria transport Logatec  18. 03. 2017 So – 14.00
 
STAREJŠI DEKLICE A– ZAHOD 
1. ŽRK Kočevje : ŠD  Jadran Bluemarine, H-K  25. 09. 2016 Ne – 12.00
2. ŽRK Kočevje : RK Olimpija  08. 10. 2016 So – 12.00
3. ŽRK Kočevje : RK Šempeter Vrtojba  29. 10. 2016 So – 12.00
4. ŽRK Kočevje : RK Krim Mercator  19. 11. 2016 So – 12.00
5. ŽRK Kočevje : ŽURD Koper  03. 12. 2016 So – 12.00
6. ŽRK Kočevje : DRŠ Vrhnika  11. 12. 2016 Ne – 12.00
7. ŽRK Kočevje : ŽRK Tržič  14. 01. 2017 So – 12.00
8. ŽRK Kočevje : ŽRK Izola  28. 01. 2017 So – 12.00
9. ŽRK Kočevje : ŽRK Mlinotest Ajdovščina  04. 02. 2017 So – 12.00
10. ŽRK Kočevje : RK Sava Kranj  18. 02. 2017 So – 12.00

Kegljaški klub
1.B SLOVENSKA LIGA - Moški

PIVKA I. :  KOČEVJE  17.09.2016 ob 17.00
KOČEVJE :  HIDRO  24.09.2016 ob 17.00
BELA KRAJINA :  KOČEVJE  01.10.2016 ob 17.00
KOČEVJE :  TRO KOROTAN  15.10.2016 ob 17.00
SILIKO :  KOČEVJE  22.10.2016 ob 17.00
KOČEVJE :  SIJ-ACRONI  5.11.2016 ob 17.00
RADENSKA I. :  KOČEVJE  12.11.2016 ob 10.30
RUDAR :  KOČEVJE  19.11.2016 ob 16.00
KOČEVJE :  TRIGLAV II  26.11.2016 ob 17.00
KOČEVJE :  PIVKA I.  14.01.2017 ob 17.00
HIDRO :  KOČEVJE  21.01.2017 ob 16.30
KOČEVJE :  BELA KRAJINA  28.01.2017 ob 17.00
TRO KOROTAN :  KOČEVJE  04.02.2017 ob 17.30
KOČEVJE :  SILIKO  11.02.2017 ob 17.00
SIJ-ACRONI :  KOČEVJE  18.02.2017 ob 17.00
KOČEVJE :  RADENSKA I.  04.03.2017 ob 17.00
KOČEVJE :  RUDAR  11.03.2017 ob 17.00
TRIGLAV II :  KOČEVJE  18.03.2017 ob 17.30

1.B SLOVENSKA LIGA - Ženske
PIVKA :  KOČEVJE  17.09.2016 ob 13.00
KOČEVJE :  IZOLA  24.09.2016 ob 13.00
BELA KRAJINA :  KOČEVJE  01.10.2016 ob 13.00
KOČEVJE :  CERŠAK  15.10.2016 ob 13.00
REMOPLAST :  KOČEVJE  22.10.2016 ob 18.00
KOČEVJE :  CELJE II  5.11.2016 ob 13.00
RADENSKA :  KOČEVJE  12.11.2016 ob 18.00
LITIJA 2001 :  KOČEVJE  19.11.2016 ob 15.00
KOČEVJE :  OGRAJCA  26.11.2016 ob 13.00
KOČEVJE :  PIVKA  14.01.2017 ob 13.00
IZOLA :  KOČEVJE  21.01.2017 ob 13.00
KOČEVJE :  BELA KRAJINA  28.01.2017 ob 13.00
CERŠAK :  KOČEVJE  04.02.2017 ob 15.00
KOČEVJE :  REMOPLAST  11.02.2017 ob 13.00
CELJE II :  KOČEVJE  19.02.2017 ob 10.30
KOČEVJE :  RADENSKA  04.03.2017 ob 13.00
KOČEVJE :  LITIJA 2001  11.03.2017 ob 13.00
OGRAJCA :  KOČEVJE  17.03.2017 ob 17.00

Namiznoteniški klub Melamin, 2. SNTL, ŠD GAJ
08.10.2016: ob 10h: NTK MUTA
 ob 16h: NTK INTER DISKONT II
19.11.2016: ob 10h: NTK VESNA
 ob 16h: NTK SAVINJA
21.01.2017: ob 10h: NTK LOGATEC
 ob 16h: NTK KRIŽE
11.02.2017: ob 10h: PPK RAKEK
01.04.2017: ob 10h: NTK PREBOLD
 ob 16h: NTK PTUJ

KOLEDAR TEKEM
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Učenje in inovativna učna okolja

Z Rotary klubom Kočevje na počitnice

Novo šolsko leto – nov nepopisan list

Prvega septembra je skozi vrtčevska 
vrata stopilo 632 otrok, od tega 135 
prvič. Pričakujemo nekaj običajnih 
začetniških prilagoditvenih težav, saj 
je vstop v vrtec za otroka in starše 
velika življenjska sprememba. A že 
v nekaj tednih (ali tudi prej) otroci 
novo okolje sprejmejo, se spoznajo 
z vzgojiteljicami in vrstniki, vrtec 
postane njihov drugi dom. Skupina 
je otrokova velika družina, v kateri 
preživi večji del dneva, je, spi, se 
igra, neguje, crklja in uči. Temu 
bomo letos posvetili več pozornosti, 
saj bo naša prednostna naloga 'jaz, 
družina, vrtec'.

Učenje skozi igro je prvenstvene-
ga pomena prav v prvih letih otroko-

vega razvoja, ta je do sedmega leta 
najbolj intenziven. Strokovnjaki pou-
darjajo bistven pomen igre in učenja. 
Inovativno učno okolje pomeni, da 
se v vrtcu trudimo vzpostaviti takšno 
spodbudno okolje, ki otroku daje 
možnosti raznovrstnega učenja na 
vseh področjih, ki jih ponuja tako 
izvedbeni kot prikriti kurikulum. S 
preprosto besedo bi rekli, da že v 
najnežnejših letih otroka učimo učiti 
se. Ob zlaganju različnih barvnih 
kock, kotaljenju žoge in vezanju ve-
zalke se otroci učijo prvih matema-
tičnih pojmov; zakaj se žoga kotali, 
kocka pa ne? Ali rdečo posodo lahko 
spravim v majhno rumeno posodo? 
Prva naravoslovna znanja so izku-

stvena: zunaj dežuje in na terasi so 
luže; zakaj se ob mrazu spremenijo v 
led; zakaj se zvečer stemni in zakaj 
je sneg bel. Materinščine, besednega 
zaklada ter knjižnega jezika se otrok 
dnevno uči prek zgodbic, pravljic, 
pripovedovanj, pogovora, lutk, 
simbolne in ustvarjalne igre. Prve-
ga učenja umetnosti je deležen ob 
dnevnem, načrtnem in priložnostnem 
prepevanju, likovnem ustvarjanju, 
izraznem plesu ... učenje družbe 
in socialnih odnosov pridobiva ob 
spoznavanju ožjega okolja, vrtca 
kot institucije, spoznava poklice 
kuharice, hišnika in še kaj ter se tako 
postopoma vključuje v širše življenj-
sko okolje. 

Skratka, učenje skozi igro je 
osnovna dejavnost predšolske vzgo-
je; ob tem otrok pridobiva moralna 
stališča, uri medsebojne odnose, 
se prilagaja in uveljavlja v skupini 
vrstnikov, se uči reševati konfliktne 
situacije, uči se vljudnostnih izrazov, 
odnosa do lastnine. Vsega tega pa 
si ne znamo predstavljati brez so-
delovanja staršev. Vrtec je namreč 
dopolnilo družinske vzgoje, osnovna 
vzgoja pa se začne v družini. Zato, 
starši, stopimo skupaj na pot predšol-
skega obdobja in otroke s skupnimi 
močmi pripeljimo na pot k odra-
slosti. Naj učenje postane vrednota 
že v najnežnejših otroških letih.
Irena Robič

Tudi letos smo na Osnovni šoli Lju-
ba Šercerja od članov Rotary kluba 
Kočevje prejeli prijazno povabilo 
na brezplačno udeležbo na pole-
tnem taboru v vasi Soča v Trenti. 
Povabilo smo z veseljem sprejeli in 
izbrali osem učencev, ki si petdnev-
no bivanje v takšnem okolju zares 
zaslužijo. Izbrani učenci navdušenja 
niso skrivali ter so se začeli aktiv-
no pripravljati na bivanje v novem 
okolju. Končno je prišel 18. julij, 
dan odhoda proti vasi Soča. Ob 9. 
uri smo se zbrali na parkirišču pred 
trgovino Špar v Kočevju, kjer nas 
je pričakal avtobus članov Rotary 
kluba. Na avtobusu so bili že priso-
tni učenci preostalih šol s področja 
Novega mesta in Šentjerneja (12 
učencev), ki so se nam pridružili na 
petdnevnem bivanju v vasi Soča, in 
tudi dva spremljevalna člana Rotary 
kluba, ki sta nas spremljala na avto-
busu. Na poti proti Ljubljani smo na 
dogovorjenih postajališčih pobrali 
še preostale učence naše šole in se 

odpravili proti vasi Soča. Na peturni 
vožnji sta nas čakala dva postanka, 
prvi na avtocestnem postajaliču Voklo 
in pozneje v Kranjski Gori ob jezeru 
Jasna. Sledila je še vožnja čez prelaz 
Vršič, nato pa spust proti vasi Soča. 
Ob prihodu v podružnično šolo v vasi 
Soča, ki je bila po katastrofalnem po-

tresu s sredstvi slovenskih rotarijcev 
popolnoma obnovljena, dograjena in 
urejena tako, da omogoča tudi letova-
nje in različne prostočasne dejavnosti 
za otroke in mladostnike, so nas že 
pričakale simpatične animatorke, ki 
so nam razkazale bivalne prostore 
šole in okolico. Po obilnem kosilu, 

za katero je poleg preostalih rednih 
obrokov ves teden skrbela prijazna 
kuharica, so se učenci in animatorji 
med seboj spoznali, nato pa je sle-
dila izvedba petdnevnega programa 
s številnimi aktivnostmi, za katere 
je bila zadolžena ekipa izkušenih 
animatorjev – vsakodnevna jutranja 

telovadba, športne igre na urejenih 
športnih igriščih v okolici šole, krajši 
orientacijski in tudi daljši, celodnevni 
pohodi ob reki Soči do doline Trente, 
večerna druženja v prostorih šole in 
na prostem, lokostrelstvo, plezanje 
po plezalni steni, spoznavanje tehnik 
preživetja v naravi, muharjenje in 
seveda plavanje v reki Soči, katere 
temperatura učencev ni prav nič mo-
tila, so le nekatere izmed številnih de-
javnosti, ki so jih lahko izkusili naši 
učenci. Vsakodnevni stik z naravo in 
gibanje na svežem zraku, razvijanje 
samostojnosti v tujem okolju, pred-
vsem pa sklepanje novih prijateljstev 
in druženje s preostalimi učenci so 
tiste vrednote, ki učencem naše šole 
pomenijo in prinašajo največ, le malo 
pa je priložnosti, da lahko te vrednote 
tudi izkusijo. Ravno zaradi slednjega 
pa se v imenu učencev, zaposlenih na 
OŠ Ljuba Šercerja in staršev članom 
Rotary kluba Kočevje za ponujeno 
priložnost iskreno zahvaljujemo!  
Jan Čibej in Jožica Grmič

Vsi, ki delamo v šolstvu, in seveda 
vsi, ki imamo doma šolarje, se še 
kako zavedamo, da čas teče zelo 
hitro, včasih kar neusmiljeno hitro ... 
Otroci rastejo in pred dnevi so stopili 
še eno stopničko više, v višji razred, 
nekateri pa na prav posebno stopnič-
ko – vstop v šolo. Na našo šolo je 
vstopila najštevilčnejša generacija 
v zadnjih 20 letih. Posledično to 
seveda pomeni, da nas je tudi na šoli 
največ v zgodovini. Trenutno smo pri 
številki 524, generacija prvošolčkov 
pa šteje 76 nadobudnih šestletnikov, 
ki so prvič razporejeni v kar štiri od-
delke. Seveda je to povzročilo nekaj 
težav pri organizaciji pouka v Brači-
čevi stavbi, a se je seveda vse uredilo 
in 1. septembra so najbolj 'cortkani' 
učenci že odkrivali nove prostore.

Prvi dan smo jim poskušali na-
rediti nepozaben – takega si človek 
dolgo zapomni. Svečan sprejem za 
prvošolčke in starše je bil v KCK-ju, 
kjer sem jih pozdravil, namenil nekaj 

besed ter jih sprejel pod svoje okri-
lje. Vesel sem, da je postal stalnica 
tudi pozdravni županov nagovor. Ti 
fantiči in deklice bodo nekoč dejavni 

akterji razvoja Kočevja in prav je, da 
vedo, da se od njih pričakuje, da se 
bodo razvili v odgovorne ljudi, ter da 
jim to pove čim več ljudi. Za nago-

voroma pa je novincem otroški pev-
ski zbor OŠ Zbora odposlancev Piki 
Jakob pripravil izvedbo muzikala 
Kresniček. Verjamem, da so jih oča-
rali – njihovi nasmehi in zadovoljni 
obrazi so to vsekakor potrjevali. Za 
tem pa so doživeli še eno preseneče-
nje, mogoče bolj starši oz. mamice, 
če sem malce predrzen. Prvošolčke 
in prvošolke je v sklopu projekta 
varnosti na cesti nagovoril Radio 1 
in v njegovem imenu Boštjan Ro-
mih. Sledilo je slikanje, stiskanje, pa 
'selfiji' in darilca, ki jih je ob svojem 
obisku namenil Radio 1, ter seveda 
najbistvenejše – sledil je prvi prestop 
šolskega praga. Prvi šolski dan je 
izjemno velik dan za otroka in res 
vesel sem, da so ga tudi starši vzeli 
kot takega in so prišli v oporo otroku 
večinoma v parih. Prelep pogled je 
na ponos, ki je sijal z obrazov vseh v 
dvorani …

V tem trenutku že vsi učenci zav-
zeto sledijo pouku, odkrivajo nove in 

njim neznane stvari. Po treh tednih je 
vse tako, kot je bilo pred počitnica-
mi, ki so že daleč za njimi, ki se jih 
nekateri več niti dobro ne spomnijo. 
In to je tisto, kar imajo otroci, nam 
odraslim pa dostikrat manjka – živijo 
za prihodnost, za nove izzive in do-
godivščine …

Načrtov na šoli je veliko, vnema 
je velika in kar je najpomembneje, 
imamo vse pogoje za kakovostno 
delo … Šola je polje, kjer se lahko 
kakovostno dela le takrat, ko so 
najprej zagotovljeni vsi nujni pogoji 
in urejeni odnosi med vsemi akterji, 
ki se tu srečujemo – učenci, učitelji 
in starši. In za te odnose si moramo 
prizadevati vsi, saj je želja vseh, tako 
nas učiteljev kot tudi staršev, da se 
učenec oz. otrok razvije in oblikuje 
v mladega človeka, ki bo spoštoval 
temeljne vrednote.

Vsem želim uspešno šolsko leto, ki 
naj ga zaznamujejo predvsem lepi in 
nepozabni dogodki …  Peter Pirc

Foto: Jan Čibej

Foto: Vesna Pavuna
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Prvošolci, pozdravljeni!
Kot vse prijetne stvari je tudi letoš-
nje poletje prehitro minilo. Šolska 
vrata so se spet odprla in učenci so 
vedoželjno stopili na novo pot prido-
bivanja znanja. Zavili so zvezke in 
pripravili šolske torbe ter se v četrtek, 
1. 9. 2016, vrnili v šolske klopi. Nekaj 
zelo posebnega pa je ta datum pome-
nil za prvošolce in njihove starše. To 
je dan, ko očetje in mame ugotovijo, 
da je njihov otrok že resnično velik, 
in dan, ko prvošolci nestrpno prihitijo 
v šolsko stavbo, da končno doživijo, 
kakšna je ta šola, o kateri so že toliko 
slišali. 

Na OŠ Ob Rinži smo letos še po-
sebej ponosni, saj je letošnje število 
prvošolcev resnično veliko. Šolski 
prag matične in podružničnih šol 
Livold in Kočevska Reka je prvič 
prestopilo 72 prvošolcev. Zaradi po-
večanega vpisa imamo tako kar tri od-
delke prvega razreda na matični šoli, 
skupaj 56 učencev, v Livoldu imamo 
13 prvošolcev in v Kočevski Reki tri 
prvošolke. Za prijeten sprejem so pos-
krbeli igralci gledališke skupine pod 
vodstvom Andreje Mlekuž in Suzane 
Puš. Za otroke in starše prvošolčkov 
so uprizorili predstavo O volku, ki je 
padel iz pravljice. Predstavnika skup-
nosti učencev pa sta jim izrekla pri-
jetno dobrodošlico ob vstopu v šolo. 
Nato je prisotne nagovorila še ravna-
teljica šole, mag. Darja Delač Felda, 
na matični šoli pa tudi župan občine 
Kočevje dr. Vladimir Prebilič. Nato 
so otroci pomahali svojim staršem in 
z učiteljicami odšli v razrede, kjer so 
se spoznali, se posladkali s torticami 
in tako zaključili svoj prvi šolski dan, 

nasmejani in polni pričakovanj. Za 
sproščen in zabaven dan so poskrbeli 
tudi starejši učenci in učiteljice z 
zanimivimi in zabavnimi igricami. 
Starše je medtem policist seznanil o 
varnem vključevanju otrok v promet. 
Po sladkem presenečenju so prvošolci 
z novimi šolskimi ruticami stekli v 
objem staršev. 

Šola je ustanova, ki učencem omo-
goča pridobivanje znanja in spretnos-
ti. Prav je, da pri tem učitelji in starši 
ne pozabimo, da se učenci učijo za 
to, da bi vedeli, znali delati, živeti, 
biti. Dajmo jim možnost, da sami 
prevzamejo svoj del odgovornosti za 

svoje obnašanje in znanje. Prepogosto 
se osredotočamo na ocene, ki povedo 
le to, koliko je učenec o neki stvari 
vedel na določen dan, ne prikažejo 
pa učenčeve nadarjenosti na različnih 
področjih. Naj jim slabe ocene ne je-
mljejo zanosa. Naj ne postanejo meri-
lo, s katerim bi otrok gradil predstavo 
o sebi – dobro ali slabo. Čeprav smo 
učitelji ponosni na uspehe na tekmo-
vanjih iz znanja, pa smo enako ponos-
ni, ko opazimo majhne spremembe, 
ki nam kažejo, da se otrok razvija v 
razumnega in odgovornega mlado-
stnika, ki razvija svoje potenciale. Ne 
smemo pozabiti, da se resnično učenje 

dogaja v resničnih situacijah, ne v 
učilnicah. Gradimo na zaupanju, da 
se bodo sami znali prav odločiti, kako 
reagirati v določenih primerih. Starši 
in učitelji se ukvarjamo z vzgojo ot-
rok, zato je prav, da smo na isti strani, 
da sodelujemo. S strpno komunikacijo 
bomo sproti kos težavam, ki jih pri-
naša odraščanje. Uspešnega dela šole 
si namreč ne predstavljamo brez pod-
pore in sodelovanja staršev. Vabimo 
vas torej, da se udeležujete predavanj, 
roditeljskih sestankov in govorilnih 
ur, saj vse te dejavnosti krepijo naše 
sodelovanje. Starši boste bolje razu-
meli učitelje in mi vas. 

Vsem otrokom želimo, da bo letoš-
nje šolsko leto uspešno in znanja pol-
no ter da se bodo v šoli dobro počutili 
in preživeli veliko prijetnih trenutkov. 
Želimo, da šola v njih spodbuja vedo-
željnost in jih opogumlja za nove izzi-
ve. Učenci, dobrodošli v svetu znanja. 
Virineja Goričan

Začetek šolskega leta na OŠ Stara Cerkev
Vsak začetek šolskega leta se začne 
pisati nova zgodba. Vanjo vstopajo 
učenci s svojimi pričakovanji, že-
ljami, načrti in novimi izkušnjami. 
Vanjo stopamo mi, delavci šole, ki 
bomo s svojim strokovnim znanjem 
skrbeli za 277 učencev, da se bo tudi 
v šolskem letu 2016/17 spisala zgod-
ba, ki bo ostala v prijetnem spominu 
vsem nam.

Tudi letošnje šolsko leto zače-
njamo z zanosom, s pričakovanji, 
polni upanja in načrtov. Začetek je 
priložnost, da se pogumno odpravi-
mo po poti, ki nas bo pripeljala do 
zastavljenega cilja. V neprijaznih in 
nepredvidljivih časih, v katerih se 
je znašla naša družba in vsi mi kot 
posamezniki, se je treba zavedati, 
da je šola tista organizacija, v kateri 
s pozitivnim in prijaznim odnosom 
odpiramo vrata. Tako so naša vrata 
odprta vsem, ne glede na položaj, v 
katerem se je kdo znašel. Pogumno 
potrkajte, povejte in prisluhnili bomo 
ter pomagali.

Vsekakor je šola v prvi vrsti 
namenjena učencem. Ravno zato 
morajo biti učenci do sebe zahtevni 
in odgovorni, samostojno opravljati 
svoje naloge in s spoštovanjem vzeti 
vse najboljše, kar na šoli ponuja-
mo. Učence čaka mnogo izzivov in 

priložnosti, pokazati morajo spo-
štovanje do učiteljev in preostalih 
zaposlenih, do šole kot ustanove, ki 
jim daje temeljno podlago za uspeh 

v življenju in jim ponuja prijetno 
okolje za ustvarjalni razvoj.

Osnovni pogoji uspešnega učenja 
so dobro branje z razumevanjem, 

sledenje in poslušanje razlag v šoli, 
redno pisanje domačih nalog, s kate-
rimi ponavljajo učno snov, ter redno, 
sprotno učenje, ki ne sme biti le pred 

kontrolno nalogo ali pred spraše-
vanjem med poukom. Zavedati se 
morajo, da dobri učni uspehi omogo-
čajo tudi kakovostnejši prosti čas, ki 
bo le tako sproščen in igriv. Učenci 
morajo imeti jasno zastavljene cilje, 
zaupati morajo v svoje sposobnosti 
ter imeti pozitiven odnos do učenja. 
Zavedati se morajo, da so za svoj 
učni uspeh odgovorni sami, starši 
in učitelji jim lahko ustvarjamo le 
spodbudno okolje.

Starši naj zahtevajo od svojih 
otrok najboljše, kar zmorejo. Zah-
tevajo naj, da so v odnosu do njih, 
sošolcev, zaposlenih na šoli in preo-
stalih ljudi spoštljivi. Pomagajo naj 
jim, da s svojim zgledom in dobrim 
sodelovanjem s šolo uresničijo vse 
cilje. Svojim otrokom naj starši 
privzgajajo delovne navade (skrb za 
sobo, šolske potrebščine …). Te so 
pomembne za uspešno šolanje in ne 
nazadnje za življenje. Gre namreč 
za eno ključnih življenjskih sposob-
nosti, ki jih mora otrok razvijati že 
pred vstopom v šolo in med samim 
šolanjem. Starši naj spodbujajo in 
motivirajo svoje otroke, predvsem pa 
jim naj bodo za vzor.

V prihajajočem šolskem letu želimo 
učencem in staršem veliko uspehov in 
prijetnih trenutkov. Sonja Veber

Foto: Aleš Cimprič
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Vprašanje občanke: "Zanima me, ali obstajajo 
zakonske regulative glede jakosti cerkvenih zvonov? 
Zadnjih nekaj let glasnost postaja že izredno moteča, 
saj je glasno zvonjenje mogoče slišati do npr. konca 
Turjaškega naselja, da tistih, ki živijo v Kidričevi ulici in 
bližini cerkve, niti ne omenjamo."

Odgovor Medobčinskega inšpektorata in re-
darstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR):
Občani so se na MIR s tem vprašanjem obrnili že 
večkrat, tudi na ravni celotne države je bila ta pro-
blematika že velikokrat izpostavljena. Kaj o tem 
pravi pravo? Leta 1995 sprejeta Uredba o hrupu 
v naravnem in življenjskem okolju je v 2. točki 1. 
odstavka 3. člena med viri hrupa izrecno navajala 
tudi 'zvonove in druge nepremične samostojne 
zvočne naprave'. Z vstopom Slovenije v EU je bila v 
naš pravni red prevzeta evropska Direktiva o oce-
njevanju in urejanju hrupa v okolju (2002/49/ES), s 
čimer je bilo vprašanje hrupa v letu 2005 na novo 
urejeno s sprejemom Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju, ki pa zvonov ni več na-
vajala med viri hrupa, ker tega direktiva ni izrecno 
zahtevala, je pa to možnost prepustila urejanju v 
nacionalni zakonodaji posameznih držav. Ministr-
stvo, pristojno za okolje, te možnosti ni uporabilo, s 
čimer je bila raven varstva pred hrupom (zvokom), 
ki ga povzročajo zvonovi, zmanjšana oz. odpravlje-
na. Ministrstvo je navedlo naslednjo obrazložitev 
njihovega stališča: "Zvok, ki nastaja zaradi zvonje-
nja cerkvenih zvonov, je tak zvok, kot nastaja pri 
uporabi drugih glasbil, po frekvenčni sestavi pa 
je skladen s toni glasbene lestvice, kar za ljudi ni 
nezaželeno ali moteče …" Hkrati je menilo, da to 
vprašanje ni (več) primerno za pravno regulacijo, 
temveč naj se o tem dogovorijo prizadeti deležniki 
(občani, župnije).

Morda ministrstvo niti ni preveč zgrešilo bistva 
zadeve, ko je reševanje tega vprašanja, če že ne 
s predpisi, napotilo na pravzaprav – krščansko 
usmiljenje! Dejstvo je, da zlasti zgodnje jutranje 
prekomerno zvonjenje v dela prostih dnevih moti 
okoliške prebivalce pri osnovnem tedenskem po-
čitku. Meritve, ki jih je v letu 2003 izvedla Fakulteta 
za strojništvo, so pokazale, da je več kot polovica 
analiziranih zvonov na področju Ljubljane pre-
segala mejne vrednosti hrupa, še sprejemljive za 
življenjsko okolje ljudi. 

Ni treba posebej poudarjati, da se je življenjski 
ritem modernega in urbanega sveta v zadnjih 
desetletjih močno spremenil. Prav tako je ned-
vomno, da so verujoči državljani seznanjeni, kdaj 
so maše, neverujočih oz. manj aktivnih vernikov 
pa niti najglasnejše bitje cerkvenih zvonov ne bo 
'pripeljalo' v cerkev – prej obratno. Če bi bil sam na 
mestu odločujočih o terminih in jakosti jutranjega 
zvonjenja, bi se, zlasti tudi s stališča vseh moral-
no-etičnih predpostavk in empatije krščanskega 
nauka, želel vprašati, kako neko ravnanje doživljajo 
drugi, sokrajani in predvsem – soljudje. 

Da se v Sloveniji verjetno vendarle soočamo z 
'nadstandardno' ravnjo glasnosti zvonjenja cerkve-
nih zvonov, potrjujeta dve opažanji. Pisec teh 
vrstic, tudi sam prebivalec Kidričeve ulice, lahko 
izkustveno potrdi, da je ob večkratnih bivanjih v 
različnih italijanskih mestih, torej v 'jedrni' državi 
katoliškega krščanstva, zaznal neprimerno bolj 
rahločutno jutranje odzvanjanje cerkvenih zvonov. 
Nadalje, ko je Bled leta 2002 gostil šahovsko olim-
pijado, ki so se je udeležile ekipe iz 136 držav sveta, 
so udeleženci na organizatorja naslovili 'protest' 
zaradi prezgodnjega in preintenzivnega zvonjenja 
z dodatno opazko, da česa podobnega v svetu še 
niso opazili. 

 

Damir Marinč

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN KOČEVJE, 
KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA

DOŽIVITE 
KOČEVSKO

Petek, 23. sePtember 2016

10.00 medeni zajtrk na mestni 
ploščadi

11.00  Odprtje razstave otroških 
pesmic in njihovih ilustracij  
na temo čebel in medu na 
tržnici kočevje

19.00  Premiera filma kočevsko 
skozi čas v  
Pokrajinskem muzeju 
kočevje
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sObOta, 24. sePtember 2016 

9.00  Praznik mošta in divjačine

 jesenski sejem

 tekmovanje v kuhanju 
divjačinskega golaža

 Peka velikanskega 
jabolčnega „štrudlja“

 kočevarska kuhinja

 Glasbeni nastop: Zasedba 
kranjci z Leo Likar 

 Ustvarjalne delavnice

16.30 dan kultur

 nastopi folklornih in  
pevskih skupin 

nedeLja, 25. sePtember 2016

 9.00   medeni dnevi na kočevskem

 sejem čebelarskih in 
rokodelskih izdelkov

10.00  sv. maša za čebelarje,  
v cerkvi sv. jerneja 

 Ustvarjalne delavnice

 Peka „šmorna“

11.00 kulturni program 

 nastopi pevskih zborov in 
plesnih skupin

Petek, 23. 9.
sObOta, 24. 9.

nedeLja, 25. 9.
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Izšla je knjiga Damjane Bakarič: 
Na tesnobi
"Med pisanjem te knji-
ge sem na Facebooku 
objavila, da iščem ljudi 
s tesnobo, in še dolgo po 
objavi so se mi javljali 
ljudje z anksioznostjo in 
paničnimi napadi, vsak s 
svojo 'bojevniško' zgod-
bo. Bila sem preseneče-
na, koliko nas je, koliko 
ljudi po tihem trpi."

Tako piše Damjana Baka-
rič, novinarka, urednica 
in tekstopiska. V življenju 
je imela veliko težkih 
preizkušenj, ki so jo vo-
dile na pot spoznanja in 
soočenja s seboj. Na njej je 
prepoznala svoja notranja 
bogastva, ki se jih prej ni 
zavedala. Več let spopada-
nja s tesnobo ji je pomagalo 
odkriti, kdo je v resnici, 
kolikšna je njena moč in 
predvsem, da je za vse, kar 
se ji dogaja, odgovorna sa-
ma. Po raziskovanju tesnobe 
in številnih intervjujih z ljudmi s 
podobnimi izkušnjami je napisala to 
knjigo, ker jo je nagovoril navdih, 
predvsem pa je z njo morala skleniti 
svojo ozdravitev. In če bo knjiga po-
magala še komu, pravi, je to to!

"Zame je bila tesnoba prijateljica, ki 
me je prišla opozorit, da s seboj ne 
delam prav."

Anksiozne motnje oziroma tes-
nobo ima veliko ljudi. Statistika 
ni zanesljiva, saj marsikdo to 
motnjo prikriva in s tem težave 
naredi še težje in še bolj grozeče 
– čeprav bi pomagal že iskren po-
govor. Knjiga, iz katere vejeta op-
timizem in pozitivna naravnanost, 
je obenem pretresljivo iskrena in 
ganljiva, poleg Damjanine osebne 

izpovedi vsebuje tudi 10 
zgodb drugih ljudi različ-
nih starosti in statusov, ki 
so se spopadali s tesnobo, 
vsak po svoje, z lastnimi 
vzroki in svojimi pristopi 
k bolezni. 

Iz knjige:
Pri tesnobi gre preprosto 
za to, da nas telo opozori, 
da ne zmore več našega 
načina življenja, čustvo-
vanja, delovanja in filtra, 
skozi katerega gledamo 
na svet. Opozori nas, da 
smo na napačni poti, da 
živimo življenje, ki ga 
v resnici nočemo, ker 
očitno pristajamo na 
stvari in odnose, ki ne 
izpolnjujejo naših priča-
kovanj. 

Tesnoba in panični 
napadi nas opozarjajo, 
da nismo srečni, da se 

z nečim silimo, da smo se nekje na 
življenjski poti izdali. Da smo utišali 
krike v sebi, spregledali hrepenenja 
in želje. In da smo se uklonili neče-
mu, kar nam sploh ni všeč. Tesnoba 
je tako zame tudi nekaj pozitivnega, 
ker nas prisili, da spremenimo se-
be in svoje delovanje, cel spekter 
zadev, ki nas omejujejo, in nam v 
bistvu da priložnost, da izboljšamo 
svoje življenje.

Knjiga Damjane Bakarič je izšla pri Založbi Mladinska knjiga
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA
Di Morrissey

Opalna puščava
Miš, 2016

Zgodba knjige Opalna puščava se spleta med tremi 
ženskami različnih generacij, ki se spoznajo v divji, a izje-
mno lepi avstralski pokrajini, v okolju nahajališč opalov.
Kerrie je pred kratkim izgubila moža, Anna je razpeta med 
predanostjo športu in drugimi življenjskimi izzivi, Shirley 
pa je pred desetletji življenje spremenila jugoslovanska 
zgodba nestrpnosti med narodi. Vsaka od njih se na svoj 
način spopada s preizkušnjami življenja, a prijateljstvo, ki 
vzcveti med njimi, jim pomaga sprejeti odločitev in naredi-
ti nov korak v življenju.

Aurelie Valognes

Stara mama v koprivah
Totaliteta, 2016

Knjiga je pravi bralni užitek, prežeta s šarmantnim humor-
jem na francoski način. Zgodba ne govori o stari mami, še 
manj o koprivah, ampak o odkrivanju veselja do življenja.
Spokojnost in harmonijo sobivanja v večnadstropni  hiši 
v ljubki francoski ulici zmoti vrnitev nekdanjega soseda 
Ferdinanda, nergača, ki ne mara nikogar, pri srcu mu je le 
psička Daisy. Njegova vrnitev predvsem vznemiri pedan-
tno hišnico, gospo Suarez. Vse pa se spremeni z vselitvijo 
ovdovelega očeta desetletne Julije in male dojenčice.
Julija počasi stopi led okoli Ferdinandovega srca in 
osamljeni starec počasi opušča nekatere od svojih nepri-
jetnih navad …  

Gayle Forman

Če ostanem
Mladinska knjiga, 2015

Prometne nesreče IV. kategorije, pri katerih je kdo umrl, nas 
vedno znova pretresejo. Zlasti če je smrtnih žrtev več in so 
člani iste družine. V knjigi Če ostanem 17-letna Mia edina iz 
svoje družine preživi prometno nesrečo. Hudo je poškodo-
vana in na intenzivni negi, kjer doživlja stanje med življenjem 
in smrtjo, boj za življenje.  Zunajtelesna izkušnja ponazori 
to vmesno stanje. Porajajo se različni spomini na  dogodke 
iz njenega življenja, predvsem na umrla starša in brata, ki 
ponazarjajo ta krčeviti boj. Tisto, kar jo veže na življenje, je lju-
bezen. Ljubezen do fanta Adama. Z njim si delita tudi drugo 
ljubezen do glasbe. Mia je namreč odlična violončelistka, ki je 
ravnokar naredila sprejemni izpit na najbolj prestižni glasbeni 
akademiji v ZDA. Pretresljiv roman, ki se te čustvene tematike 
loti na originalen način, odlično branje za najstnike in tudi za 
tiste, ki to več niso.

Mandy Hager

Dragi Vincent
Miš, 2015  

Veliko je družin s skrivnostmi. Nekatere so majhne in nedolžne, 
druge temačne in nevarne. V romanu Dragi Vincent spoznamo 
družino Mc Clusky, ki se je z nemirne Severne Irske preselila na 
Novo Zelandijo. Skupaj z družino je pripotovala tudi skrivnost, 
ki neizgovorjena in skrita pogubno vpliva na otroka, Vanesso in 
Taro. Vanessa stori samomor, Tari pa življenje ne prizanaša. Oče 
je težko bolan in negiben, mati brezbrižna. Tara mora delati v 
domu za ostarele, skrbeti za bolnega očeta in se še pripravljati 
za sprejemni izpit na likovni akademiji. Je zelo nadarjena in bi ji 
vpis na želeno šolo veliko pomenil. Na srečo jo obkrožajo ljudje, 
ki jo imajo radi, in vse kaže, da ji bodo pomagali prebroditi tež-
ke čase. Ta zahtevni roman je bil upravičeno izbran za najboljši 
mladinski roman v letu 2014, ki so ga izbrali novozelandski knji-
žničarji. Zagotovo je zanimivo branje tudi za starejše bralce.

Bo slovenski ris izumrl?
Nedavno me je presenetila novica, 
da je bil na Kočevskem povožen 
mlad in zdrav ris. Bil je eden red-
kih, ki še prebivajo v slovenskih 
gozdovih. Ne bom se spuščala v 
vprašanje, kako se je to zgodilo, ker 
imam premalo informacij. Na sploš-
no pa bi želela poudariti, da ljudje 
v  prometu niso dovolj pozorni in 
vozijo prehitro. Pa tudi objestnost 
nekaterih voznikov, ki med vožnjo 
sproščajo lastne frustracije, razočara-
nja in bes, ni nepomemben dejavnik. 
Pri tem nastradamo vsi, tako ljudje 
kot tudi divjad. Če v nadaljevanju 
povzamem nekaj mnenj naših stro-

kovnjakov, ugotavljam, da je ris v 
Sloveniji močno ogrožena vrsta, ki 
mu grozi skorajšnje izumrtje.  Ali se 
dovolj zavedamo, da je ris največja, 
najmogočnejša in najlepša mačka 
v Sloveniji? Je plaha žival in ni 
znano, da bi ris napadal ljudi. Raje 
se umakne in skrije. Zato se mi zdi 
presentljivo, da bi ris kar skočil pred 

avto. Pravzaprav je srečanje z risom 
v naravi velika čast, kajti le redki 
srečneži so imeli možnost srečati se 
z njim pobližje. In nikomur ni storil 
ničesar žalega. 

Ris pri nas pogosteje pleni živali v 
slabšem zdravstvenem stanju in ima 
tako pomembno vlogo pri vzdrževa-
nju in ohranjanju na primer zdrave 
srnjadi. Je tudi hranitelj drugih ži-
vali, kajti s preostankom njegovega 
plena se hranijo marsikatere živali. 
Skratka, ris je prečudovita in zelo 
koristna žival. 

Žal pa so v Sloveniji navzoči le 
posamezni primerki te karizmatične 

mačke, ki so povrh vsega še v ožjem 
sorodstvu, kar vpliva na zmanjševa-
nje vrste. Ne smemo pozabiti, da je 
bil avtohtoni ris zaradi neusmiljene-
ga preganjanja že iztrebljen in skoraj 
100 let odsoten v slovenski pokraji-
ni. Šele leta 1973 je bil ris ponovno 
naseljen s Slovaške na Kočevsko 
(tri samci in tri samice). Ta naselitev 

je dolgo veljala za zelo uspešno na 
območju Evrope. Na žalost pa je bil 
ris že od samega začetka ponovne 
naselitve v Sloveniji predviden kot 
lovna vrsta. Drugje v Evropi, kjer je 
bil ris ponovno naseljen, je bil in je 
še vedno pod popolno zaščito in je 
lov strogo prepovedan, žal pa sta lov 
nanj ali odstrel v Sloveniji prepove-
dana šele od leta 2004. Kljub temu 
pa nepredvidene žrtve prometa med 
risi še dodatno prispevajo k zmanjša-
nju populacije.

Razveseljivo pa je, da je 12. 5. 
2016 Vlada Republike Slovenije 
sprejela Strategijo ohranjanja in 
trajnostnega upravljanja nava-
dnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 
2016- 2026, kjer analizira stanje in 
zlasti opredeli ohranitvene cilje in 
strateške dejavnosti, ki so za dosego 
teh ciljev pomembni. Bere se zelo 
optimistično, kajti Vlada načrtuje do-
selitev genetsko ustreznih osebkov, 
sodelovanje med državami, ohra-
njanje življenjskega prostora, zago-
tavljanje ustrezne prehrane, mirnih 
con, vključevanje javnosti, učinkovit 
odškodninski sistem in tako naprej. 
Vendar pa je na okrogli mizi (18. 5. 
2016) Sobivanje z volkom, medve-
dom in RISOM – obveznosti države v 
okviru Okoljske pravne klinike, torej 
slab teden po sprejetju omenjene 
Strategije, predstavnik ministrstva že 
omenil problem denarja. 

Torej bomo Strategijo izpolnili le, 
če bo denar? Ali to pomeni, da smo 
spet na začetku in se pred našimi 
očmi odvija drama izumiranja risa? 
Bomo to kar mirno sprejeli? Ris je 
vendarle pomemben člen slovenske 
narave in bi hkrati moral biti tudi naš 
slovenski ponos, saj je vendarle naša 
največja, najbolj karizmatična in naj-
mogočnejša mačka in tretja največja 
zver v Sloveniji in tudi na večjem 
območju Evrope. Ga bomo končno 
začeli spoštovati ali pa le stoično 
prepustili izumrtju?
dr. Katarina Dea Žetko

Kaj najprej vidi turist, ko pride na obalo jezera? • Foto: Tina Kotnik

Foto: dr. Katarina Dea Žetko



Koledar 
dogodKov
ob prazniKu 
občine Kočevje 
2016

28. 9. – 10. 11.

Knjižnica Kočevje
aleksander Križaj, razstava 
črno-belih fotografij iz 80. 
in 90. let prejšnjega stoletja 
iz Kočevja in okolice ter slike 
v akvarelni in akrilni tehniki
Knjižnica Kočevje

29. 9.

9:00 
Mestna ploščad 
Medeni dnevi na Kočevskem
Td Kočevje 

18:00 
Šeškov dom Kočevje 
Koncert Mepz du Kočevje 
z gosti
društvo upokojencev Kočevje

30. 9.

17:00–24:00
igrišče na umetni travi 
Šd Sokol Kočevje
Tradicionalni turnir SoKol 
v malem nogometu
Športno društvo Sokol Kočevje

16:55 
Multimedijska učilnica FiS
otvoritev in 1. kolo 
»prvenstva občine Kočevje 
v klasičnem šahu 2016«
Šahovsko društvo Kočevje

1. 10.

9:00–15:00 
zbirno mesto 
avtobusna postaja Kočevje
Skrivnostni svet 
Kočevskega roga
Turistično društvo brezpotja 

10:00 
Telovadnica oŠ zbora 
odposlancev 
odbojkarski turnir Medo
MoK Kočevje

10:00 
plesni klub jasmin
brezplačna plesna delavnica 
za otroke od 3. do 6. leta
plesni klub jasmin

10:00
zbirno mesto:
pokrajinski muzej Kočevje
Sprehod po Kočevju
javni zavod za turizem in kulturo 
in pokrajinski muzej Kočevje

10:00
zbirno mesto KCK Kočevje
po žuborečih studencih, 
družinski kolesarski izlet 
(krajša tura)
javni zavod za turizem in kulturo 

1. 10. 

11:00 
plesni klub jasmin
brezplačna plesna delavnica 
hip hopa in break danca
plesni klub jasmin

16:00
Mestna ploščad
blagoslov novega 
gasilskega vozila
prostovoljno gasilsko društvo Kočevje

18:00
Kulturni center Kočevje
9. mednarodni salon fotografije 
narava 2016
Fotografsko društvo grča 

19:00 
likovni salon Kočevje 
otvoritev razstave 
ivane Živković
pokrajinski muzej Kočevje 
in Muzej Toplice

1. – 31. 10.

Knjižnica Kočevje
razstava posterjev Tadeje vidoni
Knjižnica Kočevje

Spoznavajmo preteklost 
Kočevske, uganka meseca
Knjižnica Kočevje

3. 10.

9:00
pokrajinski muzej Kočevje
v deželi Kačariji 
9. lutkovna igrica
pokrajinski muzej Kočevje

17:00
pokrajinski muzej Kočevje
predstavitev publikacije 
»pričevanja bogdana osolnika«
pokrajinski muzej Kočevje in združenje 
za vrednote nob Kočevje

4. 10.

10:00
Knjižnica Kočevje
verstva v Kočevju, 
predavanje dr. vitomirja Tepeša
društvo veronika

7. 10.

17:00 
Multimedijska učilnica FiS
2. kolo »prvenstva občine 
Kočevje v klasičnem šahu 2016«
Šahovsko društvo Kočevje 

18. 10.

18:00
v prostorih Td Kočevje
natečaj za najlepšo okolico 
stanovanjske hiše 
in poslovnega prostora
Td Kočevje

19:00
Knjižnica Kočevje
»Ko postaneš čisto svoj najdis-
vet«, Samo Kreutz, literarni večer
Knjižnica Kočevje

20. 10.

16:00
dSo Kočevje
eliksir življenja, 
otvoritev fotografske razstave
društvo HerbS in dSo Kočevje

17:00
Multimedijska učilnica FiS 
5. kolo »prvenstva občine 
Kočevje v klasičnem šahu 2016«
Šahovsko društvo Kočevje

21. 10.

17:00
Multimedijska učilnica FiS 
6. kolo »prvenstva občine 
Kočevje v klasičnem šahu 2016«
Šahovsko društvo Kočevje

28. 10.

17:00
Multimedijska učilnica FiS 
7. kolo »prvenstva občine 
Kočevje v klasičnem šahu 2016« 
in podelitev priznanj
Šahovsko društvo Kočevje

29. 10.

17:00–18:30
plesni klub rusalka 
rusalkino čarovniško rajanje 
za otroke
plesni klub rusalka 

19:00
Kulturni dom predgrad
4. srečanje ljudskih 
pevcev in godcev 
Kulturno športno društvo predgrad

7. – 21. 10.

Knjižnica Kočevje
pravljične urice 
za predšolske otroke 
in šolske otroke prve triade
Knjižnica Kočevje

8. 10. 

9:00
zbirno mesto KCK Kočevje
po žuborečih studencih, družinski 
kolesarski izlet (daljša tura)
javni zavod za turizem in kulturo

9:00–12:00
Travnik ob gimnaziji in srednji 
šoli v gaju
Taborniške delavnice
rod Svobodnega risa

10:00
Tržnica Kočevje
»Kapljice in iskrice na 
Kočevskem«, otvoritev fotograf-
sko-slikarske razstave 
društvo HerbS
– fotografsko slikarska sekcija

19:00
Kulturni dom predgrad
3. Šmalcljev večer
Kulturno športno društvo predgrad

13. 10. 

17:00
Multimedijska učilnica FiS
3. kolo »prvenstva občine 
Kočevje v klasičnem šahu 2016«
Šahovsko društvo Kočevje 

14. 10.

17:00
Multimedijska učilnica FiS
4. kolo »prvenstva občine 
Kočevje v klasičnem šahu 2016«
Šahovsko društvo Kočevje

15. 10.

12:00
Športna dvorana Kočevje
Svetovni dan osteoporoze
društvo za osteoporozo 
kočevsko-ribniške subregije

9:30–12.00
Kulturni center Kočevje
Kabalistična konferenca, 
babilonski stolp, predavanje
institut kabala

14:00–16:30
Kulturni center Kočevje
Kabalistična konferenca, deset 
reči, okrogla miza
institut kabala

23. 9.

10:00 
Mestna ploščad   
doživite Kočevsko, medeni zajtrk
Td Kočevje

Tržnica Kočevje
»čebele in med«, 
odprtje razstave 
otroških pesmic in ilustracij
Td Kočevje

19:00 
pokrajinski muzej Kočevje
»Kočevsko skozi čas«, 
premiera filma
Td Kočevje in pokrajinski muzej Kočevje

23. – 25. 9.

rekreacija gaj
razstava gob
ŠTKd gaj-gobarska sekcija

17:00–19:00
razstava gob - degustacije
ŠTKd gaj-gobarska sekcija

24. 9.

9:00 
Mestna ploščad 
praznik mošta in divjačine
Td Kočevje

9:00
zavod nesseltal Koprivnik
divja hrana in naravni kisi, 
delavnica
zavod nesseltal Koprivnik

16:30
Mestna ploščad
dan kultur
Td Kočevje

25. 9.

9:00
gorenja Žaga pri Kostelu - dol
19. obkolpski mednarodni 
rekreacijsko turistični tek 
– Teki dolenjske 2016, 
za pokal dolenjskega lista 
in občine Kočevje
Turistično športno društvo Kostel 

27. 9.

11:00
Knjižnica Kočevje
pomembne osebnosti v Kočevju, 
predavanje Mihaela petroviča ml.
društvo vita

17:00 
Turistični kompleks jezero
70 let aMd Kočevje
aMd Kočevje 

27. – 30. 9.

Tržnica Kočevje
jesenska razstava
društvo podeželskih žena Kočevske

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

vabiMo vaS na oSrednjo 
prirediTev ob občinSKeM 
prazniKu »Tu, Kjer SeM doMa«
v ponedeljek, 3. oktobra 2016 
ob 19. uri, v veliki dvorani Šeškovega 
doma, prešernova 11

Podpis pogodbe o prijateljstvu 
z občino Prokuplje iz Srbije 

Podelitev občinskih priznanj, 
nagrad in plaket

osrednji govornik 
župan dr. Vladimir Prebilič

Kulturna osvežitev
»Marko Hatlak in Kapobanda«
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