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Toča, velika kot pomaranča, veter, ki presega 100 kilometrov na uro, in siloviti nalivi to poletje pustošijo 
po vseh koncih Slovenije. Narava v dveh minutah za sabo pusti šokantne prizore, ki terjajo premislek o 
podnebnih spremembah in nas silijo k ukrepanju. V manj kot mesecu dni sta se v kočevski občini zvrstili 
neurji, ki sta povzročili enormno škodo. Najprej je toča preluknjala okoli 300 streh v Poljanski dolini,  
8. julija pa je supercelična nevihta opustošila Kočevje. Odkrite strehe, poplavljene kleti, porušena 
 stoletna drevesa, poškodovani nagrobniki … S posledicami silovitih neviht se je takoj po končanih 
 hudih minutah borilo sto gasilcev in 25 komunalnih delavcev.    strani 4 - 5

'Težko je pametno govoriti, še težje je pametno molčati.' To misel ima tok-
ratna sogovornica zapisano nad svojo mizo v pisarni. Zaveda se, da prava 
beseda, umirjen način pripovedovanja, zbornost in karakter, ki ga pos-
lušalci lahko slišijo v glasu, ogromno prispevajo k stiku, ki ga ima radio s 
poslušalci. Vedoželjna Mojca Delač, ki je otroštvo preživela v Kočevju, nato 
pa se za znanjem podala tudi v Veliko Britanijo, je prepoznaven glas Radia 
Slovenija. Zgleduje se po BBC-jevi produkciji in v času hitenja, pretiranih 
olepšav in nevzdržnega napihovanja ostaja pri osnovah – podajanju infor-
macij in pogovoru. Z njo smo se pogovarjali o radiu, njeni oddaji  Možgani 
na dlani, novinarstvu, jeziku, ohranjanju pozornosti in še marsičem.

Njen dan se začne ob pol štirih

Znova huda ura na Kočevskem

Foto: Rudolf Baloh 

Foto: Petra Šolar 



Kočevska julij 2019www.kocevje.si 2Mozaik

Vse najboljše, Poletni večeri!

Denis Sevnšek podrl rekord

Občina Kočevje je prve Poletne 
večere organizirala na pobudo Radia 
Univox, ki je idejo o popestritvi toplih 
in dolgih večerov oblikoval skupaj z 
Andrejo Repar, tedanjo vodjo koče-
vske območne izpostave JSKD. Od 
29. junija 2000, ko je na odru Poletnih 
večerov nastopila Damjana Golavšek, 
je radio skupaj s partnerji nanizal 165 
zabavnih večerov, v katerih je nasto-
pilo skoraj 400 različnih glasbenih, 
plesnih in gledaliških izvajalcev. Tudi 
letošnje, jubilejne 20. Poletne večere 
sta odprla župan občine Kočevje in 
pihalni orkester. Člani 'pleh muske' 
so v goste povabili damo slovenske 
popevke Eldo Viler, ki je interpretirala 
nekaj legendarnih skladb, kot so npr. 
Vzameš me v roke, Ti si moja ljube-
zen, Nora je misel in Lastovke. 

Drugi v nizu letošnjih Poletnih 
večerov je bil namenjen predvsem 
romantikom. Gianni Rijavec je ob 

spremljavi svojega nepogrešljivega 
belega klavirja, večglasnega petja, 
kitare, bas kitare, tolkal in ženskega 
godalnega kvarteta izvedel najlepše 
balade iz svojega bogatega reperto-
arja. 

V tretjem letošnjem Poletnem ve-

čeru so na svoj račun prišli ljubitelji 
narodno-zabavne glasbe, saj je nasto-
pil Ansambel Roka Žlindre. To je, kot 
poudarjajo organizatorji, prvi od dveh 
narodno-zabavnih poletnih večerov, 
saj bo še eden v avgustu. Pot kočevske 
prireditve se je s potjo ansambla iz 

sosednje občine križala že davnega 
leta 2007, po številnih festivalih in 
mnogo letih pa se je ansambel vrnil na 
kočevski oder.  

Četrti Poletni večer je krojila doma-
činka Lea Likar Praznik, ki je skupaj 
z zasedbo Kranjci pripravila izredno 
širok nabor najbolj znanih klasičnih 
skladb. "Poleg že izvedenih nastopov 
se jih bo do 30. avgusta, ko bo zak-
ljučni večer, zvrstilo še sedem, se pra-
vi skupaj 11. Tudi letos smo pripravili 
pester žanrski program in povabili 
izvajalce etno, narodno-zabavne in 
zabavne glasbe in še česa, tako bo za 
vsako dušo nekaj," je povedal Uroš 
Novak, direktor Radia Univox. Dodal 
je še, da ostaja glavni moto prireditve 
preživeti zabaven in družaben poletni 
večer na Mestni ploščadi v Kočevju 
ob nastopu znanih slovenskih in tujih 
glasbenih skupin.
P. Š.

Po dveh letih je Denisu Sevnšku us-
pelo vreči motorno žago 31 centime-
trov dlje, kot jo je Danijel Đukarić, 
in tako podreti svetovni rekord. Ko-
čevar, sicer petkratni svetovni prvak, 
je v drugi seriji motorko zalučal tako 
močno, da je na pesku pristala 10,37 
metra od metalne črte. To je bilo 42 
centimetrov več od drugouvrščenega 
Tadeja Hribarja in več kot meter več 
od tretjeuvrščenega Andreja Kostev-
ca. "Celo leto sem treniral," se je 
nasmejal Denis Sevnšek, ki je imel 
tudi podporo občinstva. 

Izziva metanja tega skoraj devet in 
pol kilogramov težkega orodja se je 
letos lotila le ena ženska, predstav-
nik organizatorja Igor Rančigaj pa je 
raje prijel za metlo. To je v tekmo-
valnem duhu zalučal tudi kočevski 
župan Vladimir Prebilič, ki je 'kriv' 

za nenavadno tekmovanje. Pred leti 
je namreč za enega od časopisov 
izjavil, da na 'mestni ploščadi ne 
morejo motorke žagat.' Župan, ki se 
je pozneje sicer opravičil za izreče-

ne besede, je izrazil mnenje, da na 
občinski proslavi ni najbolj primer-
no igranje kočevskih rock ali metal 
bendov, glasbeniki pa so odgovor 
obrnili v provokacijo … in rodilo 

se je svetovno prvenstvo v metu 
motorke, ki že ima posnemovalce. 
“Prvo tekmovanje v metu motorke 
smo organizirali za foro, in sicer kot 
spremljevalni program Kočevske 
rock scene,” je povedal Simon Šega. 
“Razmišljali smo, kaj bi naredili 
poleg koncertov, in odločili smo se, 
da bomo metali ravno motorke,” 
dodaja Igor Rančigaj. Organiza-
torja, ki sta le del številne ekipe, 
pojasnjujeta, da je bil met najprej 
obstranska dejavnost Kočevske rock 
scene, nato pa so, ko so koncerte 
zaradi dežja premaknili na drugo 
lokacijo, ugotovili, da je tekmovanje 
v Gaju bolj atraktivno od glasbenih 
nastopov. “To je šov! Radi bi, da bi 
se ljudje zabavali, in očitno je, da 
se,” je dodal Rančigaj.
P. Š.

Foto: arhiv Radia Univox 

Foto: Bruno Toič 

Toča v Poljanski dolini
11. junija 2019 je neurje s točo 
močno prizadelo del kočevske 
občine, predvsem  Poljansko dolino. 
Poškodovanih je bilo devet naselij: 
Brezovica, Vimolj pri Predgradu, 
Kralji, Čeplje, Jelenja vas, Predgrad, 
Paka pri Predgradu, Dol in Laze pri 
Predgradu. Nekaj objektov je bilo 
poškodovanih tudi v Kočevju in 
bližnji okolici. Na teren se je takoj 
odpravil konvoj gasilcev, ki je po-
magal na najbolj kritičnih lokacijah 
in objektih. V intervenciji je v treh 
dneh odpravljanja in preprečeva-
nja škode sodelovalo 160 gasilcev. 
Vključeno je bilo 34 gasilskih vozil 

in 2 dvižni košari. Na terenu so bile 
že naslednji dan tudi zavarovalnice. 
Situacijo sta si ogledala tudi župan 
in podžupan, ki sta zagotovila pomoč 
Občine Kočevje in Civilne zaščite, 
ki je priskrbela več dvigal za pomoč 
na terenu ter folije za prekrivanje 
objektov, žičnike in letve. Celotni 
stroški gasilske intervencije so zna-
šali 50.000 evrov.

Za oceno škode je bila sestavljena 
komisija, ki ocenjuje, da je bilo po-
škodovanih okrog 180 stanovanjskih 
objektov v obsegu od 10 do 70 % po 
posameznem objektu. Skupno število 
prizadetih ostrešij stanovanjskih in 

drugih poslopij pa je bilo več kot 
300. Skupna višina škode na ostreš-
jih, površinah in bivalnih površinah, 
ki so bile poškodovane neposredno 
zaradi toče in zamakanja, znaša po 
oceni komisije 900 tisoč evrov.

Pomoč prebivalcem je bila za-

gotovljena tudi prek Območnega 
združenja Rdečega križa in Centra za 
socialno delo. Sredstva za pomoč pri 
sanaciji škode so se razdelila glede 
na kriterije, ali je hiša zavarovana 
ali ne, socialno ogroženost in seveda 
oceno škode. Na OZRK Kočevje je 
bilo oddanih 18 vlog. Vsi vlagatelji 
so bili upravičeni do pomoči. Skupna 
dodeljena pomoč od OZRK bo v 
višini 5.950 evrov. Na CSD Osrednja 
Slovenija – zahod pa je bilo oddanih 
16 vlog. Do pomoči bodo upravičeni 
tisti vlagatelji, ki so socialno ogrože-
ni oziroma nimajo večjih prihrankov.
K. G., L. H. 

Foto: Gasilska zveza Kočevje
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Turistično društvo Kočevje Reciklaža, delavnica za otroke 25. 7. 2019 ob 9. uri Tržnica Kočevje
PMK Kočevje Cvetno-fletno, delavnica za otroke 27. 7. 2019 ob 17. uri Kulturni dom Predgrad
KŠD Predgrad Pranger, kulturno-zabavna prireditev 27. 7. 2019 od 17. ure Predgrad
OZRK Kočevje Krvodajalska akcija 29. in 30. 7. 2019 od 7. do 13. ure Rekreacija Gaj
Klub mladih Kočevja Čebelice, delavnica za otroke 1. 8. 2019 ob 9. uri Klub mladih Kočevja
ZB za vrednote NOB Kočevje Srečanje v spomin na ustanovitev Jurišnega bataljona XVIII. divizije 3. 8. 2019 ob 11. uri Polom
Pokrajinski muzej Kočevje Likovna ustvarjalnica, delavnica za otroke 8. 8. 2019 ob 9. uri Likovni salon Kočevje 
Klub mladih Kočevja Sveče iz čebeljega voska 22. 8. 2019 ob 9. uri Klub mladih Kočevja
Jadralni klub Kočevje Sailing vikend (regata vseh jadrnic) 24. in 25. 8. 2019 od 12. ure Rudniško jezero
Jadralni klub Kočevje Zaključna klubska regata 15. 9. 2019 od 12. ure Rudniško jezero
Turistično društvo Kočevje Medeni dnevi 20. 9. 2019 ob 10. uri Središče Kočevja
Turistično društvo Kočevje Doživite Kočevsko 2019 21. 9. 2019 od 9. ure Središče Kočevja
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje Svečanost ob 75. obletnici bojev XVIII. divizije pri obrambi Bele krajine 21. 9. 2019 ob 11. uri Koprivnik

KOLEDAR DOGODKOV

KDO? KJE?KDAJ?KAJ?

Že 183 primerov mišje mrzlice

Popravek

Inštitut za makrobiologijo in imuno-
logijo je do 11. julija potrdil že 183 
primerov obolelih za mišjo mrzli-
co, kar je le dva manj kot v do zdaj 
rekordnem letu 2012. 73 obolelih 
in hospitaliziranih prihaja iz jugo-
vzhodne Slovenije, od tega največ iz 
kočevske občine. Hemoragično mrzli-
co z renalnim sindromom prenašajo 
glodavci, zlasti miši in voluharice, 
človek pa se najpogosteje okuži z vdi-
havanjem prašnih delcev, v katerih so 
iztrebki miši. Virusna bolezen se ne 
prenaša iz človeka na človeka, med 
pokazatelji okužbe pa so mrzlica, 
visoka vročina, glavobol, močne bo-
lečine v ledvenem predelu in trebuhu. 
Pojavijo se tudi bolečine pri gibanju 
očesnih zrkel, bolnik je v obraz rdeč. 
Zdravljenje je simptomatsko, cepiva 
proti bolezni pa za zdaj še ni. 

Mišja leta se pojavijo zaradi milih 
zim, ko glodavci, ki živijo pod zem-

ljo, preživijo in se kmalu razmnožijo, 
k prekomerni namnožitvi pa pripo-
more tudi obilica hrane. Zdravniki 

med ukrepi proti mišji mrzlici svetu-
jejo izredno previdnost pri čiščenju 
prostorov, kjer bi se lahko zadrževale 

miši – priporočajo, da dalj časa zaprte 
prostore najprej temeljito prezračite, 
pri pometanju pa uporabljajte dihalno 
masko. Prostor je treba razkužiti z 
raztopino klornega razkužila, razku-
žene iztrebke ali mrtve glodavce pa 
pobrati z rokavicami s papirnato bri-
sačo, jih odložiti v vrečko in odvreči 
med komunalne odpadke. Po odstra-
nitvi poginulih glodavcev in iztreb-
kov razkužite še preostale površine 
in predmete, ki so lahko onesnaženi z 
iztrebki in so zato kužni. Po razkuže-
vanju je treba prostor in površine še 
mokro očistiti. Pri tem pazite, da se 
ne dviguje prah, v katerem so iztreb-
ki glodavcev in njihovi ostanki. "Po 
končanem razkuževanju in čiščenju 
odstranite uporabljene rokavice v 
vrečko za smeti med odpadke ter si 
roke temeljito umijte z vodo in mi-
lom," svetujejo na NIJZ-ju.
P. Š.

V prejšnji številki časopisa Kočevska smo se zmotili pri navajanju imen ot-
rok pod fotografijo, zato anketo objavljamo še enkrat. Za napako se opravi-
čujemo.

Dva dni zatem, ko so mali maturanti pomahali v slovo, smo na travniku 
Ostržka poiskali otroke iz izmeničnega oddelka. Ta je še posebej zanimiv, saj 
deluje v izmenah: en teden dopoldne in en teden popoldne. V zavetju sence 
smo med otroškim direndajem otroke od četrtega do šestega leta (v izmenič-
nem so sicer vsi, od prvega do šestega) vprašali: kaj najraje počnejo vrtcu. 
Takole so odgovorili …  

Nika: Jaz se najraje igram z dojenčki.
Maid: Tudi jaz se rad igram z dojenčki, pa v mivki, kjer delamo gradove,  
in na vrtiljaku sem rad.
Michel: Jaz pa sem najraje na novem toboganu.
Dejan: Jaz se tudi rad igram z dojenčki, jim pomagam, ko se spuščajo po 
 toboganu. Adamu, ki je star tri leta, sem pomagal na ta veliki tobogan,  
ker bi drugače padel. Pa še ujel sem ga, ker bi drugače padel.
Denis: Jaz pa se najraje igram na mivki.

Foto: www.pixabay.com 

Z leve: Denis, Dejan, Michel, Maid in Nika • Foto: Petra Šolar 
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Že drugo neurje v mesecu dni
Slab mesec zatem, ko je toča uničila okoli tristo streh v Poljanski dolini ob Kolpi in ves pridelek, je močno neurje opustošilo Kočevje. 
 Supercelična nevihta je v nekaj minutah povzročila toliko škode, da jim je še vedno ni uspelo oceniti. Močan veter je odkrival strehe,  
rušil stoletna drevesa in odnašal stvari, silovit dež pa je zalil nešteto poslopij.

"Prvi klic oziroma sporočilo smo 
prejeli pet minut do 19. ure, temu 
pa jih je sledilo še 45," opisuje Igor 
Kalinič, predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Kočevje. Sto 
gasilcev iz osmih društev je 8. julija 
zvečer z 18 vozili hitelo črpati vodo 
iz številnih kleti in pritličnih prosto-
rov ter prekrivati 42 streh pred na-
povedanim dežjem. Poplavljenih in 
z drevesi nametanih cest so se lotili 
komunalni delavci. "Takoj po neurju 
je bilo na terenu osem ekip oz. 25 
ljudi, ki so z rovokopači, avtodvi-
gali, grajferji in traktorji pometale, 
žagale porušena drevesa, odstranje-
vale odlomljene veje in odmaševale 
jaške. Ogromno dela smo imeli z 
upravljanjem črpališč, saj so preve-
like količine vode in izpad elektrike 
onemogočali delovanje sistema," 
pove Marko Kljun, direktor Komu-
nale Kočevje. Silovit veter je olupil 
streho na stavbi na Tomšičevi 13 
in jo zabrisal na sosednjo ter streho 
Kočevskega tiska. Veter je ruval vse 
– lipe, smreke in bukve so padale na 
poslopja, poškodovale ogromno og-
raj in precej spomenikov na mestnem 
pokopališču. "Škoda na pokopališču 
bo ocenjena predvidoma prihodnji 
teden, ko bomo odstranili vsa podrta 
drevesa in veje. Šele tedaj bo mo-
goče ugotoviti, koliko spomenikov 
je bilo poškodovanih," pravi Kljun. 
Njihovi delavci so bili na terenu 
do polnoči, gasilci do enih zjutraj, 
naslednji dan pa so možje v rdečem 
pomagali prekriti nekaj streh, pred-
vsem kolegom, ki so v ponedeljek 
pomagali drugim in jim ni uspelo 
pomagati sebi.

Kočevje je dan po besnenju obiskal 
minister za okolje in prostor Simon 
Zajc. Po ogledu terena je dejal, da 
škode še niso ocenili, a da naj bi ta 
zadoščala zahtevam za dodelitev 
državne pomoči. Napovedal je spre-
membe zakona o odpravi posledic 
vremenskih nesreč. Cilj zakonskih 
sprememb je hitrejša pomoč. "Že-
limo skrajšati čas, ko intervenira 
država, in ne čakati sprejetja pro-
grama, ter upoštevati, da so takšni 
dogodki lokalizirani. To pomeni, 
da bomo upoštevali, da lahko eno 
manjšo občino močno prizadene že 
škoda v višini enega milijona, kar po 
zdaj veljavni zakonodaji ni dovolj, 
da pomaga država. To nameravamo 
spremeniti," je dejal Simon Zajc.
Petra Šolar

Foto: Žarko Nanjara 
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Upravljanje z gozdovi

Sečnja in spravilo lesa 
v vseh razmerah

- Klasična sečnja 
in spravilo lesa

- Strojna sečnja ter izvoz 
in sortiranje lesa

Gradnja, rekonstrukcija 
in sanacija gozdnih prometnic 
in gozdne infrastrukture

Gojitvena in varstvena dela 
za zaščito pred divjadjo.

Svetovanje in izdelava 
ponudbe za upravljanje 
z gozdovi

Posredništvo in svetovanje 
pri prodaji GLS

Odkup in prevoz 
GLS (gozdno lesni sortimenti)

Odkup GLS

- Aktualne odkupne cene
- Poštena izmera
- Hitro plačilo 
  
Prevoz GLS

- Prevoz dolgega in kratkega 
lesa po celi Sloveniji

- Mednarodni prevoz z vlačilci 
za prevoz GLS

Svetovanje

- Izbor izvajalca za sečnjo 
in spravilo lesa

- Sodelovanje z Zavodom 
za gozdove Slovenije

Lesna proizvodnja
in prodaja lesa

Predelava lesa 

- Razžagovanje hlodovine
- Sušenje lesa v lastnih 

sušilnicah
- Proizvodnja lesne 

biomase

Prodaja lesa 

- Sušen in nesušen 
žagan les

- Lesna biomasa
- Cepljena drva

Odkup in prevoz lesa 

- Žagan les
- Lesna biomasa

040 528 323, Alan Obranovič
alan.obranovic@kocevski-les.si

051 857 887, Dominik Bojc
dominik.bojc@kocevski-les.si 

041 817 785, Peter Tekavec
peter.tekavec@kocevski-les.si

Gospodarjenje z gozdovi 
in predelava lesa

041 413 545, Aleš Marolt, Direktor

ales.marolt@kocevski-les.si

Kočevski les d.o.o.
Trata XIV/6A, 1330 Kočevje
info@kocevski-les.si
www.kocevski-les.si

Družba Kočevski les 
je certificirana po sistemu 
PEFC in FSC za sledljivost 
lesa in odgovorno upravljanje 
z gozdovi.

Foto: Žarko Nanjara Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Rudolf BalohFoto: Rudolf Baloh
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V nekaj manj kot štirih letih si 
poslušalcem prek radijskih valov 
prenesla več kot 1.600 minut zna-
nja o možganih. Redna tedenska 
radijska oddaja bo konec julija 
obeležila dvestoto oddajo. Katero 
razkritje o možganih pa je najbolj 
fasciniralo tebe? 
To pa je težko vprašanje … Najprej 
misel o možganih, ki me spremlja: če 
bi bili človeški možgani tako eno-
stavni, da bi jih mi lahko razumeli, 
bi bili mi tako enostavni, da jih ne 
bi mogli. Iz oddaje v oddajo smo 
dokazovali, da je resnična. Morda 
me je najbolj fasciniralo dejstvo, da 
so možgani odgovorni za stvari, za 
katere zaradi vsakdanjosti uporabe 

ne bi niti pomislili, da so. Recimo: 
to, da tu sedim in znam obdržati 
ravnotežje, da te razumem, da se s 
tabo pogovarjam, da razmišljam, da 
si lahko za kakšen odgovor vzamem 
več časa in moj frontalni reženj 
deluje … Najbolj me je fasciniralo 
'vesolje', ki ga odpirajo. V minulih le-
tih se je nabralo ogromno tem; ravno 
danes sem razmišljala, ker sem se s 
tem ukvarjala, o eholokaciji, o tem, 
kako se lahko slepi ljudje orientirajo 
s pomočjo odboja zvoka od stvari. To 
so svetovi, ki jih ljudje, ki vidimo, ne 
poznamo in odkrivamo na drugačen 
način. Res smo fascinantni, bolj, kot 
bi si mogoče kdaj mislili! In to nas 
učijo naši možgani. 

Dolgo so nam vsiljevali mit o dese-
tih odstotkih aktivnih možganov, 
ki pa ne drži, kajne?
Da, res je. Eno oddajo smo z gostjo, 
doktorico Tino Bregant, posvetili tudi 
nevromitom, ki jih je kar nekaj. Od 
odstotkov možganov, ki jih uporablja-
mo, pa do Mozartovega učinka - tudi s 
tem so povezani nevromiti. Tudi prek 
pogovorov s slovenskimi strokovnjaki 
opažam, da je javnost vedoželjna in 
da veliko ve o možganih. Seveda je 
včasih vznemirljivo prebrati kakšno 
stvar, denimo o gumbu za ljubezen ali 
gumbu za super sposobnost, toda člo-
vek se nauči, da so ta omrežja preveč 
kompleksna, da bi delovala na gumb-
ke. Nevroznanost je doživela razcvet, 

objavljenih je bilo veliko člankov in 
poročil o možganih. A je treba vse brati 
z možgani, jemati z zdravo mero zadr-
žanosti in premislekom. Informacij je 
veliko, mi pa se trudimo, da s pomočjo 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z mož-
gani, kakšno stvar, ki je zelo popularna, 
kritično umestimo v znanje ali smo 
morda malce bolj zadržani do tega. 

Lahko pa delček možganov celo 
pogrešamo, pa nam ne bo škodilo 
pri opravljanju osnovnih funkcij, 
kajne?
Da, to je sijajna stvar. Včasih se poša-
lim, da plastika ni nič dobrega, sploh 
pri skrbi za okolje, nevroplastičnost pa 
je nekaj sijajnega. Del naših možganov 

“Prvi program je izbral mene”

Ton glasu vsakega od nas je enkraten, ravno tako kot je enkraten prstni odtis. Njenega poslušalci Prvega programa Radia Slovenija pre-
poznajo brez težav, saj je poseben zaradi barve in umirjenosti. Zgleduje se po BBC-jevi produkciji in v času hitenja, pretiranih olepšav in 
nevzdržnega napihovanja ostaja pri osnovah – podajanju informacij in pogovoru. Čeprav je diplomirala iz mednarodnih odnosov in ma-
gistrirala iz socialne psihologije, je, strastno navdušena nad svetom in ljudmi, izbrala mikrofon. Mojca Delač je za veliko ljudi prvi glas, ki 
ga slišijo zjutraj, je voditeljica že skoraj dvestotih oddaj Možgani na dlani, je novinarka, moderatorka in voditeljica prireditev. Je ena od 
redkih, ki se zaveda, da je vsaka sprememba v telesu opazna na glasu, zato skrbno pazi tako pri pripravi vsebin kot ohranjanju mirnega 
tona glasu. Z Mojco, ki je prve izkušnje z mikrofonom dobila v najstniških letih na kočevskem radiu in trdi, da je radio magičen, smo se 
pogovarjali tako o možganih, ki jim je namenila že skoraj dvesto oddaj, kot novinarstvu in radiu …

Foto: Adrian Pregelj, RTVSLO
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je namreč včasih sposoben prevzeti 
katero od nalog, ki jih opravlja drugi 
del možganov. To je zelo uporabno pri 
možganski kapi, pri rehabilitaciji, ra-
zvoju možganov, da znajo najti kakšno 
obvoznico, če glavna pot ne dela. To 
je še en v nizu sijajnih odkritij o tem 
našem organu.

Čeprav si študirala mednarodne 
odnose in socialno psihologijo,  
si izbrala mikrofon. Zakaj?
Zgodba o mikrofonu sega v Kočevje. 
Pri 12 letih sem namreč začela so-
delovati s kočevskim radiem, prvič 
sem sedla za mikrofon. To je bil moj 
ustvarjalni hobi, ki mi je omogočal ra-
zvoj in delo z ljudmi. Ljudje in njihove 
zgodbe me namreč fascinirajo. Mo-
goče je to tudi odgovor na vprašanje, 
zakaj me je potegnilo do mikrofona 
– ker odpira neverjetne svetove. Po eni 
strani krajša razdalje med ljudmi, po 
drugi strani pa je neizmeren vir znanja 
o različnih stvareh. Možgani so le ena 
izmed teh. No, pa vendar sem mislila, 
da bo radio le za mojo dušo in da me 
bo poklicna pot odpeljala kam drugam. 
Zanimali so me jeziki, logika, tudi ma-
tematika in psihologija. Za študij sem 
izbrala mednarodne odnose, za njimi 
socialno psihologijo, a sem ves čas 
obdržala stik z radiem. Po končanem 
magisteriju in vrnitvi v Ljubljano se je 
ponudila možnost za redno službo na 
Radiu Slovenija, in ugotovila sem, da 
lahko znanje o mednarodnih odnosih 
in absolutno tudi socialno psihologi-
jo uporabim pri delu. In mikrofon je 
postal redna služba. 

Si sama izbrala ravno Prvi 
 program?
Prvi program je pravzaprav izbral 
mene. Ko sem bila še študentka, sem 
na Radio Slovenija poslala elektronsko 
pošto. Spomnim se, da je bila takrat 
avdicija za napovedovalce, na kate-
ri nisem bila sprejeta, so pa ravno v 
tistem času potrebovali sodelavko v re-
dakciji za Slovence po svetu na Prvem 
programu in me na osnovi življenjepi-
sa in izkušenj povabili. Od takrat sem 
del te redakcije in te zgodbe. In tako 
sem ostala tu. 

Kdaj in kako se začne tvoj dan,  
če si v jutranjem programu?
Če sem v jutranjem programu, se moj 
dan začne ob pol štirih. Takrat vsta-
nem in grem na radio, imam že vse 
pripravljeno, malo po četrti uri sem 
tam. Več dni pred tem pripravljamo 
vsebine, pregledam stvari in pripra-
vim oddaje. Zjutraj preberem glavne 
spletne strani, preverim, kaj se je 
zgodilo po svetu ponoči. Ko pridem, 
pozdravim ekipo, malce poklepetamo 
in preverimo, ali je vse tako, kot mora 
biti. Potem pa akcija. V etru sem štiri 
ure. Nato imamo sestanek, na kate-
rem snujemo načrte za naprej. Včasih 
lahko končam ob enih, včasih kon-

čam ob štirih, včasih pa se zavleče do 
večera. Poskušam si, vsaj popoldne, 
privoščiti malo oddiha in spočiti 
glavo. Sem pa jutranji človek, kar mi 
olajša delo.

Medtem ko Radio Slovenija tudi 
zaradi statusa, ki ga ima, in pla-
čevanja naročnine lahko ohranja 
izobraževalne vsebine, jih večina 
radiev ne. So mediji tisti, ki so 
vplivali na instantno vsrkavanja 
vsebin, smo poslušalci tisti, ki vpli-
vamo na medije ali kdo drug?
Kombinacija vsega, bi rekla. Razno-
likost medijev in pojav spleta, kjer z 
dvema klikoma prideš do vseh infor-
macij, sta lahko za nas 'odjemalce' zelo 
vabljiva, a hkrati je to vabljivo tudi 
za produkcijo teh vsebin. To je lahko 
sijajno, če pridemo do pravih zgodb, iz 
katerih se učimo in beremo o odkritjih 
z vsega sveta. Po drugi strani pa, kar 
sem že prej vsaj delno odgovorila, je 
množica informacij takšna, da včasih 
še strokovnjaki težko razberejo, kaj in 

kako, kje je prava resnica. Poslanstvo 
Prvega programa Radia Slovenija 
je tudi izobraževanje, ustvarjanje 
poglobljenih vsebin. Prizadevamo si, 
da ponujamo preverjene in kakovostne 
informacije. 

Če govoriva o množični ponudbi in 
produkciji vsega tega znanja, je to tudi 
odlična oglaševalska platforma. Mislim 
pa, da je marsikaj v življenju postalo 
instantno, da smo izgubili potrpežlji-
vost in vedoželjnost, ki smo jo imeli v 
šolskih klopeh, ko smo odšli v knjižni-
co brskat po knjigah. Če zdaj z nekaj 
kliki ne dobimo odgovora, smo že kar 
v stiski. Časi se spreminjajo, razvoj je 
prinesel svoje, kar je omogočilo veliko 
dobrih stvari, hkrati pa nas postavilo 
sredi univerzuma dejstev in informacij, 
kar je izziv za nas, ki jih podajamo nap-
rej. Mislim, da je čas, ki si ga vzamemo 
za pripravo neke stvari, zelo dragocen. 

Radio ne more prepričati s sliko, s 
telesno govorico, temveč le z gla-
som. Barva glasu je pomembna – 
kaj še je pomembno, da prepričaš 
poslušalce, da ti prisluhnejo in 
ostanejo pozorni?

Kako poveš zgodbo, kako jih pri-
tegneš. Radio je zame romantičen, 
magičen medij, saj lahko brez vseh 
teh vidnih dražljajev in samo z zvo-
kom pričara sliko. Je družabnik doma 
in v avtomobilu. Lahko je prisoten 
v žepu na mobilnem telefonu, kar 
je ena od pozitivnih stvari razvoja. 
Z zvokom lahko ustvarimo krasno 
podobo, in če se človek na začetku 
najde v tej pripovedi, če se približaš 
posamezniku, njegovemu svetu, ti je 
uspelo. Tu je pomembna zgodba. Se-
veda pa so jutra na primer drugačna 
od dnevnega ali nočnega programa. 
Zjutraj je tempo takšen, da na 2 do 
3 minute podamo neko informacijo, 
zelo strjeno, brez prevelikega okrasja. 
Prava beseda, umirjen način pripove-
dovanja, zbornost in karakter, ki ga 
poslušalci lahko slišijo v glasu, lahko 
veliko prispevajo k stiku, ki ga ima 
radio s poslušalci. 

Skrb za lep jezik je bistveni del 
prvega programa. Kaj te najbolj 

zmoti pri poslušanju pogovornega 
jezika?
Dvojina in rodilnik. To me res zaboli.

Imaš pri snovanju svojih oddaj 
 popolno svobodo?
Imam veliko svobode. Če govoriva o 
oddaji Možgani na dlani, kakšno stvar 
predebatiram s kolegi, poslušam sku-
paj v uredništvu, kar se mi zdi super, 
saj včasih sam nisi pozoren na kakšne 
stvari ali slišiš zgodbo drugače. Pri 
delu imam lahko veliko kreative in 
veliko svobode.

Uporabljaš kakšne trike za ohra-
njanje pozornosti, glede na to, da 
si pripravila že skoraj 200 oddaj o 
možganih?
Naši možgani veliko sanjarijo. Nič 
nenavadnega ni, če so med najinim 
pogovorom najine misli kdaj kam 
ušle, čeprav sva osredotočeni oz. vsaj 
trudiva se, da so možgani tam, kjer 
morajo biti. Na radiu uporabljamo pre-
more, napevke, efekte, malo glasbene 
podlage. Včasih obrnemo temo, nepri-
čakovano kaj rečemo. Imamo cel kup 
zvočnih možnosti, s katerimi se lahko 

igramo. Včasih se pošalimo, uporabi-
mo drug glas, da nas zbudi …

 
Katere oddaje ti najraje poslušaš?
Zelo rada poslušam znanstvene odda-
je, radijske dokumentarce, glasbene 
oddaje, podcaste, tudi tuje produkcije. 
Na splošno mi je zelo všeč BBC-jeva 
produkcija, ker se mi zdi, da so ohra-
nili čudovit zvok brez prekomernega 
okraševanja in to umirjenost v pripove-
dovanju, ki mi je blizu. Podcast, ki si 
ga velikokrat zavrtim, je Desert Island 
Discs, to je pogovorna oddaja, katere 
začetki segajo desetletja nazaj in ima 
pravzaprav zelo preprost radijski for-
mat. Gre za pogovor z znanimi ljudmi, 
njihove portrete. Sliši se, da je za tem 
veliko raziskovanja, najbrž imajo tudi 
veliko ekipo, ki s pravimi vprašanji 
prodre do človeka. O posameznikih, ki 
so sicer znane osebnosti, slišimo stvari, 
ki jih sicer ne. Zanimivo mi je poslušati, 
kako se odprejo. Kako pride do izraza ta 
intimnost radijskega etra, v katerem se 
lahko sprostijo, ta dvojina med spraše-
valcem in intervjuvancem. Všeč mi je 
glasba, ki jo izberejo. Vse to je zapaki-
rano v format, ki me sprosti in veliko 
nauči. Med podcasti, ki jih poslušam, so 
tudi o možganih, o psihologiji, tudi kak-
šen o športu se najde. Če si včasih ne 
bi želela spočiti ušes, bi veliko več časa 
namenila poslušanju tuje produkcije. 
Zdi se mi, da se tako učim, kaj se drugje 
dogaja, kako drugače povedati stvari.

Če si že omenila podcaste, pa se 
mi dozdeva, da med slovenskimi 
prevladujejo takšni, kjer spraševa-
lec več govori kot intervjuvanec.
Morda ti odgovorim z mislijo, ki jo 
imam zapisano nad svojo mizo v 
pisarni. Težko je pametno govoriti, 
še težje je pametno molčati. Verjetno 
podobno velja tudi za podcaste, da 
je treba včasih varčevati z besedo, 
čeprav so njihove vsebine in način 
pripovedovanja različni.

Kaj si želiš delati, kakšne načrte 
imaš?
To je bilo zame vedno dobro vpra-
šanje. Včasih sem si želela, da bi se 
usmerila v točno določeno stvar, am-
pak me zanima toliko različnih. Verje-
tno je vsem presečišče naše vedenje, 
naše glave, pravzaprav možgani. V pri-
hodnje bom poskušala vse pridobljeno 
znanje razvijati. Morda na nov način. 
Želim si še dvesto Možganov na dlani, 
ki bi dodali delček v mozaik razume-
vanju možganov za splošno javnost. 
Prej sem pozabila povedati, da je misel 
na tistega, ki te posluša, v vseh ter-
minih priprave zelo pomembna. To je 
ta človek, ki me zanima – poslušalec. 
Morda me znova odpelje tudi v razi-
skovanje, doktorat, morda tudi še kam 
po svetu. Sem vedoželjna, s tem, kar 
sem se do zdaj naučila, lahko marsikaj 
ustvarim. Idej pa imam še veliko. 
Petra Šolar

S terena na poljih čajevca v kitajskem Wuyuanu • Foto: osebni arhiv Mojce Delač 
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Župan občine Kočevje dr. Vladimir 
Prebilič je v Turističnem kompleksu 
Jezero 19. junija sprejel odlične učence 
in dijake iz kočevske občine oziroma 
kočevskih šol. V preteklem šolskem letu 
je osnovno šolo z odličnim uspehom v 

vseh letih zaključilo 23 učencev od 128, 
kočevsko srednjo šolo oziroma gimna-
zijo pa 12 od 88. Župan je tudi letos k 
udeležbi na sprejemu pozval odličnjake, 
ki se šolajo zunaj občine, a imajo tu stal-
no bivališče. Povabilu sta se odzvala dva 

dijaka in en učenec. Skupaj je bilo tako 
na sprejem vabljenih 38 odličnjakov.

Župan je vsem odličnjakom predal 
spominsko plaketo v obliki županove 
petice, v svojem nagovoru pa tako njim 
kot staršem in učiteljem čestital za izje-

men dosežen uspeh. Mlade je opomnil 
na univerzalnost pridobljenega znanja 
in jim zaželel, da bi ga znali v življenju 
čim bolje izkoristiti, tudi v domačem 
okolju.  
K. G.

Moja občina

Obnova toplovoda v Turjaškem naselju

Sopotniki dobili novo vozilo

38 odličnjakinj in odličnjakov

Občina Kočevje je v začetku julija 
začela obnovo toplovoda v Turja-
škem naselju v Kočevju. Potekala 
bo po fazah in se zaključila leta 
2020. Obstoječe toplovodno omrež-
je v Turjaškem naselju v Kočevju je 
namreč dotrajano in na meji še upo-
rabnega, kar dokazujejo nenehne in-
tervencije in izredna nujna popravila 
posameznih odsekov zaradi okvar.

Toplovodno omrežje v Turjaškem 
naselju se oskrbuje iz kotlovnice in 
toplotne postaje Turjaško naselje. 
Primarni vir oskrbe Turjaškega na-

selja, Kekčeve ulice in delno Lju-
bljanske ceste je toplotna energija iz 
kotlovnice na lesno biomaso Trata. 
V primeru nizkih temperatur in 
okvare na kotlovnici Trata se vkla-
plja kotlovnica Turjaško naselje. 

Rekonstrukcija toplovoda je raz-
deljena na osem posameznih faz, in 
sicer: 
• Faza A v dolžini 81,25 m, 
• Faza B v dolžini 174,55 m, 
• Faza C v dolžini 161,40 m, 
• Faza D v dolžini 136,40 m, 
• Faza E v dolžini 189,35 m, 

• Faza F v dolžini 97,00 m, 
• Faza G v dolžini 116,60 m in 
• Faza H v dolžini 209,85 m.  
Faza A je bila že obnovljena v letu 
2018, v letu 2019 se bodo obnav-
ljale faze E in D ter delno faza G, 
preostale faze pa se obnovijo v letu 
2020. Pogodbena vrednost celotne 
investicije je 692.000 evrov brez 
DDV. V letu 2019 je v proračunu 
občine zagotovljenih 278.700 
evrov, v letu 2020 pa 413.300 
evrov.
I. K.

5. julija je kočevski župan dr. Vla-
dimir Prebilič predal ključe novega 
avtomobila direktorju Zavoda So-
potniki Marku Zevniku. Dogodka 
so se udeležili prostovoljci enote 
Kočevje, ki nesebično pomagajo 
starostnikom pri njihovih dnevnih 
opravkih. Povabili smo tudi nekaj 
uporabnikov, ki so se z veseljem 
odzvali, da so povedali, kako jim 
Sopotniki pomagajo v vsakdanjem 
življenju. 

Enota v Kočevju bo zdaj vozi-
la z dvema voziloma. V uporabo 
smo dobili novo Kia Ceed. Vozilo 
bo namenjeno predvsem vožnji v 
Novo mesto. Zdaj bo delo veliko 
lažje in razbremenjeno, tako za 

prostovoljce kot uporabnike. Tudi 
število zavrnjenih prevozov se bo 
zmanjšalo. 

Posledično pa bomo morali okre-

piti tudi svojo ekipo prostovoljcev, 
zato lepo vabljeni vsi, ki bi želeli 
pomagati starejšim. Potrebujete 
le dobro voljo, željo po pomoči in 

veljavno vozniško dovoljenje. Za 
vse informacije lahko pokličete po 
telefonu na številko 051 426 411.

Iskreno se zahvaljujemo Občini 
Kočevje za sodelovanje in podpo-
ro pri izvajanju in razvoju storitve 
Sopotniki.
Anita Rauh

Foto: arhiv občine Kočevje

Zavod Sopotniki obvešča vse svoje 
uporabnike v občini Kočevje, da 16. 
8. 2019 ne bodo opravljali prevozov 
in sprejemali rezervacij zaradi letne-
ga kolektivnega dopusta. Starejši 
občani nas za prevoz lahko spet 
pokličejo od 19. 8. 2019 dalje.  
Hvala za razumevanje.

Foto: Gorazd Svete

Foto: arhiv občine Kočevje
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Novo mesto

07 332 41 44 

Kočevje 

064 181 300

Ribnica

031 767 666

DO -50% POPUSTA 
NA SONČNA OČALA 

Akcija velja do 31. 8. 2019. Popusti se ne seštevajo.

WWW.PRESKAR.SI

Kali danes za prihodnost
Občina Kočevje je v letu 2017 na 
razpis LAS-a Po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe prijavila projekt 
Kali danes za prihodnost in uspešno 
pridobila sredstva Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje. Cilj pro-
jekta je ozaveščanje, informiranje in 
izobraževanje lokalnega prebivalstva 
o pomenu varstva narave, ohranjanja 
biološke in kulturne raznovrstnosti, 
vzdrževanja kulturne krajine in ohra-
nitve kulturne dediščine. Med tovr-
stne objekte spadajo tudi kali ali luže, 
ki so nekoč predstavljali edini vir 
pitne vode za živino. Z izginjanjem 
živinoreje izginjajo tudi kali, ki pa še 
danes predstavljajo pomemben vir na-
pajanja za divje živali in so predvsem 
pomemben del ekosistema za številne 
živalske vrste.

Na primeru ureditve kala v Predgra-
du se je prikazalo, kako pomembna je 
primerna ureditev tovrstnih objektov 
za preživetje številnih rastlinskih in 
živalskih vrst, ki so vezane na vodno 
življenjsko okolje. Izboljšanje nara-
vovarstvenega statusa kala, aktivnosti 
partnerske OŠ Ob Rinži, ki so bile 
opisane v prejšnji številki, pa bo omo-
gočila nadaljnje ohranjanje te lokalne 
naravne in kulturne dediščine prek 
izobraževanja in ozaveščanja.

Ureditev kala bo prispevala k obo-
gatitvi pomembne lokalne razvojne 
točke – Kulturnega doma v Predgra-
du, kjer imajo prostor številne lokal-
ne iniciative. Z obnovo kala, ki je v 
neposredni bližini doma, in z aktiv-
nostmi, ki se bodo v domu odvijale, 
bo projekt podprl lokalno razvojno 
točko. Obisk kala v Predgradu bodo 
obiskovalci lahko povezali z bližnjimi 

točkami naravne in kulturne dedišči-
ne, npr. arheološkim najdiščem Spaha 
nad Brezovico, s kalom v Jelenji vasi, 
S Kolpo in drugo turistično ponudbo 
na območju Poljanske doline in reke 
Kolpe. V okviru projekta je Občina 
Kočevje izdelala strategijo o urejanju 
kalov, v kateri so, poleg popisa večjih 
kalov v občini Kočevje, Kostel in 
Osilnica, podane tudi osnovne smer-
nice za obnovo teh.

Pred Kulturnim domom v Predgradu 
so postavljene tri informativne table v 
slovenskem, angleškem in nemškem 
jeziku, ki obiskovalce seznanjajo s 
pomenom ohranitve vodnih virov. 
V okviru prireditve Prangerjada pa 
bosta izvedeni še dve predavanji in 
igra o kalih. Vse obiskovalce tako va-
bimo na predavanji, ki bosta potekali 
26. 7. 2019, ob 19. uri v Kulturnem 
domu Predgrad in 30. 7. 2019 ob 19. 

uri v Pokrajinskem muzeju Kočevje. 
Vsekakor pa vabljeni na Prangerjado 
v soboto, 27. 7. 2019, kjer bo ob 18. 
uri odigrana tudi igra o kalih.

Projekt traja od 1. 10. 2018 do 30. 
10. 2019. Vrednost ob prijavi zna-
ša 50.690 evrov, s sofinancerskim 
deležem iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja v višini 
34.715 evrov. 
I. Š.
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Prenovljeni dom in dve novi vozili za PGD Šalka vas
Gasilke in gasilci PGD Šalka vas so 
29. junija s sprejemom novih vozil in 
odprtjem prenovljenega gasilskega 
doma zaključili praznovanje ob 110. 
obletnici delovanja društva, kjer so 
bili prisotni visoki gostje z nacional-
ne gasilske zveze, direktor Uprave 
RS za zaščito in reševanje Darko 
But, župan in podžupan občine Ko-
čevje ter predstavniki pobratenih in 
partnerskih gasilskih društev. Predse-
dnik PGD Šalka vas Branko Kocjan 
se je v imenu gasilcev krajanom, 
donatorjem in organizacijam zahva-
lil za pomoč pri obnovi gasilskega 
doma in nabavi dveh novih gasilskih 
vozil. Vozili sta poveljniku društva 
Branku Gorenčiču v uporabo predala 

župan dr. Vladimir Prebilič in po-
veljnik Gasilske zveze Kočevje Leon 
Behin mlajši. Obe vozili je blagoslo-
vil kočevski župnik Damjan Štih. 

Gasilska Zveza Kočevje je društvu 
prerazporedila nekaj let staro vozilo 
za moštvo GVM-1 iz PGD Kočevje, 
ki omogoča prevoz 9 gasilcev. Drugo 

gasilsko vozilo s cisterno GVC-
16/25 z dodatno opremo za gašenje 
požarov v naravnem okolju pa je 
tipizirano gasilsko vozilo z vgraje-
nim 2500-litrskim rezervoarjem za 
vodo, gasilsko-tehnično opremo ter 
tremi hitro napadalnimi navijaki. 
Vozilo ima vgrajeno gasilsko visoko-
tlačno centrifugalno črpalko, gnano 
prek motorja vozila. Uporablja se za 
gašenje in reševanje pri požarih in 
za manjše tehnične intervencije ter 
gašenje požarov v naravnem okolju.

Prenovljeni gasilski dom sta odprla 
podžupan občine Kočevje Roman 
Hrovat in predsednik KS Šalka vas 
Rajko Kapš, ki sta ključ od vhodnih 
vrat doma predala predsedniku 

PGD Šalka vas Branku Kocjanu. 
Gasilski dom je prenovljen, krasi ga 
nova fasada z novim grbom društva, 
vgrajena so nova vrata in okna, 
prenovljeno je stopnišče in obnovlje-
ni preostali obstoječi prostori. Dom 
ima večjo zgornjo dvorano, ki je 
namenjena izobraževanju, rekreaciji, 
različnim prireditvam in druženju. 
Preuredili so obstoječe orodišče, 
da je primerno za večje vozilo, in 
izdelali novo za dve manjši gasilski 
vozili. V obeh prostorih so obnov-
ljene stene in tlaki, izdelane nove 
omarice za osebno zaščitno opremo 
operativcev ter obnovljena arhivska 
gasilska tehnika in oprema. 
M. H., A. P. 

Foto: Bojan Kocjan 

Nova spletna stran Občine Kočevje
Obveščamo vas, da je Občina Kočevje 
v poletnih mesecih izvedla prenovo 
spletne strani, ki predstavlja nove funk-
cionalnosti in vsebine ter osrednjo vlo-
go pri spletnem informiranju občanov. 

Tehnološka prenova spletne strani 
je zajemala več vidikov, med katerimi 

smo se osredotočili predvsem na upo-
rabo sodobnih tehnologij. Spletna stran 
bo tako zdaj omogočala elektronsko 
oddajo vlog in obrazcev, e-obveščanje 
občanov, e-participacijo občanov prek 
predlogov in pobud ter prijav napak. 
Nova spletna stran pa je tudi prilago-

jena za mobilne naprave. Vsebinska 
prenova spletne strani je bila razdelje-
na v dve fazi, in sicer v prvi fazi smo 
se osredotočili na prilagoditev videza 
potrebam občine, druga faza pa je bila 
namenjena posodobitvi in reorgani-
zaciji vsebin (zakonska skladnost in 

posodobitev obstoječih vsebin).
Z novo spletno stranjo želimo občan-

kam in občanom približati in ponuditi 
nove elektronske oblike komuniciranja 
ter jim omogočiti lažji vpogled in opra-
vljanje storitev na enem mestu.
A. P.

Dan državnosti in festival slovenske glasbe
Na predvečer dneva državnosti smo 
praznik obeležili tudi v Kočevju, letos 
na mestni ploščadi. Praznovanje je bilo 
združeno s Festivalom slovenske domo-
ljubne pesmi Mati domovina, ki se je bil 
prvič pred sedmimi leti, prav v Kočev-
ju. Prireditev je odprl otroški pevski 
zbor Osnovne šole Zbora odposlancev 
z Zdravljico, zbrane goste in občane ter 
občanke pa je nagovoril župan občine 
Kočevje dr. Vladimir Prebilič. V svojem 
nagovoru je poudaril pomen domovine 
in države, spomnil na nastanek naše 
Slovenije in zaključil z dobrimi željami 
ob rojstnem dnevu države: 

“Slovenija nas povezuje po narav-
ni poti, nam ponuja zavetje in varen 
pristan in predvsem je naš dom. Ni 
popolna, vedno jo lahko in jo moramo 
nadgrajevati, a je edina, ki jo imamo. 

Naj bo torej dan državnosti rojstni dan, 
kot si ga naša Slovenija zasluži, polno 
veselih ljudi s številnimi ambicijami 
ter motivacijo, hrabrostjo in pogumom 
za udejanjanje teh. Povsem naravno je, 
da smo si med seboj različni, imamo 
različne nazore in različne poglede, a 
ko pride do Slovenije, bi morali biti eno 
samo – ponosne državljanke in ponos-
ni državljani, ki jim Slovenija pomeni 
vse!” 

V drugem delu večera je na velikem 
odru na mestni ploščadi potekal 7. 
festival slovenske domoljubne pesmi 
Mati domovina, ki ga pripravlja Slo-

vensko kulturno-umetniško društvo 
Mati Domovina z Združenjem VSO 
in društvom MORiS Kočevska Reka. 
Častni pokrovitelj prireditve je bil 
predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. V programu so nastopili Pevski 
zbor osnovne šole Zbora odposlancev, 
Jolanda Anžlovar, Oto Pestner, Urška 
Bakovič, Lea Likar, Alenka Gotar, 
Dejan Herakovič, Gianni Rijavec, Oktet 
Gallus, Skupina Lenarti in Ansambel 
Roka Žlindre. Nastopajoče sta spremlja-
la anasmbel orkestra Slovenske vojske 
in Tamburaški orkester Dobreč.
K. G.

Foto: Bojan Štefanič 

Vozite prehitro?
V Kočevju je bil sredi maja pri pošti 
postavljen nov prikazovalnik hitrosti, 
in sicer z namenom spremljanja pro-
meta oziroma hitrosti in tudi opozarja-
nja voznikov o upoštevanju omejitve 
hitrosti. V občini Kočevje so trenutno 
postavljeni trije prikazovalniki, in sicer 
na cestah, na katerih so večje prometne 
obremenitve oziroma so po podatkih 
krajevnih skupnosti zaznane največ-
je kršitve omejitev in je zaradi tega 
ogrožena varnost pešcev in kolesarjev, 
predvsem šolarjev. Te lokacije so trenu-
tno pri pošti v Kočevju, v Stari Cerkvi 
in Kočevski Reki. Prikazovalnik beleži 

vse hitrosti osebnih vozil ter samodej-
no izdela statistiko, ki je posredovana 
tudi preostalim ustanovam s področja 
prometne varnosti. Na podlagi tega se 
pozneje sprejmejo potrebni ukrepi za 
izboljšanje prometne varnosti. Konkre-
tno se tako v primeru pogosto zaznane 
prehitre vožnje na problematični loka-
ciji poveča nadzor prometa, npr. z ra-
darji, ali pa se izvedejo drugi ukrepi za 
umirjanje prometa. Po podatkih MIR-a 
je bilo ob zadnjem merjenju hitrosti 
z radarjem konec maja na območjih z 
omejitvijo 30 km/h 'ulovljenih' kar 35 
prehitrih voznikov.

V prihodnje je predviden nakup še 
dodatnih dveh prikazovalnikov hitrosti, 
s tem bomo pridobili še več informacij 
za sprejemanje nadaljnjih ukrepov za 
izboljšanje prometne varnosti na cestah. 

Ob tem apeliramo na vse voznike, da 
upoštevajo predpisano hitrost ter tako 
prispevajo k večji varnosti otrok in 
vseh preostalih udeležencev v prometu.
G. Š.
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Graf 7: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 31.05.2019 07:15 do 04.07.2019 07:15 
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Kante za smeti vredne več kot naš dom
Toča, velika kot pomaranča, ki je 
11. junija pustošila po Poljanski 
dolini, je uničila številne strehe 
na domovih in gospodarskih 
poslopjih. Ujma je marsikoga 
pahnila v veliko stisko, saj je v 
dolini veliko starejših, domovi 
pa niti niso najbolje zavarovani. 
Marsikatera hiša pa si zavaro-
vanja niti ne more privoščiti. Za 
zbiranje finančne pomoči je PGD 
Predgrad odprl transakcijski ra-
čun TOČA 2019. Tudi v SLOGI 
smo se odzvali klicu na pomoč in 
donirali sredstva po svojih zmo-
žnostih.

Odzvali smo se tudi na kli-
ce krajanov, ker jim je Občina 
Kočevje zagotovila samo kon-
tejnerje za gradbene odpadke z 
obvestilom, da vanje ni dovo-
ljeno odlagati azbestne kritine. 
V stiski bi tako morali krajani 
sami poskrbeti za deponiranje 
in odvoz azbesta, zato smo se 
nemudoma odzvali s pobudo, 
ki smo jo naslovili na župana, 
Komunalo Kočevje in poveljnika 
Civilne zaščite Občine Kočevje, 
da zagotovijo kontejner za az-
bestno kritino, folijo, s katero se 
kritina ovije, in zaščitne dihalne 

maske ter rokavice. Po odzivih 
krajanov smo izvedeli, da so jim 
odvoz azbesta potem zagotovili, 
vendar ne brezplačno. 

Zaradi prevrnjenih smetnjakov, 
cvetličnih korit in koles je župan 
sklical izredno sejo občinskega 
sveta. Ko so bile uničene strehe 
in so bili ljudje posledično v hudi 
stiski, se mu to ni zdelo vredno. 
Torej so smetnjaki zanj vredni 
več kot naši domovi. 

Tako ujma s točo ni samo od-
krila streh domačij, ampak tudi 
odnos vodilnih funkcionarjev ob-
čine do ljudi, ko so v stiski in brez 

strehe nad glavo.
Za primerjavo naj povem, da je 

po požaru, ko je pred leti v Šal-
ki vasi zgorelo več vrstnih hiš, 
občina v celoti prevzela vodenje 
obnove pogorelih domov. Ob-
čina je odprla poseben račun za 
zbiranje sredstev za pomoč po-
gorelim, zbirali smo material za 
obnovo, zagotovili preostali del 
sredstev in uredili celo papirje za 
vpis v zemljiško knjigo tistim, ki 
jih niso imeli. Ko so bile hiše ob-
novljene, smo jim izročili ključe 
v roke.

Tudi v primeru katastrofe v 

Poljanski dolini bi morali ravnati 
podobno. Občina ima možnost 
zagotoviti tudi sredstva za po-
moč, odpisati občinski davek, 
zmanjšati obremenitve zaradi 
dragih komunalnih storitev. Zato 
še enkrat vse pohvale gasilcem, 
ki so kot prostovoljci pomagali 
zaščititi domove in ljudi. Pohva-
le tudi Območnemu združenju 
Rdečega križa Kočevje in Centru 
za socialno delo Kočevje, ki so s 
svojimi prispevki ublažili stisko 
ljudi, in vsem, ki so se odzvali na 
pomoč.
Janko Veber

Problematika divjih zveri
Državni zbor, natančneje odbor 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, je na začetku junija 
obravnaval problematiko divjih 
zveri. Izpostavljena tema je za 
naše kraje izjemno pomembna, 
saj prihaja do vse več konfliktov 
med zvermi in prebivalstvom. 
Velike zveri povzročajo teža-
ve predvsem kmetom. V letu 
2017 so bili na kočevsko-belo-
kranjskem območju zabeleženi 
203 škodni primeri. Ocenjena 
vrednost škod je znašala 53.971 
evrov. Iz tega izhaja, da je 
odvzem rjavega medveda in vol-
kov nujno potreben.

Težave nastajajo zato, ker se 
je v zadnjih letih močno povečal 
naravni prirastek divjih zveri. 
Danes imajo medvedje samice 
po enega mladiča le v izjemnih 
primerih, vse pogosteje imajo 
tudi po štiri. Razlog povečanja 
števila mladičev je v tem, da 
narava zagotovi dovolj hrane za 
preživetje zverem. Zaradi pre-
teklega vetroloma, podlubnikov 
in drugih nevšečnosti so posle-
dično nastale velike poseke. Na 
teh mestih je začelo rasti močno 
malinovje, robidovje, jagodičevje 
in pa tudi močno zaraščanje. To 
pomeni, da bo tudi v prihodnje 

veliko gozdne hrane in veliko 
varnih skrivališč. Več hrane 
pomeni tudi ugodne pogoje za 
razmnoževanje. Tako se bo popu-
lacija povečevala. Ker medvedi 
ne živijo v skupinah, se bodo vse 
bolj širili v druga območja, s tem 
pa se bo povečalo tveganje tako 
za človeka, kot tudi za drobnico 
in  govedo.

Stroka v preteklosti ni 'odigra-
la svoje vloge', čeprav so lovci 
in kmetje na težave opozarjali 
še pravi čas. Razgiban pašniški 
teren, plitka in skalnata zemlja 
kmetom otežujejo postavljanje 
ograd, zato je živina še bolj iz-

postavljena napadom zveri. Dej-
stvo je, da smo se ljudje naselili 
po obrobjih mest in posegli v 
življenjski prostor divjadi in zve-
ri, zato moramo dosledno skrbeti 
za vzdrževanje števila rjavega 
medveda in volka ter preostale 
divjadi.

Po poročanju strokovnjakov 
imamo zdaj v Sloveniji okoli 900 
medvedov. Od teh je vsaj 300 
medvedk, ki vsako drugo leto 
poležejo mladiče. Če to laično 
porazdelimo, imamo letnega 
prirastka najmanj 200 mladičev. 
Po predhodnih smernicah odvze-
ma rjavega medveda to pomeni, 

da smo odvzeli 100 osebkov 
medvedov premalo, kar je glav-
ni razlog za veliko povečanje 
števila medvedov. Poleg plani-
ranega odvzema zveri iz narave 
pa mora stroka nujno spremeniti 
tudi smernice odvzema, saj te ne 
urejajo želenega števila zveri v 
našem prostoru.

Socialni demokrati Kočevje 
podpiramo na strokovni podlagi 
načrtovan odvzem, saj takega 
števila zveri naša narava ne pre-
nese več, prav tako pa je treba 
poskrbeti za varnost ljudi in nji-
hovega premoženja.
Jože Kure

Kočevje in turizem
Slovenija postaja vse bolj po-
membna evropska turistična 
destinacija. Lani nas je obi-
skalo 5,6 milijona turistov, 
ki so ustvarili 15,3 milijona 
prenočitev. Turistična panoga 
je zagotovila kar 2,5 milijarde 
evrov prihodkov v Sloveniji. 
Že peto leto zapored Slovenija 
beleži rast v turizmu. Vsako leto 
se ta poveča za skoraj 10 %. 
Takšen trend se nakazuje tudi 
za leto 2019, saj v prvi polovici 
leta turistični obisk raste s prib-
ližno 5-odstotno rastjo. Zakaj 
vsi ti podatki? Ker potrjujejo, 

da smo se odločili zelo prav, ko 
smo oblikovali Javni zavod za 
turizem in kulturo Kočevje ter 
izdatno investirali v turistično 
infrastrukturo. V našem hostlu 
je v prvi polovici leta 2019 spa-
lo 1121 gostov, zgodil pa se je 
zanimiv preobrat – prvič je bilo 
več tujih kot domačih gostov. Ti 
praviloma ostanejo dalj časa kot 
domači, kar se izkazuje z zase-
denostjo sob, ki je v povprečju 
okoli 40-odstotna. Enako razve-
seljive so številke pri obisku na-
šega kampa. V prvem polletju je 
kamp obiskalo 298 ljudi, od te-

ga 161 tujih gostov, ki so ustva-
rili 458 prenočitev. Čas obiska 
postaja vse daljši in veliko se jih 
vrača ter nas ponovno obišče. 
Obisk bi bil še večji, a cestna 
zapora (rekonstrukcija Roške 
ceste) vpliva negativno tudi na 
še večji obisk avtodomov. Us-
pešno tržimo tudi svoj bunker. 
Tega je v tem letu obiskalo 1939 
ljudi, a se bo obisk izdatno po-
večal v prihodnjih mesecih. V 
dveh letih si bo bunker ogledalo 
več kot 15.000 ljudi. Obisk se 
tudi pri nas izdatno povečuje, 
a iščemo možnost strateškega 

sodelovanja z drugimi desti-
nacijami, ki bi nam zagotovile 
še večji obisk. Najbolj pa raz-
veseljuje dejstvo, da se tudi 
obstoječi turistični ponudniki 
odločajo investirati: nadgraditi 
ponudbo v količini in kakovosti. 
Intenzivno pripravljamo nove 
turistične produkte, ki bodo na-
šim obiskovalcem ponudili še 
več in bodo še večkrat in za dalj 
časa obiskali Kočevsko. Občina 
si prizadeva storiti preboj v še 
dveh smereh: prva je povečati 
prenočitvene kapacitete (skupaj 
z zasebnikom ponuditi hotelsko 

storitev) ter revitalizirati jezero. 
To sta drzna in zahtevna koraka, 
a bi lahko bila točka preboja, 
če se bodo pogovori uspešno 
zaključili. Vsekakor pa smo 
s trdim delom do zdaj tudi na 
turističnem področju Kočevsko 
postavili na zemljevid Slovenije. 
Izzivov ni malo, dela bo samo še 
več, ampak prepričani smo o us-
pehu, saj smo na koncu koncev 
turizem ljudje in tu se kažejo vse 
večji premiki – Kočevska posta-
ja kraj ambicioznih ljudi, kar je 
osnova za vsakršen razvoj. 
dr. Vladimir Prebilič
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Kam na izlet?
Biserov nimamo le na Kočevskem, skrivajo jih tudi hrvaški gozdovi. Le streljaj od mejnega prehoda Petrina-Brod na Kolpi se levo odcepi ces-
ta proti geomorfološkemu rezervatu Zeleni vir, ki skriva 70 metrov visok slap, pod njim fotografom bolj zanimivega manjšega, jamo Muževa 
hišica, elektrarno in slikovit Vražji prolaz.

Do kraja, ki si pridevnik v imenu 
nedvomno zasluži, lahko pridete iz 
več smeri, a je za pristno doživljanje 
rezervata najbolje, če avto pustite na 
spodnjem parkirišču. Ko prečkate 
mejni prehod, ki je za marsikoga le 
del poti proti morju, po nekaj kilo-
metrih pri tabli zavijete levo in se po 
ozki cesti vzpete do križišča. Leva 
tabla usmerja na parkirišče za avtobu-
se, desna za avte. Če izberete slednjo, 
se po nekaj metrih makadama kmalu 
odpre končna postaja s klopjo. Dobro 
urejena sprehajalna pot, a z dotrajani-
mi mostovi, vas bo vodila ob potoku 
navzgor. Menjajoči igrivost in lenob-
nost vode ustvarjata kotičke, idealne 
za počitek. Raj za fotografe po slabe 
pol ure preide na asfaltirano cesto, 
kjer smo po nekaj minutah pri planin-
skem domu in hidroelektrarni. 25 kun 
po osebi vam bo odprlo obe poti: levo 
proti slapu ali desno proti Hudiče-
vemu prehodu. Z željo videti slap se 
povzpnemo mimo skoraj sto let stare 
hidroelektrarne, ki jo je zgradil pod-
jetnik Josip Lončarič. Ta je v izredni 
moči vode videl potencial in posta-
vil prvo hidroelektrarno v Gorskem 
Kotarju. Po rahlem vzponu se v kotu 
skriva manjši, nekajmetrski slap, voda 
pa se nato leno razvleče v jezerce, v 
sredini katerega  je otoček proda.. A 
se moramo do izvira pregristi skozi 
niz strmih stopnic. Veličastna 70-me-
trska stena, prek katere pada slap, se 
skupaj s potokom, ki izvira v jami, 
zlije v Iševnico. Jama zakriva smarag-
dno jezerce, po katerem je območje 
dobilo ime – Zeleni vir.

Kot pravijo domačini, je tišina, ki 
jo začuti obiskovalec, varljiva. Jeseni 
in zgodaj spomladi je moč potoka 
tolikšna, da odmeva po vsej dolini. 
V sekundi bruhne na plano do 63 ku-
bičnih metrov vode. Poleti je to blag 
potoček, ki na plano v eni sekundi 
prinese 'le' 350 litrov vode. Nena-
vaden izvir pa včasih celo presahne. 
Pojav lahko traja le nekaj minut, so pa 
v minulih 80 letih, kolikor spremljajo 

pretok vode, zabeležili tudi daljša 
obdobja suše. "Ko ponovno pride 
voda na plan, je umazana in motna. 
To nakazuje, da je v podzemlju prišlo 
do tektonskih premikov, ko je zemlja  
za kratek čas zaprla prehod vodi," 
pojasnjujejo na spletni strani. 

Pri spustu do planinskega doma, 
kjer ponujajo pijačo in hrano, lahko 
izberete tudi desno pot. Ta vas bo 
vodila po Dantejevi poti v pekel, kot 

so ga opisovali pesniki. Pa pravzaprav 
ni tako hudo, le na nekaj mestih je 
za dober oprijem nameščena jeklena 
vrv. Ozki kanjon, skozi katerega teče 
potok Jasle, so odprli leta 1934. Je 
neverjetno slikovit  in ponuja čudovi-
te prizore.

Če se boste na pot odpravili z otroki 
ali s fotoaparatom za vratom, si le 
vzemite kakšnih pet ur.
Petra Šolar

Manjši slap blizu elektrarne • Foto: Petra Šolar 
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Vadba v nosečnosti
Zadnja leta se ljudje vse bolj zavedajo 
pomembnosti telesne aktivnosti in si 
zanjo tudi vzamejo več časa. Noseč-
nost je lepo in edinstveno obdobje, 
ko se ženska še bolj začne zavedati 
svojega telesa, zato se marsikatera 
bolj aktivno začne ukvarjati s športno 
rekreacijo. Poudarjamo, da noseč-
nost ni bolezen, temveč le posebno 
stanje ženskega telesa, v katerem se 
zgodi mnogo fizičnih in psihičnih 
sprememb, ki pa jih je pri načrtovanju 
vadbe treba upoštevati. 

Tako kot v vseh preostalih obdobjih 
človekovega življenja je treba telesni 
fitnes vzdrževati tudi med noseč-
nostjo. Poleg že poznanega vpliva 
na ohranjanje zdrave funkcije srčno-
-žilnega in dihalnega sistema je velik 
poudarek še na primerno telesno držo 
(ki se med nosečnostjo spreminja), 
na normalno pridobivanje telesne 
teže in na mentalno zdravje. Torej 
nosečnica z vadbo prejme dobro dozo 
'vadbenega zdravila' za ohranjanje in 
krepitev fizioloških in fizičnih funkcij, 
kar posledično olajša premagovanje 
vsakodnevnih opravil. 

Pozitivni vplivi:
• Zmanjšanje verjetnosti za pojav ali 

resnosti stanja gestacijske hiperten-
zije in nosečniške sladkorne bolez-
ni. 

• Vzdržuje telesno pripravljenost (srč-
no-žilni, dihalni in mišično-skeletni 
sistem).

• Omogoča nadzorovano naraščanje 
telesne teže.

• Izboljšanje telesne drže, ravnotežja 
in koordinacije.

• Izboljšanje cirkulacije krvi in izlo-
čanje hormonov

• Možni pozitivni vplivi na: bolečine 
v medeničnem obroču/ledvenem 
delu hrbtenice, v predelu spodnjih 
reber, trtici, krčne žile, varice zu-
nanjega spolovila, diastazo rektusa, 
krče v nogah, otekanje, tesnobo in 
nespečnost.

• Vzpostavljanje in razvijanje zdrave-
ga življenjskega sloga.

• Izboljšan nevrološki razvoj otroka.
• Boljša rast posteljice in otroka.
• Manj možnih težav med porodom in 

hitrejše okrevanje po porodu.

Brez zadržkov lahko rečemo, da 
lahko ženska nadaljuje telesno aktiv-
nost, če je bila prej redno aktivna in 
se dobro zaveda telesnih občutkov 
med vadbo. Med nosečnostjo pa je 
seveda treba upoštevati določene 
prilagoditve. Že sama zdrava pamet 
narekuje, da se je treba izogniti ak-
tivnostim, kjer je povečana možnost 
padca, in aktivnostim, kjer so priso-
tne in zelo pogoste hitre spremembe 
smeri z večjimi silami. Torej nikakor 

ne smete začeti razmišljati o popolni 
opustitvi telesne dejavnosti! Na žalost 
pa poznamo tudi druge primere, 
ko se (pred nosečnostjo) neaktivna 
posameznica med nosečnostjo odloči 
za visoko intenzivne oblike telesne 
dejavnosti. Zavedati se morate, da je 
količino, pogostost in intenzivnost 
telesne dejavnosti treba postopoma 
povečevati (do neke meje), ker v 
nasprotnem primeru lahko pride do 
težav. Neaktivni posameznici pa lah-
ko brez zadržkov svetujemo 30 minut 
zmerno intenzivne telesne dejavnosti 
dnevno. Ne pozabimo pa na dejstvo, 
da je vsako nosečnico treba posebej 
obravnavati zaradi individualnih 
razlik v zdravju, sposobnostih in 
posebnostih. 

Smernice
Večino dni v tednu izvajajte vadbo z 
bremeni in vadbo za vzdržljivost. V 
primeru posebnih nosečnostnih težav 
pa se o posebnostih pri izvajanju vaj 

posvetujte s kompetentno osebo. Pou-
darek naj bo na vajah za stabilizacijo 
trupa, krepitev ramenskega obroča in 
krepitev mišic medeničnega dna. Izo-
gibajte se predvsem hitrim spremem-
bam smeri, enonožnim obremenitvam 
medenice (izpadni koraki), pretira-
nemu številu trebušnjakov, daljšemu 
ležanju na hrbtu in dlje trajajoči hoji 
po prstih. 

Pri vajah proti uporu (bremena, ela-
stike, lastna teža) uporabljajte breme-
na do 70 % maksimalne teže, izvedite 
2 do 4 serije z višjim številom pono-
vitev (10 in več). 

Pri aerobnih vajah pa aktivnosti 
izvajajte z zmerno intenzivnostjo do 
nekje 70 ali 75 % maksimalne srčne 
frekvence. Ne presezite pretirano 
pogovornega tempa. 

Izogibajte se pretiranemu statične-
mu raztegovanju, ker je telo zaradi 
povečanega izločanja hormona rela-
ksina že samo po sebi dovolj prožno. 
David Gole, Marijana Jezeraškić

Draga nosečnica! 
Lepo vabljena na predavanje z naslovom Zgodnja nosečnost, ki bo potekalo 
vsak zadnji četrtek v mesecu ob 17. uri v prostorih otroškega dispanzerja ZD 
Kočevje. Predavanje je namenjeno bodočim staršem v prvi polovici nosečnosti. 
Nosečnost je posebno obdobje vašega življenja, ko v vašem telesu raste in se 
razvija novo bitje. Na srečanju bomo obravnavali: spremembe, ki vas spremljajo 
v nosečnosti, najpogostejše tegobe med nosečnostjo, vsebinski pregled obiskov 
v posvetovalnici in preiskav v nosečnosti, prehrano nosečnice, osebno higieno, 
telesno aktivnost, spolne odnose med nosečnostjo, pravice nosečnic. 
Prosimo vas, da zaradi organizacije skupine potrdite svojo udeležbo. preko e-po-
šte: solazastarse@zdkocevje.si ali osebno pri ginekologu.

Foto: www.pixabay.com
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“Naša gospa”
15. aprila so bile oči svetovne javnosti uprte v pariško stolnico Notre Dame in nemočno gledale, kako v ognjenih zubljih izginjajo stoletja 
zgodovine. A tako kot stoletja nesreč, plenjenja in zanemarjanja je gotska katedrala, ena največjih znamenitosti Pariza, požar preživela. Prvi 
posnetki notranjosti so pokazali, da je ogenj notranjosti stolnice prizanesel. Sonce je prodiralo skozi skoraj nepoškodovane rozete na lesene 
klopi, ki so v vrstah čakale vernike, sveče, ki so jih ti prižgali dan poprej, so še vedno trepetale v svečnikih.

26. junija so pariški tožilci navedli 
dva verjetna vzroka za požar. “Pre-
iskovalci so preučili nekaj hipotez, 
med njimi napako v električni na-
peljavi ali slabo ugasnjen cigaretni 
ogorek,” je v izjavi za javnost povedal 
tožilec Remy Heinz. Dvomesečna 
preiskava, v kateri so izprašali več kot 
100 prič in preiskali 1.200 sledi, kljub 
temu ni razkrila natančnega vzroka, a 
vseeno izključujejo možnost požiga.

Gradnja Notre Dame de Paris ali 
'naše gospe Pariza' se je začela leta 
1160 na ukaz francoskega škofa Mau-
ricea de Sullyja s postavitvijo prezbi-
terija in hodnika pri oltarju. Trideset 
let pozneje so zrasli glavna ladja, oltar 
in temelji stranskih zidov. Do sredine 
13. stoletja so postavili prečno ladjo, 
oboke, vitražna okna ter znamenite 
zunanje opornike, do konca stoletja 
pa je Notre Dame že dobila znameni-
to podobo, a so se dela v naslednjih 
stoletjih nadaljevala. Več renovacij sta 
se lotila kralja Ludvik XVI. in XV., ki 
sta gotsko stavbo prilagajala svoje-
mu času. Po francoski revoluciji, ko 
je bila cerkev izropana, je Napoleon 
Bonaparte ukazal obnovo, a je cerkev 
kljub temu vse bolj propadala. Sloves 
gospe Pariza je zasijal po slavnem 
romanu Victorja Hugoja Notredamski 
zvonar in kralj Ludvik Filip je sprožil 
nova obnovitvena dela. Nadziral jih 
je arhitekt Eugène-Emmanuel Viollet-
-le-Duc, ki je restavriral tudi številne 
druge srednjeveške zgradbe, baziliko 
Saint Denis, cerkev Sainte-Chapelle 
ter znamenito mesto na otoku Mont 
Saint-Michel.

Pariška stolnica je bila večkrat poš-
kodovana. V 16. stoletju so jo iz pro-
testa poškodovali hugenoti, stolnica je 
bila večkrat izropana med francosko 
revolucijo, prvotni zvonik so odstra-
nili v 18. stoletju, strukturi pa niso 
prizanesle niti granate 2. svetovne 
vojne. Stara katedrala je terjala neneh-
na popravila in renovacije, ene od njih 
so se lotevali prav v času požara.

Požar je gasilo več kot 400 gasilcev, 
poleg njih je sto ljudi reševalo ume-
tnine in relikvije. Gašenje je sprva 
potekalo v notranjosti, a so se gasilci 
zaradi vse večje vročine, ki je dose-
gala 800 °C, ter padajočega tekočega 
svinca s strehe morali umakniti. Po 
petih urah so bili zvoniki izven nevar-
nosti, po dvanajstih urah so razglasili, 
da je požar ugasnjen.

Znameniti koničasti zvonik, ki 
ga je v 19. stoletju postavil Viollet-
-le-Duc, je popolnoma zgorel in se 

zrušil. Masivna hrastova streha, dolga 
več kot sto, široka 13 ter visoka 10 
metrov, je skoraj v celoti pogorela, z 
njo tudi množica podpornih stebrov, 
ki so podpirali več kot 210 ton težko 
svinčeno strešno kritino. Večjo škodo 
je preprečila domiselnost kamnosekov 
iz 13. stoletja, saj so ostanke strehe ter 
zvonika zadržali kamniti oboki, ki so 
se udrli le na nekaj mestih, a so zaradi 
rebraste konstrukcije in zunanjih 
opornikov zdržali pritisk in obranili 
notranjost pred uničenjem. Čeprav 
želijo novo streho zgraditi s čim manj 
odstopanji od stare podobe, rekon-
strukcija, ki bi bila zvesta originalu, 
ni mogoča. Ogrodje strehe so namreč 
zaradi množice podpornih stebrov 
imenovali kar 'gozd', prav ta pa je bil 
potreben za izgradnjo. Ocenjujejo, da 
so v 12. in 13. stoletju posekali več 
kot 20 hektarjev dreves, podvig, ki 
danes ni več mogoč, saj Francija ne 
premore tolikšne količine hrastovega 
lesa, saj so bila drevesa ob poseku 
stara tudi več kot 300 let.

Oba stolpa sta po zaslugi gasilcev 
ohranjena, prav tako stebri prečne 

ladje iz 12. stoletja. Tri znamenite 
rozete, 12-metrska okrogla vitražna 
okna, so čudežno preživele z mini-
malnimi poškodbami, svinčeni spoji 
nekateri oken so se stopili, eno okno 
so razstavili. Ohranile so se tudi vse 
relikvije, med njimi znamenita trnova 
krona, ki naj bi jo nosil Jezus med 
križanjem, domnevni del njegovega 
križa ter tunika sv. Ludvika. Slike, 
ki jih je povečini poškodoval le 
dim, so odpeljali v Louvre, kjer jih 
bodo restavrirali. Večino kipov, med 
njimi tudi bronaste kipe apostolov in 
evangelistov, ki so krasili podnožje 
zvonika, so zaradi prenove umak-
nili že pred požarom, glavni oltar s 
križem je preživel nepoškodovan. Ob 
pregledu so ugotovili, da je zgrad-
ba strukturno trdna in ni nevarnosti 
rušenja.

Požar je prizanesel tudi orglam, ki 
so ene največjih na svetu. Namesti-
li so jih leta 1403, v tridesetih letih 
18. stoletja jih je obnovil François 
Thierry. Sredi 19. stoletja so število 
piščali podvojili, pred nekaj desetletji 
so orgle tudi posodobili z elektronsko 

opremo. Orglam daje značilno barvo 
prav njihova starost, saj je zvok iz 
osem tisoč piščali, ki jih uravnava 115 
registrov, stvaritev stoletij glasbene 
zapuščine, ton, ki ga organist zaigra 
na eni od petih klaviatur, pa v katedra-
li odmeva tudi osem sekund.

Kmalu po nesreči je francoski 
predsednik Macron napovedal, da bo 
Notre Dame obnovljena v petih letih, 
francoski parlament pa je na začetku 
meseca junija sprejel zakonski osnu-
tek o obnovitvi katedrale. Francoski 
minister za kulturo Fanck Riester 
je sredi maja ocenil, da so različni 
donatorji obljubili kar 850 milijonov 
evrov za obnovo, a je pariški nadškof 
Michel Aupetit potrdil, da je bilo 
štirim francoskim organizacijam za 
spomeniško varstvo, ki zbirajo denar 
za obnovo, nakazanih manj kot 10 % 
obljubljene vsote.

15. junija so v stari gospe Pariza iz-
vedli prvo mašo po požaru. V stranski 
kapeli je nadškof posvetil oltar, nekaj 
deset prisotnih pa je kljub vsemu mo-
ralo nositi varnostne čelade.
Žarko Nanjara

Foto: www.pixabay.com 
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Černobil – od nesreče do televizijske uspešnice
Miniserija Černobil je na televizijski kanal HBO prišla 33 let po nesreči, ki je presunila svetovno javnost, in po sprejemu gledalcev prehitela 
vse dosedanje televizijske produkcije. Ameriško-angleška serija je gledalce razvnela z zlitino zmeraj preteče nuklearne grožnje, fascinacije 
nad Sovjetsko zvezo in junaškim iskanjem resnice, ki posameznika dvigne nad moralno pokvarjenost in zlaganost okolja.

Ni naključje, da je nadaljevanka 
nastala prav zdaj, ko so posledice 
globalnega segrevanja vse bolj jasne 
in se moderne družbe spopadajo s 
prehodom v brezogljično družbo. 
Avtor in scenarist serije Craig Ma-
zin poudarja, da s prikazom največje 
jedrske katastrofe ni želel prestrašiti 
občinstva: “To ni polemika o jedrski 
energiji. Govori o spoštovanju do nje 
in njene moči, ki je lahko uničujoča.” 
Jedrska energija je tako središčna 
tema serije, a se iz prikaza katastrofe 
kmalu prevesi v detektivsko iskanje 
resnice v okolju laži in zarot.

Černobil se je v trenutku povzpel 
na vrh lestvic najbolj priljubljenih te-
levizijskih serij, gledalci pa so bili še 
posebej navdušeni nad zelo vestnim 
in podrobnim prikazom življenja v 
Sovjetski zvezi, pohvale so deževale 
tudi iz držav nekdanjega vzhodnega 
bloka. Naj so to bili posebej izbrani 
koši za odpadke, šolske uniforme 
ali le vsakdanja oblačila prebivalcev 
Pripjata, takšna raven podrobnosti 
življenja v Sovjetski zvezi še nikoli 
ni bila prikazan na zahodni televiziji 
ali v filmu. A avtorjevo vodilo, da bo 
pri dejstvih vztrajal brez nepotrebne-
ga pobega v senzacionalnost, ni bilo 
vedno uspešno. Meja med drama-
tiziranjem in fikcijo je tanka, da bi 
lažje ponazoril nevarnost situacije in 
požrtvovalnost udeleženih, je avtor 
mnogokrat prestopil prag doslednosti.

Trije možje, ki se v televizijski 
uprizoritvi pogumno spustijo v temno 
žrelo napajalnega sistema nuklearke, 
da bi v ključnem trenutku odprli od-
toke in preprečili eksplozijo, niso bili 
prostovoljci, ki bi v sovjetskem duhu 
žrtvovali svoja življenja za skupno 
dobro, ampak zaposleni v elektrarni, 
ki so navodila prejeli po telefonu. Vsi 
so preživeli in niso prejeli nikakršne-
ga filmskega aplavza. “To je bila 
samo naša služba,” je po ogledu serije 
povedal eden od njih. “Kdo bi nam 
zaradi tega ploskal?”

Oleksej Breus, nekdanji inženir v 
jedrski elektrarni Černobil, je za BBC 
povedal, da je serija kljub nekate-
rim tehnološkim razhajanjem precej 
natančno prikazala razpoloženje 
tistega časa. Portret treh vrhovnih 
upraviteljev, direktorja Brjuhanova, 
inženirjev Nikolaja Fomina in Ana-
tolija Djatlova, ki so bili obsojeni na 
zaporne kazni, pa je po Breusovih be-
sedah povsem izkrivljen, ne le fikcija, 
“ampak brezsramna laž.” Djatlov, ki 
je nosil glavno breme odgovornosti, 
je še posebej prikazan kot negativec. 

Kljub strogosti, zaradi katere so se ga 
operaterji bali, je bil še vedno visoko 
tehnično izobražen inženir. Vrnejo 
se tudi nekatere šablone, tipične za 
zahodni prikaz Sovjetske zveze, od 
vsepovsod prisotnega KGB-ja, kulture 
ustrahovanja do groženj z likvidacijo. 
Seveda se spet pojavi tudi pogosti ste-
reotip – popivanje vodke – čeprav je 
bila Sovjetska zveza prav takrat sredi 
obširne Gorbačovove kampanje proti 
alkoholu, ki bi strogo sankcionirala 
pitje na delovnem mestu.

Natančno število žrtev in ljudi, ki 
jih je posredno prizadelo sevanje, 
ostaja sporno. Pretiravanja o posledi-
cah nesreče in urbane legende izvirajo 
predvsem iz prvih reakcij sovjetskih 
oblasti, ki so tujim novinarjem prepo-
vedale obisk Ukrajine in Belorusije, 
ki jih je sevanje najbolj prizadelo, 

KGB pa je omejil tok informacij na 
zahod. Prvi poročevalci so tako nava-
jali povsem nezanesljive vire, oblast 
pa je še dolgo skrivala podrobnosti 
nesreče.

Na napake je opozoril tudi ameri-
ški zdravnik Robert Gale, ki je po 
nesreči v moskovski Bolnišnici št. 6 
dve leti zdravil več kot 200 pacientov. 
“Ena od napak je bil prikaz žrtev kot 
nevarno radioaktivnih,” razlaga Gale, 
“posledice sevanja pa so prikazane 
kot grozovite in nepredstavljive. To 
je napačno.” Prav tako ni dokazov, 
dodaja, da bi žena enega od gasilcev 

zaradi izpostavljenosti izgubila otro-
ka, panika zaradi radiacije pa je pri-
vedla tudi do velikega števila povsem 
nepotrebnih splavov po vsej Sovjetski 
zvezi in Evropi.

Valerij Legasov, glavni vodja prei-
skave o jedrski nesreči, ki ga odlično 
odigra angleški igralec Jared Harris, 
ima v seriji središčno vlogo. Nasproti 
njemu je Mazin postavil izmišljeni 
lik, znanstvenico Ulano Komjuk, ki 
predstavlja številne znanstvenike, ki 
so sodelovali pri raziskavah. Ko-
mjuk je tako po eni strani pogumna 
raziskovalka, ki se upira sistemu in 
na lastno roko izprašuje očividce, po 
drugi strani pa je postavljena kot Le-
gasova moralna vest, ki ga prepričuje, 
naj se ne preda uradni birokratski 
verziji, temveč hodi po poti resnice. 
Čeprav je Legasovo poročilo avgusta 

1986 na dunajskem kongresu Medna-
rodne agencije za atomsko energijo 
s svojo odkritostjo in natančnostjo 
presenetilo zahodne obiskovalce, je 
Legasov vendarle le ravnal po navo-
dilih sovjetske partije. Adam Hig-
ginbotham, avtor lani izdane knjige 
Polnoč v Černobilu, pravi, da razisko-
vanje ozadja nesreče ni bilo napeta 
detektivska zgodba, ampak le iskanje 
tiste verzije resnice, ki bo predstavlje-
na Politbiroju in širši javnosti.

Vrhunec serije je sodni proces, ki 
je zaradi nekega sovjetskega zakona, 
da morajo storilcem soditi največ 20 

kilometrov od kraja zločina, potekal v 
kulturnem domu popolnoma praznega 
mesta Pripjat. Tukaj pa se povezava z 
resničnim dogajanjem najbolj preki-
ne, saj je bila večina sodnega procesa 
za potrebe televizijske uprizoritve 
izmišljena. Legasova in znanstvenike 
serija prikaže kot žvižgače, heroje, ki 
se upirajo nehumanemu birokratske-
mu aparatu, v čemer lahko vidimo od-
mev moderne ameriške zgodovine, od 
afere Watergate do pričevanj Edwarda 
Snowdena. Serija tako ni več le prikaz 
preteklosti, ampak postane produkt 
današnjega časa.

“Černobilska jedrska nesreča je bila 
mogoče odločilni razlog za razpad 
Sovjetske zveze,” je v intervjuju leta 
2006 povedal Mihael Gorbačov, 
poslednji vodja Sovjetske zveze. 
Svetlana Aleksijevič, beloruska 

pisateljica, ki je za svoje delo prejela 
Nobelovo nagrado, je prvoosebna 
pričevanja preživelih zbrala v knjigi 
Glasovi Černobila. V njej zapiše: 
“Sovpadli sta dve nesreči: družbena, 
ko se je Sovjetska zveza zrušila pred 
našimi očmi, ko je ogromni sociali-
stični kontinent potonil v morju, in 
kozmična – Černobil.” Černobil je 
simbol propadle države, pozabljen 
tako kot sistem, v katerem je nas-
tal, svet pa je za nekaj časa pustil v 
prepričanju, da se kaj podobnega ne 
more več zgoditi.
Žarko Nanjara

Nesreča Jedrske elektrarne Vladimirja Iljiča Lenina v Černobilu je ena od dveh nesreč, ki je po mednarodni lestvici jedrskih in radioloških 
 dogodkov dosegla najvišjo, sedmo stopnjo – druga je jedrska nesreča v japonski Fukušimi • Foto: www.pixabay.com  
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Spoštovani uporabniki! 

Ste tudi vi še vedno neprijetno presenečeni, kako veliko 
odpadkov proizvedemo? Razmišljate, kako bi se lahko 
kakšnemu odpadku izognili? Ja, ponovno vas spominjamo, 
da pred nakupom premislite, ali tisto dobrino resnično 
potrebujete, ali gre samo za trenutno »muho«, morda za 
kupovanje miru in tišine, da vas ne bi vaš najmlajši zaklad z 
nečloveškim kričanjem v trgovini spravljal v zadrego ali pa 
preprosto zato, ker je danes tako poceni in jo boste morda 
nekoč potrebovali. Verjamemo, da ste verjetno že siti vseh 
teh spominjanj, vendar le tako, da nenehno trkamo na vašo 
zavest, lahko pričakujemo pomembne premike. Že 
pregovor pravi, da je navada železna srajca. Zato 
verjamemo, da je težko spremeniti življenjske navade, 
zlasti v današnji potrošniški družbi, ko nas na vsakem 
koraku mediji dobesedno bombardirajo z nešteto lepimi in 
najboljšimi stvarmi, ki jih enostavno moramo imeti. Seveda 
se je težko se upreti, ni pa nemogoče, samo poskusiti je 
potrebno in nato vložiti malo truda. 

Kaj pa narediti, ko predmeta, opreme, oblačila in podobnih 
še uporabnih dobrin ne potrebujemo več? Poudariti je 
potrebno, da imata že dve osebi na isto stvar zelo različen 
pogled. Kar je odpadek za prvega, drugemu predstavlja 
izziv in novo priložnost. Ne prezrimo tega in zato vsako 
nepotrebno stvar ne zavrzimo takoj v najbližji zabojnik. 
Dandanes imamo na razpolago več kanalov, po katerih 
lahko stvari prodajamo, podarjamo, menjavamo. Oddajte 
mali oglas, odpravite se na boljši sejem, obiščite Center 
ponovne uporabe, Karitas, Rdeči križ ipd. Prepričani smo, 
da boste brez težav predmet prodali ali podarili. Z malo 
domišljije in ustvarjalnosti pa mu lahko že sami namenite 
ponovno ali novo uporabo. Kakšno stvar ali orodje, ki jo ne 
potrebujete stalno, si morda lahko izposodite pri sosedih, 
sorodnikih, prijateljih. 

S sledenjem zgoraj napisanemu boste ugotovili, da imate 
naenkrat veliko manj odpadkov. Izmed nastalih odpadkov 
po teži prevladujejo biološko razgradljivi odpadki iz 
priprave hrane (olupki sadja in zelenjave, papirnate 

brisačke,…). Odložite jih na lastni hišni kompostnik ali v bio 
zabojnik (pri tem uporabite biorazgradljive vrečke, ki so na 
voljo tudi na naši blagajni). S smotrnim nakupovanjem in 
primerno pripravo ter porabo hrane poskrbite, da le-ta ne 
bo končala v »smeteh«. Nekaj nasvetov, kako zavreči čim 
manj hrane, smo vam pripravili v prejšnji številki časopisa. 

Vsi se strinjamo, da količinsko oziroma volumsko v 
gospodinjstvu največ nastane embalaže. Določeni del 
embalaže kot odpadka lahko preprečite, če kupujete 
izdelke z manj embalaže, izdelke z dolgim rokom uporabe 
(npr. čistila) kupite v večji embalaži, v ti. refil obliki,… Nekaj 
volumna v rumenem zabojniku boste prihranili že, če boste 
embalažo dobro stisnili. Kupujete ustekleničeno vodo? Za 
njeno pripravo se v procesu porabi na stotine litrov čiste 
vode. Namesto ustekleničene vode raje posezite po vodi iz 
pipe. 

Tudi s papirjem smo očitno potratni, vsaj dokler nas vsak 
dan v nabiralniku pričaka kup reklam. Pustimo debato, če 
je to res potrebno. Potrebno pa je papir in embalažo iz 
papirja ločeno zbirati v modrih zabojnikih na ekoloških 
otokih. Ne veste, kje v vaši bližini je ekološki otok? V spletni 
brskalnik vtipkajte večkrat predstavljen naslov 
https://odpadki.komunala-kocevje.si, kjer se vam bodo 
ekološki otoki izrisali na zemljevidu. Ekološki otok boste 
potrebovali tudi za prinašanje steklene embalaže. 
Omenjena spletna stran pa vam ponuja še iskalnik 
odpadkov in urnik odvoza za posamezen naslov ter 
naročanje na brezplačni SMS opomnik za pravočasno 
pripravo zabojnika za odvoz. Zabojniki naj bodo na dan 
odvoza pripravljeni do 6. ure na ustreznem prevzemnem 
mestu na javni površini, v primeru zapore ceste pa ob 
najbližji cestni zapori, da katere smetarsko vozilo še lahko 
dostopa. 

Ustrezno in pravilno ravnanje z odpadki je dolžnost in 
odgovornost vsakega posameznika. Izgovori, da ne veste, 
kam kateri odpadek sodi, da je ločevati težko in 
nepotrebno, niso več sprejemljivi. Očetje, mame, babice, 
dedki,.., pustite se podučiti vašim najmlajšim, ker so se 

spretnosti ločevanja odpadkov naučili že v vrtcu. In 
naslednjič, ko boste v zabojnik želeli odvreči odpadek, ki v 
predmetni zabojnik ne sodi, pomislite in si odgovorite na 
vprašanje, zakaj v avtomobil, ki ga poganja dizelski motor, 
ne natočite bencina.  

Toliko volumna v zabojniku vam zavzame 30 
plastenk, če jih ne stisnete…. 

 

 

 

 

 

 

…in toliko, če jih. 
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NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE

V skrbi za čisto in urejeno okolje
Ni dovolj, da nam tudi na Kočevskem 
narava že kaže zobe. Morda ne razu-
memo njenih vse pogostejših sporočil, 
morda čakamo na njeno 'grmenje'? 

Danes je človeštvu jasno, da mora 
ukrepati, spremeniti svoje ravnanje, 
odnos do narave, sočloveka in same-
ga sebe. Pa vendar ljudje tudi pri tem 
pogosto izkoriščamo človeško šib-
ko lastnost, in sicer, da odgovornost 
vedno prelagamo na nekoga drugega. 
V primeru divjih odlagališč ni treba, 
da je tako! Divje odlagališče v naravi 
je vedno posledica nezakonitega, torej 
nedovoljenega ravnanja posameznika, 
skupine ljudi ali podjetja. Tako ravna-
nje morajo preganjati tako občanke in 
občani kot tudi pristojne institucije!

Zakaj odpadkov NE v naravo je da-
nes odgovor, na katerega zna pravilno 
odgovoriti vsak otrok. Malo pa nas je, 
ki bi znali pojasniti ravnanje trenutno 
še neznanega občana, ki je pred dnevi v 
dolino pod gozdno cesto, blizu Rožnega 
studenca (naravna vrednota in eden red-
kih virov pitne vode na Kočevskem), 
odvrgel dve vzmetnici in kup drugih, 
večinoma komunalnih odpadkov. Žal 
na Kočevskem ta primer ni osamljen. 

Kljub zgoraj opisanem pa je stanje na 
področju divjih odlagališč (oz. tovrstne 
onesnaženosti) bistveno drugačno kot v 
preteklosti. Pri tem gre ključna zahvala 
številnim posameznikom in sodelujo-
čim na vsakoletni čistilni akciji Očisti-
mo Kočevsko, vse večji ozaveščenosti 
občank in občanov vseh generacij, ure-
jenemu sistemu ravnanja z odpadki v 
občini Kočevje, podpori Občine Kočev-
je kot tudi podpori številnih podjetij, s 
pomočjo katerih izvajamo tudi druge 
aktivnosti, usmerjene v zmanjševanje, 
omejevanje oz. prenehanje onesnaževa-
nja okolja.

Z zbranimi sredstvi v višini 1.600 
evrov, s katerimi so letošnjo akcijo 

podprli zlati donatorji podjetje Inter-
socks, Melamin, Slovenski državni 
gozdovi ter drugi: Amles, Lu-Ma, 
Rast Kočevje, Rotis, Primas … bomo 
julija po letu in pol ponovno odstranili 
oz. sanirali kupe pretežno bioloških 
odpadkov (vejevje, listje, pokošena 
trava, tropine po žganjekuhi, plevel) 
vzdolž gozdne ceste pod Stojno. Na 
posameznih stalno obremenjenih loka-
cijah bomo s postavitvijo večjih skal in 
nasipov omejili dostop in tako dodatno 
opozorili občane na pravilno ravna-
nje z odpadki ter pomen urejenosti 
gozdne ceste zaradi njene priljubljeno-
sti med sprehajalci, tekači, kolesarji, 
pohodniki, rekreativci, starostniki 

kot tudi uporabniki MTB-trail centra 
Kočevsko. Z lesom, ki so ga podarila 
podjetja Snežnik, Grča in Kočevski les, 
ter v sodelovanju s podjetjema Recinko 
in Papi les trenutno postavljamo skupaj 
140 metrov lesenih ograj na štirih loka-
cijah, kjer se kupi odpadkov permanen-
tno pojavljajo (lokacija ob gozdni cesti 
na Rdeči zemlji, Remihov mlin, za 
Marofom ter lokacija ob gozdni cesti 
za Rogati hrib).

Odgovorno ravnanje z odpadki je 
enostavno in mora bili del našega vsak-
danjega življenja! Treba se je zavedati, 
da vse tisto, kar sami smatramo za 
odpadek, to ostaja odpadek tudi povsod 
tam, kjer ga zavržemo, zato odpadke 
odlagajmo na zato določenih mestih oz. 
jih pripeljimo na Zbirni center za od-
padke v Mozelj (obratovalni čas poleti: 
med 7. in 19. uro; pozimi: med 7. in 17. 
uro; ter ob sobotah: med 9. in 13. uro). 
Obrezano vejevje lahko vsak delovnik 
(tj. od ponedeljka do petka) brezplač-
no oddate tudi pri Kotlovnici na Trati, 
in sicer med 7. in 15. uro oziroma po 
dogovoru na telefonski številki 041 455 
532. Vsak lahko prispeva!
Tina Kotnik

Postavitev 140 metrov lesenih ograj na štirih lokacijah – ukrep proti nelegalnemu odlaganju 
odpadkov • Foto: Tina Kotnik 
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Kočevska, dežela medvedov?
Kočevarji se pogosto znajdemo v si-
tuaciji, ko k vprašanju, od kod priha-
jamo, sledi še komentar o medvedih, 
kot da na Kočevskem ne obstaja nič 
drugega. Seveda se razmere izboljšu-
jejo, saj ljudje vse bolje poznajo naše 
kraje. Da boste tudi sami znali kaj 
več povedati o domači grudi, vam v 
tokratnem članku ponujamo vpogled 
v kulturno dediščino. Mimogrede: to 
je snov, ki se jo naši šolarji učijo v 
šestem razredu osnovne šole.

Dediščina so dobrine, podedova-
ne iz preteklosti, in odražajo naše 
vrednote, identiteto, znanja, versko ali 
etnično pripadnost, tradicije, narodo-
vo ustvarjalnost, duhovno bogastvo 
itd. Dediščino delimo na naravno 
in kulturno. Zadnjo varuje Zakon o 
varstvu kulturne dediščine (ZVKD) 
in 73. člen Ustave RS. Nadaljnje se 
kulturna dediščina deli na materialno 
in nematerialno. Materialna kulturna 
dediščina so predmeti, stavbe in arhe-
ološka najdišča. Za ogled predmetov, 
ki so zaznamovali Kočevsko, vas 
vabimo v Pokrajinski muzej Kočevje, 
kjer si lahko ogledate privilegijsko 
knjigo mesta Kočevje iz leta 1642, 
krošnjarski koš in še mnogo drugih 
muzealij ali pa pobrskate po zbirki 
predmetov na spletni strani naše-
ga muzeja. Več o stavbni dediščini 
Kočevske lahko preberete prav v tem 
časopisu v rubriki Ste vedeli?. Vsa 
arheološka najdišča na Kočevskem 
najdete v Arheološkem katastru Slo-
venije (Arkas). Vabljeni tudi na ogled 
arheoloških predmetov v muzej ter na 
arheološko pešpot Neznana Spaha pri 
Vidmu nad Predgradom.

Kočevarji kar dobro poznamo svojo 
dediščino, še posebej naravno, ko pa 
preide debata na nematerialno kul-
turno dediščino, nam zmanjka besed. 
Redkokateri sodobni prebivalec Koče-
vske še pozna Pilichmandla, na sveti 
večer svojim otrokom peče Taubǝ, 
ve, kje so Preipihl, Parga in Unter-
buchberg. Vsa ta znanja in tradicije 
so še v spominu nekaterih starejših 
občanov ali pa so jih dokumentirali 
etnologi in zgodovinarji, vendar so 
pred izumrtjem, saj jih danes red-
kokdo prakticira. Vzroki za propad 
omenjene dediščine so, po mnenju dr. 
Mitje Ferenca, izseljevanje večinske-

ga prebivalstva Kočevskega od leta 
1880 zaradi ekonomske in agrarne 
krize, izselitev kočevskih Nemcev 
med letoma 1941 in 1942, vojno 
pustošenje med letoma 1942 in 1945, 
neustrezna naseljevalna, gospodarska 
in kadrovska politika po letu 1945 
in načrtno rušenje in odstranjevanje 
ostankov 'tujega elementa' in pone-
kod iz ideoloških razlogov tudi vsega 
sakralnega. “Zato,” zaključi zgodo-

vinar, “so primeri ohranjene kulturne 
dediščine ponekod zelo redki”.

Današnji prebivalci kočevske ob-
čine večinoma izviramo iz različnih 
delov Slovenije, nekdanjih republik 
Jugoslavije in od drugje, kar pomeni, 
da se naša skupna kultura še obli-
kuje, ne poznamo pa toliko pretekle 
in zgodovine kočevskega prostora. 
Etnolog dr. Janez Bogataj omenja po-
membnost kontinuitete, torej oživlja-
nja tiste dediščine, ki je bila na istem 
območju prisotna že v preteklosti. 
Vendar ne smemo dediščine razume-
vati le kot oblike preteklosti, ampak 
predvsem kot obliko sedanjosti in 
sodobnosti z razsežnostjo zgodovine. 
Prav tako moramo upoštevat sodob-
nost samo, saj bo ta našim zanamcem 
predstavljala bodočo dediščino. Torej 
nam nepoznavanje domače kulture in 
zgodovine ponuja priložnost, da se 
naučimo nekaj novega, naša kulturna 

pisanost in 'mladost' pa nam dajeta 
možnost, da nove tradicije ustvarimo 
sami in smo pri tem oblikovalci lastne 
identitete.

Najprej je treba poznati osnove, 
zato bomo v nadaljevanju predstavili 
vse podenote nematerialne kulturne 
dediščine in podali nekaj primerov. 
Prva enota je ustno izročilo. Sem spa-
dajo narečja, pesmi, reki, pripovedi, 
molitve, torej vse, kar tvorimo z usti. 

V preteklosti je na našem območju 
prevladovala kočevarščina ali koče-
vska nemščina, ki jo danes obvladajo 
le redki. V njej so se ohranile še neka-
tere pesmi, reki, pregovori, izštevanke 
itd. Kočevarji smo v današnjem času 
pesniško zelo aktivni, ali bo katera 
od pesmi ponarodela, pa je vprašanje 
časa. Kot jezikovna enota smo še 
zelo mladi, kar nam pripisujejo tudi 
slovenski jezikoslovci, ki naše še ne 
popolnoma izoblikovano jezikovno 
območje imenujejo mešani kočevski 
govori. 

Naslednja enota nematerialne 
kulturne dediščine so uprizoritve-
ne umetnosti, kot so ples, glasba in 
gledališka umetnost. Tu izpostavljam 
folklorno skupino Predgrad, ki je 
ohranila različne plese kot tudi pesmi, 
ki so jih spremljale. Dokumentirala 
jih je slovenska etnologinja dr. Marija 
Makarovič. Pri nas so dejavne tudi 

druge etnične folklorne skupine, kot 
je na primer srbska. Na področju lut-
karske umetnosti, ki je del gledališke 
umetnosti, ne smemo pozabiti Matije 
Glada, ki je bil pionir povojnega lut-
karstva na Kočevskem.

Šege in navade so tretja enota in 
predstavljajo široko področje nema-
terialne kulturne dediščine. So odraz 
človekove ustvarjalnosti ter duhov-
nega bogastva. Poznamo življenjske 
šege in navade ob rojstvu, poroki, 
smrti, rojstnem dnevu itd. Med letne 
in koledarske šege spada praznova-
nje božiča, novega leta, pusta, velike 
noči, občinskega praznika itd. Mednje 
spadajo tudi sodobnejše turistične 
prireditve, festivali, pohodi in podob-
no. Delovne šege so posebna obredja 
ob začetku ali zaključku dela, kot so 
likofi in podobno. 

Naslednja enota nematerialne 
kulturne dediščine so znanja o naravi 
in življenjskem okolju: sem spadajo 
ljudska medicina, verovanja, napove-
dovanje vremena, oblike preživljanja 
prostega časa, priprava hrane in zna-
nje o kmetijski dejavnosti. Nekatera 
od teh znanj so se izgubila, spet druga 
ponovno oživljamo. Kot na primer 
kočevske bombice, zagotovo pa ste 
slišali tudi za kočevske zvezdice, 
kostelski čušpajz in kočevski med. 
Zadnja enota nematerialne kulturne 
dediščine so tehnična znanja: obrtni-
ška in rokodelska znanja, kot sta 
rezljanje nečk in izdelovanje skodel, 
znanja o mlinskih mehanizmih, znanja 
o obdelavi kovine, stekla, lesa, znanja 
o vodi itd. Tudi tu se je kontinuiteta 
nekaterih znanj izgubila, vendar jo 
lahko s pravilnim pristopom oživimo.

Dediščina so različni načini življe-
nja, ki sedanjost povezujejo s pre-
teklostjo. Govorijo o tem, kdo smo, 
od kod prihajamo in kam gremo. Na 
nas je, da se zavedamo pomena de-
diščine, jo negujemo, prakticiramo in 
hranimo za naslednje rodove. Čeprav 
so nekatere prakse že preživele, kot 
na primer krošnjarstvo, so lahko 
pomembne sooblikovalke vsebine 
turistične ponudbe, lokalne identitete 
in naše prepoznavnosti v svetu. In ko 
bomo to dosegli, Kočevska ne bo več 
samo dežela medvedov.
Živa Ogorelec

Pustna povorka ali Mačkarada po kočevsko, 2. marec 2019 • Foto: Živa Ogorelec 
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S sprehoda po Kočevju: Kopališče v Gaju
Poletje nas nekaj časa razvaja z visoki-
mi temperaturami, žal pa nas doletijo 
tudi neurja. Poletno vročino ljudje 
prenašamo na različne načine, večino-
ma pa je posredi voda. Ob Rudniškem 
jezeru že nekaj tednov odmeva vese-
lje otrok in odraslih, tistih, ki komaj 
čakajo na odhod na morje, in tistih, ki 
jim jezero nadomešča morje. Še pred 
desetletji, ko je jezero šele nastajalo oz. 
ga še niti ni bilo, pa je bila Rinža tista, 
ki je gostila vse ljubitelje vodnih ak-
tivnosti. Ob njej je bilo več točk, ki so 
bile še posebej priljubljene. Med njimi 
velja poudariti kopališče v Gaju.

Kdaj so postavili prve objekte, ni 
natančno znano, verjetno pa je bilo že 
pred tem priljubljeno naravno kopa-
lišče. Na starih razglednicah Kočevja 
(okoli 1920) opazimo pokrito stavbo in 
pred njo pomole oz. z lesenimi podesti 
utrjeno obrežje. Da je bilo plavanje 
vključeno tudi v šoli, zasledimo v Le-
tnem poročilu Gimnazije Kočevje npr. 
za šolsko leto 1908/1909. Zapisano je, 
da so se dijaki lahko kopali na naravnih 
kopališčih v Mahovniku in Livoldu ali 
pa v mestni plavalni šoli, kjer je stala 
vstopnica za dijaka 10 helerjev (vinar-

jev). Toliko je takrat npr. stal časopis 
Slovenec.

Med drugo svetovno vojno so imeli 
italijanski vojaki na tej lokaciji jav-
no kopalnico. Ob rečnem bregu so 
postavili šotore, vanje namestili prhe 
in z vodnimi črpalkami črpali vodo 
iz Rinže. Po koncu vojne je kopališče 
v Gaju obnovilo Telovadno društvo 
Partizan. Stalo je na mestu današnjega 
balinišča. Postavili so lesene kabine za 
preoblačenje, prho, uredili so peščeno 
plažo z lesenimi ležišči, za katero so 
bile kabine za preoblačenje. Za njimi 
je peščena pot vodila na sprva peščeno, 
pozneje asfaltirano odbojkarsko igri-
šče, na mestu katerega je danes otroško 
igrišče. V bližini je bil tudi ograjen 
bazenček.

Blizu Rinže je stala prha, da si s sebe 
lahko spral 'kafe'. Ker je na rečnem dnu 
mulj, se je voda hitro skalila in postala 
rjava kot 'kafe'. Po kopanju se je bilo 
zato priporočljivo oprhati. Leta 1961 je 
Kegljaško društvo Kočevje pri kopali-
šču v Gaju postavilo kegljišče, v bližini 
katerega je bilo plesišče.

Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše. 
Med mostom in škarpo proti sedanje-

mu lokalu je plaval lesen bazenček z 
ograjo, namenjen otrokom, ki še niso 
znali plavati. Zraven današnjega keg-
ljišča je bil narejen pomol, na katerega 
so bili privezani trije čolni na vesla, 
narejeni doma. 

Most je bil lesen, levo od njega, če 
gledamo v smeri od stadiona proti 
mestu, sta bila skakalnica in kiosk, v 
katerem naj bi prodajali vstopnice za 
prireditve. V restavraciji so prodajali 

razno pijačo, morda kakšen sendvič, 
kuhali niso. 

Porubski, ki so živeli v Skubizovi 
vili, so imeli svoje zemljišče tam, kjer 
je danes v Gaju teniško igrišče. Tam so 
imeli svoje kopališče pa tudi svoj čoln, 
ki so mu rekli kilbot.

Verjetno si danes težko predstavljate, 
da bi se ohladili v Rinži, lahko pa vsee-
no uživate v veslanju po njej.
Vesna Jerbič Perko

Panorama Kočevja, levo spodaj kopališče, razglednica, odposlana 1936
Foto: Pokrajinski muzej Kočevje 

PLAČILO TUDI
NA OBROKE

do 

60
mesecev

STROKOVNO
SVETOVANJE

DOSTAVA
NA DOM

UGODNO
FINANCIRANJE

VROČA POLETNA IZBIRA ...

HP 250 G6 
Cena: 249,99 €

Procesor Intel Celeron N3350 1.10 GHz (do 2.40 
GHz, predpomnilnik 2MB)
Zaslon 39,6 cm (15,6”) HD LED (1366 X 768)
Pomnilnik 4GB, 500GB HDD disk
Grafična kartica Intel HD
Garancija 1 leto

ASUS X541UV 
Cena: 699,99 €

Procesor Intel i7-7500U 2.70 GHz (3.50 GHz, 
predpomnilnik 4MB)
Zaslon 39,6 cm (15,6”) FHD LED (1920 x 1080)
Pomnilnik 8GB, 256GB SSD disk, DVD-RW
Grafična kartica NVIDIA GeForce GT 920MX 2GB
Operacijski sistem Windows 10
Garancija 1 leto

ASUS GL753VE 
Cena: 999,99 €

Procesor Intel i7-7700HQ 2.80 GHz (do 3.80 GHz, 
predpomnilnik 6MB)
Zaslon 43,9 cm (17,3”) FHD IPS LED (1920 X 1080)
Pomnilnik 8GB, 256GB SSD disk
Grafična kartica NVIDIA GeForce GTX1050Ti 4GB 
DDR5
Operacijski sistem Windows 10
Garancija 1 leto

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

SUPER 
IZBIRA

ELEKTRIČNI SKIRO
XPLORE XP9757 
Akcijska cena: 379,99 €

LCD display, Disk zavora, Napihljive pnevmatike, 
LED luči, 300W zmogljiv motor
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Letošnji biseri posvečeni pridnim delavkam 

od sredine junija na ogled v središču 
Kočevja na t. i. mali ploščadi. Pod 
fotografijami so opisi in simboli čebel. 
“Z njimi nakazujemo, koliko čebel je 
med fotografiranjem avtorja fotografije 
pičilo. Rekorder jih ima pet, nekaj se 
jih je izmazalo brez pika,” pojasnjuje 
Artnak. Izjemen pomen čebel je svetov-
na javnost priznala lani z razglasitvijo 
svetovnega dneva čebel, kočevska 
občina pa letos z razglasitvijo leta čebel 
in medu. Fotografije, ki bodo Kočevje 
krasile do konca jeseni, so prispevali: 
Nika Sever, Tjaša  Završnik, Natalija 
Pišec, Natalija Šveigl, Bojana Benčina, 
Marija Zupančič, Miran Krapež, Andrej 
Jarni, Elvis Rajšel, Andraž Žnidaršič, 
Gal Žvab, Branko Petauer, Janez Papež, 
Marjan Artnak, Zdravko Turk in Stanko 
Lavrič. 
Petra Šolar

Biseri Kočevske, tradicionalna fotografska razstava na prostem, je letos posvečena nenehno dejavnim žuželkam, brez katerih bi po izračunih stro-
kovnjakov svet ostal lačen v štirih letih. Čebele, ki morajo za kilogram medu preleteti dolžino, ki je enaka poti okoli sveta, so letos najpomembnej-
ša tema na Kočevskem. Občina je tematsko leto posvetila njim, posledično pa so tudi člani Fotografskega društva Grča Kočevje v objektiv v minu-
lih mesecih lovili te neumorne živali med delom in razvojem. Niso pa pozabili niti na izdelke iz medu, matičnega mlečka in cvetnega prahu.

Slasten zajtrk – Méd je sladka in židka teko-
čina, ki jo čebele in druge žuželke proizva-
jajo iz cvetličnega nektarja ali iz mane, ki 
jo izločajo kljunate žuželke (uši ...). Različne 
vrste medu se med seboj razlikujejo po bar-
vi, okusu, sestavi, zgradbi in lastnostih. Zdra-
vilno delovanje je odvisno od vrste cvetov 
in rastlin, iz katerih dobimo surovino. Tekoči 
med se ne pokvari, lahko edino kristalizira 
v trdno stanje. Med je naravno živilo in tudi 
zdravilo. Kočevski gozdni med – osnovne 
vrste so gozdni, smrekov, hojev in lipov med 
– je prvi slovenski med z evropsko registra-
cijo Zaščitena označba porekla.
Foto: Andraž Žnidaršič  

Rojenje čebel – Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih 
družin, ki je najpogosteje maja, ko dosežejo čebelje družine vrhunec 
razvoja. Pri tem se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, 
drugi del pa panj zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, 
se pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale čebe-
le ostanejo v panju.
Roj je zaželen samo pri čebelarju začetniku, ki bi rad povečal število 
svojih čebeljih družin, ali pa pri čebelarju, ki se intenzivno ukvarja s 
prodajo čebeljih družin.
Foto: Miran Krapež  

V smrtnem prijemu – Cvetni pajek (Misumena vatia) je ujel čebelo. 
Cvetni pajki, ki so posebni po tem, da svojo barvo prilagajajo cve-
tu in tam prežijo na svojo žrtev, še zdaleč niso edina nevarnost za 
obstoj čebel. Čebele so plen tudi drugim vrstam žuželk, npr. srše-
nom, nekaterim vrstam ptic, dvoživkam in sesalcem. Daleč največjo 
grožnjo jim predstavlja človek. Prav ta, ki ima od čebel največjo 
korist. Čebele so ogrožene zaradi sprememb v okolju, pomanjkanja 
hrane zaradi intenzivnega kmetijstva, uporabe pesticidov in drugih 
'-cidov', ki jih spuščamo v okolje.
Foto: Marija Zupančič   

Ljubitelji fotografije iz Kočevja in 
okolice so na velikih platnih poudarili 
tudi zgodovino čebelarjenja – v objek-
tiv so tako ujeli tudi stare koše (kupo-
laste panje) in stare panjske končnice. 
Čebelarjenje ima na Kočevskem dolgo 
zgodovino, po pisnih virih vsaj 118-le-
tno. Podružnično čebelarsko društvo za 
Kočevje namreč datira v leto 1901. Od 
tedaj do danes se je marsikaj spremeni-
lo, a poslanstvo čebel – opraševanje in 
nabiranje medu – ne. “V našem društvu 
ni niti enega čebelarja, zato smo se veli-
ko naučili,” je priznal Marjan Artnak, 
predsednik Fotografskega društva Grča 
Kočevje in dodal, da so jim kočevski 
čebelarji prijazno priskočili na po-
moč. Šestnajst fotografov je tako ujelo 
množico motivov; 20 izbranih jih je 

Le nekaj fotografov 
jo je odneslo  

brez pika
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Z UČENJEM
USTVARJAM
SVOJO ZGODBO. 

MOJO ZGODBO. 
Nudimo vam BREZPLAČNO podporo pri kariernih odločitvah.

Vabljeni v SVETOVALNO SREDIŠČE POKOLPJE  
na Ljudski univerzi Kočevje.

Svetovalka: Maja Rupnik, 01 893 82 73, maja.rupnik@lu-kocevje.si

Ana Jajetić Adamič, 
udeleženka svetovalnega središča Pokolpje.

Izkoristila sem svetovanje
za zaposlene in napredovala
v poklicni in osebni karieri.  

»
«

Ramor v Avstrijskem muzeju zrakoplovstva
Razstava o kočevskem pilotu in 
graditelju letal Hansu Ramorju, ki 
jo je ob stoletnici prvega zračnega 
posnetka mesta lani pripravil Pokra-
jinski muzej Kočevje, je v začetku 
tega meseca zaključila gostovanje v 
Vojaškem muzeju Slovenske vojske. 
V prostorih mariborske Kadetnice si 
jo je v šestih tednih ogledalo okoli 
1.900 obiskovalcev, med katerimi so 
bili ob pripadnikih Slovenske vojske 
tudi domači in tuji gostje Ministrstva 
za obrambo in SV, člani veteranskih 

združenj ter učenci in dijaki osnovnih 
in srednjih šol.

Po oceni načelnika muzeja, polkov-
nika Zorana Vobiča, se je odločitev 
izkazala za odlično, saj postavitev 
ni bila zanimiva le pripadnikom SV 
in obiskovalcem Vojaškega muzeja, 
temveč je bil z razstavo in spremlja-
jočim katalogom dodan tudi pomem-
ben prispevek k poznavanju zgodo-
vine letalstva na ozemlju današnje 
Republike Slovenije. Pokrajinski 
muzej Kočevje in Vojaški muzej Slo-

venske vojske sta sicer v preteklosti 
že uspešno sodelovala, saj je lani v 
Kočevju gostovala razstava Vojaške-
ga muzeja o zgodovini sabljanja na 
Slovenskem.

V minulih dneh pa je razstava 
prestopila še državno mejo, saj je 
od 6. julija na ogled obiskovalcem 
Avstrijskega muzeja zrakoplovstva 
(Österreichsiches Luftfahrtmuseum) 
v Gradcu. V muzejskih prostorih na 
graškem letališču Thalerhof, kjer je 
Ramor med obema vojnama vodil 

eno redkih avstrijskih pilotskih šol in 
od koder se je dvignil v nebo na svoj 
20.000. polet, bo s krajšim presled-
kom, ko bo gostovala v kočevarskem 
spominskem centru Gottscheer Ge-
denkstätte, ljudem približala življenje 
in delo letalskega pionirja, ki Kočevje 
povezuje s štajersko prestolnico. Prav 
v Gradcu je Hans Ramor zgradil tudi 
svoji letali  Ramor KE-7 in Ramor 
KE-14, ki sta mu prinesli  širšo med-
narodno prepoznavnost.
Mihael Petrovič ml. 

Foto: Bojan Žagar 

Leto zaključili z dvema mednarodnima koncertoma
Učenci in učitelji Glasbene šole 
Kočevje so v drugi polovici juni-
ja izvedli dva odmevna koncerta v 
tujini. Prvega so pripravili v nedeljo, 
16. junija, v Špitalu ob Dravi, ko so 
v sklopu projekta evropskega orke-
stra izvedli še zadnji nastop skupnih 
orkestrov glasbenih šol iz Kočevja, 
Špitala in Porcie ter Glasbene matice 
v Furlaniji Julijski krajini. Danes, ko 
se v Evropi dogaja prevrednotenje, 
novo spraševanje, novo iskanje smis-
la in cilja Evrope, so taki nadnacio-
nalni, kulturni, umetniški dogodki še 
posebej pomembni. Glasba poudari, 
kar nam je vsem v Evropi skupno, 
kar nas že stoletja združuje, ne glede 
na to, na kateri strani Alp ali Soče 
ali katerekoli druge naravne ločnice 
živimo.

Program je bil morda ravno zaradi 
tega obarvan nekoliko angleško, kot 
v brk Brexitu, ali morda poudarek, da 
nas precej več združuje, kot ločuje. 
Orkestri so zaigrali Elgarjevo Pomp 
andcircumstances, Griegovega Peer 
Gynta, Brahmsov Madžarski ples št. 
5. Temu je sledil glasbeni medley iz 
večno zimzelenih Beatlov, nato pa je 
Andraž Hribar s spremljevalnimi vo-
kali in orkestrom, ki ga je vodil Jože 

Rajk, zapel Po čem diši ta dan. Slo-
venska pesem je v Špitalu v Avstriji 
doživela tak aplavz, da so jo morali 
izvajalci ponoviti! 

V orkestru je nastopilo 25 učencev 
in učiteljev, vseh spremljevalcev in 
osebja z Glasbene šole Kočevje je 
bilo 35. Izjemno toplo smo bili spre-
jeti in naši avstrijski prijatelji so se 
potrudili z organizacijo, koncertom, 
kosilom, celo vremenom, ki nam je 
samo za nekaj minut z dežjem ohla-
dilo sicer vroče mesto ob Dravi. Na 
prireditvi je spregovoril tudi župan 
Kočevja dr. Vladimir Prebilič. Ponud-
be in okvirni dogovori za morebitno 
nadaljnje sodelovanje med šolami 
že potekajo in skoraj gotovo bomo o 
podobnih projektih še slišali.

Drugi koncert pa so izvedli v sode-
lovanju s Turističko zajednico opčine 
Malinska-Dubašnica 21. junija v 
Malinski. Koncerta se je udeležilo 34 
učencev orkestra oziroma komornih 
skupin kitar, klavirskih in diatoničnih 
harmonik.

Ob prihodu smo po krajših usklaje-
vanjih najprej odnesli instrumente na 
hladno in varno mesto ter odhiteli na 
kosilo v bližnjo restavracijo, kjer smo 
se ob 'prijetnih' 35 stopinjah skrili v 
senco. Med kosilom smo lahko uživa-
li v vetru, ki je prinašal vonj dišečih 
borovcev, morja in zvoke galebov. 

Kot majhni otroci smo komaj priča-
kali trenutek, ko smo lahko zapustili 
restavracijo in se zapodili proti plaži, 
kjer si je vsak našel svoj kotiček za 

prijetno kopanje. Čas je hitro mine-
val in po štiriurnem uživanju v vodi 
smo se morali počasi zbrati, saj nas je 
čakal še nastop na trgu Malinske.

Vsi nastopajoči so odhiteli po svoja 
glasbila in si začeli pridno ogrevati 
prste. Sam koncert se je začel malo 
pred osmo uro zvečer. Ker je bil čas, 
ko si turisti poiščejo prijeten kotiček 
za večerjo, sprehod in druženje, in ker 
se je glasba razlegala daleč naokoli, 
se je tudi sam trg napolnil z obisko-
valci in turisti iz različnih držav.

Vsi nastopajoči so se izkazali zelo 
dobro, kar je bilo tudi občutiti, saj so 
jih poslušalci, čeprav jih niso pozna-
li, nagradili z bučnim aplavzom in z 
velikimi nasmehi na obrazih. 

Po zaključku koncerta smo bili 
vsi zadovoljni, da sta tako koncert 
kot sama predstavitev Glasbene šole 
Kočevje uspela.

Polni prelepih vtisov celega dne 
smo pospravili instrumente in se 
odpravili nazaj na avtobusno postajo, 
kjer nas je že čakal naš avtobus.

Pot domov je hitro minila, saj smo 
izkoristili dobro voljo in si pot krajša-
li s petjem in igranjem harmonike. 
Martin Lavrič,  
Metka Dobovšek Jerbič
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Zapeli smo domovini

Z željo, da počastimo praznik do-
movine Slovenije, smo že četrto leto 
zapored združili moči člani KS Ivana 
Omerza Livold, člani Vaške skupnosti 
Livold, Pevsko društvo Č* č*š posluš 
iz Livolda in člani PGD Livold. Prip-
ravili smo glasbeno prireditev na dan 
državnosti. Na prireditvenem prostoru 
pred vaškim domom v Livoldu so 
nastopili: Ljudske pevke Mavrica iz 
Šalke vasi, Pevsko društvo Č* č*š 
posluš iz Livolda, Kvartet Zvon s 
Turjaka, Grajski pevci iz Predgrada in 
Polanski odmev iz Starega trga. Zaz-

venele so lepe slovenske domoljubne 
pesmi, zapete iz src 37 pevcev in 
pevk, svečan poudarek pa je prireditvi 
dodal še slavnostni nagovor Predraga 
Bakovića, poslanca v državnem zbo-
ru. Zelo lepo je bilo slišati tudi pesem 
Šumijo gozdovi domači, ki so jo 
skupaj zapeli vsi nastopajoči in veliko 
obiskovalcev prireditve. Na koncu 
prireditve sta predsednik KS Rudi 
Kordiš in predsednica Vaške skupnos-
ti Andreja Vlašič vsem nastopajočim 
in sodelujočim pri pripravi prireditve 
podelila zahvale. Po koncu programa 

je sledilo druženje nastopajočih in 
obiskovalcev prireditve s pogostitvijo. 
Članice Društva praženega krompirja 
iz Livolda so postregle z imenitnim 
čušpajzom, za kar so požele veliko 
pohval. Posebno imenitna pa je bila 
tudi postrežba s pecivom, ki so ga 
pripravile prizadevne krajanke Livol-
da in okolice.

Med pripravami na prireditev je 
Predgrad in njegovo okolico hudo 
prizadelo neurje s točo. Prebivalce teh 
krajev je doletela velika škoda. Zato 
smo se prireditelji odločili, da bomo 

prireditvi poleg slavnostnega dali še 
dobrodelni namen. Zato je bilo na 
prireditvi organizirano zbiranje 
prostovoljnih prispevkov za pomoč 
pri odpravljanju škode. Po prireditvi 
je tričlanska komisija preštela zbrani 
denar. Obiskovalci in nastopajoči so 
tako prispevali skupno 427,90 EUR. 
Ta denar je bil takoj izročen predse-
dniku PGD Predgrad. Vsi, ki so 
darovali svoj denar za pomoč ljudem 
v stiski, zaslužijo za svoje dejanje še 
posebno zahvalo.
Alojz Vidic

Foto: Pavel Majerle 

35 let kočevskih mažoretk
Kočevske mažoretke Kulturno ume-
tniškega društva (KUD) Godba Ko-
čevje in Zveza društev mažoretne in 
twirl tehnike Slovenije sta v nedeljo, 
16. junija, organizirali 18. državno 
prvenstvo oz. kvalifikacije za Evrop-
sko prvenstvo NBTA, ki bo oktobra 
v Italiji.

V kočevski športni dvorani sta se 
na vročo junijsko nedeljo prepletala 
gib in umetnost vrtenja palice. Med 
nameni ene od treh večjih prireditev, 
ki jih prirejamo, je bil tudi predstaviti 
mažoretko kot plesalko v različnih 
nivojih. Tako so dvorano najprej 
zasedle najmlajše mažoretke, ki so v 
različnih starostnih kategorijah na-
stopile v mažoretnih abecedah (146 
deklic). Nastopile so mažoretke, stare 
od pet do 13 let. Ocenjevalo jih je 
14 sodnic. Tovrstni prikaz je odlična 
izkušnja nastopanja pred množico; 
na ta način deklice pridobijo samo-
zavest.

Opoldne se je odvrtelo drugo de-
janje – solo nastopi, dueti in skupine 
iz Ljubljane, Ribnice, Sodražice, 
Loškega potoka in Kočevja so svoje 
koreografije prikazale pred sodni-
cami. V to starostno skupino sodijo 
mladi od šest let dalje in se delijo v 
štiri starostne kategorije. Sodnice na 
podlagi več kriterijev ocenijo njihov 
celotni nastop, ki jim lahko odpre pot 

na evropsko prvenstvo NBTA, ki bo 
letos v Lignanu. Kočevske punce in 
fantje so se ponovno izkazali, saj so 
se kvalificirali s tradicionalno parado 
in enim solom. Vmesni program pa 
so med točkami popestrili plesalci in 
plesalke OK Založbe Kočevje.

V sredo, 19. junija, smo v Kultur-
nem centru Kočevje zaključili sezono 
s krajšim programom in podelitvijo 
priznanj otrokom za udeležbo na 
plesnih programih in nastopih. 

Kočevske mažoretke imamo dolgo-
letno tradicijo ukvarjanja s plesom. 

Naše delovanje sega v leto 1984, ko 
smo začele usvajati prve korake in 
tehniko vrtenja palice. V Kočevju 
smo tako plesu in novi dejavnosti od-
prli možnost, da se je počasi razvijala 
in s katero se je ukvarjalo in se še 
ukvarja vse do danes veliko mladih. 
Kočevske mažoretke so si leta 2015 
pridobile status društva v javnem in-
teresu in zato lepo vabimo k podpori, 
da nam od svojega dohodka namenite 
0,5 % deleža.

Osvojile smo veliko nazivov na 
državnih in evropskih tekmovanjih 

NBTA Zveze društev mažoretne in 
twirl tehnike Slovenije. Bile smo in 
smo še vedno organizatorice veliko 
prireditev. Imamo veliko mladih, ki 
jim palica in ples pomenita drugačen, 
kakovostnejši način druženja. Poleg 
tega plesalke pridobijo veliko vrednot 
in spretnosti, kot so občutek za ritem, 
koordinacijo, zavedanje telesa in 
odnos do njega, skupinsko dinamiko 
in občutek za estetiko. Znano je, da 
so mažoretke in plesalci tudi dobri 
učenci v šoli.

Vsaka pridobljena sredstva bistveno 
pripomorejo k izvedbi prireditev, zato 
se zahvaljujemo vsem podjetjem, ki 
so nam pomagala.

Pred nami so zaslužene počitnice, 
jeseni pa ponovno začenjamo delo-
vati. Najdete nas v Kulturnem centru 
Kočevje (ponedeljki, srede in sobote) 
ter na vrhu kočevske Name (vse dni 
v tednu, od 18. do 19. ure). Vabljeni 
otroci od treh let dalje v plesni vrtec 
Migifrigi in mažoretne skupine. Jazz 
balet je za vse, ki so starejši od 8 let, 
in hip hop skupine za vse od 5. leta 
dalje. Novo sezono 2019/20 začenja-
mo že s prvim nastopom v jeseni, ki 
bo del prireditve Doživite Kočevsko. 
Kočevske mažoretke vam želimo 
lepo poletje!
Tonja Rožman Majnarič, Klavdija 
Križ Potisk

Foto: Klavdija Križ Potisk 
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Snemanje videa o destinaciji Kočevsko

Delavnica za razvoj kulinaričnih doživetij

Sailing weekend Kočevsko 2019

Navkreber na Strmo Reber

V juniju je različne konce naše obči-
ne za dva dneva obiskala snemalna 
ekipa, ki sodeluje pri nastajanju 
našega destinacijskega videa. Ekipa 
se je z glavnimi junaki naše zgodbe 
potepala po destinaciji Kočevsko in 
spoznavala neokrnjeno naravo naše 
okolice, odkrivali pa so tudi številne 
naravne znamenitosti.

V sodelovanju z agencijo za 
marketing Nea Culpa, ki je Zavodu 
Kočevsko pomagala pri idejni za-
snovi videovsebin, iskanju in naboru 
lokacij za snemanje, predpripravi in 
koordinaciji video produkcije ter iz-
delavi scenarija, smo se odločili, da 
za glavno junakinjo in ambasadorko 
destinacije izberemo ljubiteljico 

narave in pustolovko Natašo Briški, 
ki pooseblja avanturistično osebo, 
ki naravo doživlja pristno in iskre-
no. Poleg nje v videu nastopajo tudi 
drugi podporni junaki, ki so se za 
dan ali dva samozavestno prelevili v 
pogumne raziskovalce in aktivne po-
sameznike, ki za svoj oddih izbirajo 
aktivnosti v naravi.

Video se bo uporabljal pri pro-
mociji in krepitvi prepoznavnosti 
destinacije Kočevsko, v njem pa 
bodo gledalci lahko spoznali utrinke 
različnih aktivnosti, ki se jih lahko 
udeležijo pri preživljanju prostega 
časa v objemu naše narave in koče-
vskih gozdov. To so pohodništvo, 
kolesarjenje, jadranje in plavanje 

v Kočevskem jezeru, preživetje in 
kampiranje v naravi, druženje ob ta-
bornem ognju ter opazovanje divjih 
živali.

Pred koncem snemanja nas čakata 

še dva dodatna snemalna dneva, po 
končani montaži in postprodukciji pa 
bodo videovsebine na voljo za ogled 
na naši spletni strani in družbenih 
omrežjih. Videovsebine bodo služile 
kot povabilo za odkrivanje območja 
skrivnostnega gozda Slovenije, upo-
rabljale pa se bodo tudi pri promociji 
destinacije Kočevsko na sejmih in 
drugih dogodkih.

Video nastaja v okviru projekta 
za izboljšanje digitalne promocije 
turistične ponudbe destinacije Koče-
vsko, ki ga sofinancira Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, pri nastanku pa sodelujemo še s 
Studiom Produkcija.
Nadija Kolmanič

V torek, 18. junija, je v Hostlu Be-
arlog v Kočevju potekala kulinarična 
delavnica, na kateri je vrhunski chef 
in gozdni mojster Luka Košir zbra-
nim udeležencem predstavil nekaj 
svojih kuharskih skrivnosti, nasvetov 
ter smernic za pripravo in prezenta-
cijo jedi na krožnikih.

Delavnice so se udeležili pred-
stavniki gostincev vseh treh občin 
destinacije Kočevsko, ki so bili na 
dogodku seznanjeni z željo Zavoda 
Kočevsko po sodelovanju pri obli-
kovanju skupne in izvirne kulinarič-

ne zgodbe Okusi gozda Kočevsko, 
ki bo poleg domačinov v gostinske 
obrate s privlačno ponudbo na kro-
žnikih privabila tudi turiste in druge 
gurmane.

V sodelovanju z agencijo za mar-
keting Nea Culpa je kuharski mojster 
Luka Košir za našo destinacijo razvil 
pet gozdnih receptov, ki imajo lokal-
ni kočevski značaj in predstavljajo 
zgodbo naše destinacije. Jedi teme-
ljijo na uporabi lokalnih okoliških 
sestavin, svežih zelišč in kreativnem 
mešanju dovršenih okusov s prime-

smi gozdnih in drugih sestavin, ki 
so dostopne v danem obdobju. Po 
uvodni predstavitvi svoje zgodbe 
in kuharske poti je chef za zbrane 
pripravil krožnike z jedmi (dve topli 
predjedi, dve glavni jedi in sladico), 
ki so jih gostinci z veseljem okusili. 

Delavnica je bila izvedena v 
sklopu projekta za razvoj produktov 
in izboljšanje digitalne promocije 
digitalne ponudbe destinacije Koče-
vsko, ki ga sofinancira Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Nadija Kolmanič

24. in 25. avgusta bo Jadralni klub 
Kočevje v sodelovanju z jadral-
sko zvezo Slovenije in Zavodom 
Kočevsko na Kočevskem jezeru že 
tretje leto zapored gostil dvodnevno 
jadralsko regato. Na regati bodo 
lahko sodelovali tekmovalci z jadr-
nicami fireball, flyingjunior, equipe 
in open.

Skupno število jadrnic je zaradi 
tehničnih in časovnih zmožnosti 
splovitve plovil ter prostora omeje-
no na 30, prijave sprejemajo naj-
pozneje do četrtka, 22. avgusta, na 
e-mail: jadralniklubkocevje@gmail.

com. Prijava mora vsebovati razred 
jadrnice, ime in priimek članov po-
sadke z označbo krmarja, mobilno 

telefonsko številko krmarja oziroma 
vodje posadke in število odraslih 
spremljevalcev ter otrok. Startnina 

znaša 20 EUR na tekmovalca/jadral-
ca in vključuje nastop na regati ter 
topel obrok s pijačo za oba dneva.

Poleg pestrega dogajanja na jeze-
ru pa se bo na prizorišču v okolici 
jezera v soboto popoldne in zve-
čer odvijal še Beerfest 2019, kjer 
se bodo med drugimi predstavili 
pivovarji Matt, Ape, Tankr, Vizir in 
Kralj. Pestro ponudbo hrane in iz-
jemnih craft piv bodo ob večeru še 
dodatno popestrili slovenski rocker-
ji San di ego, ki bodo poskrbeli za 
noro zabavo v super vzdušju.
Nadija Kolmanič

22. septembra bo Zavod Kočevsko v 
sodelovanju s Kolesarskim društvom 
Melamin prvič organiziral rekreativno 
prireditev Navkreber na Strmo Reber, 
namenjeno vsem najpogumnejšim 
kolesarjem.

Prireditev bo potekala v dolini reke 
Kolpe, v Osilnici, tekmovalce pa bo 

po premagani progi, ki je dolga 8.4000 
metrov in jo zaznamuje 19 serpen-
tin pod kotom 180°, kjer bodo mogli 
premagati 720 m višinske razlike, s 
povprečnim naklonom 8,8 %, na koncu 
poti, na vrhu prelaza Strma Reber, 
pričakal veličasten razgled na celotno 
osilniško dolino.

Če si s kolesom drznete tekmovati 
proti času in proti serpentinam na Strmi 
Rebri in ste dovolj pogumni ter vzdržni, 
da premagate to zvito pot, se lahko že 
prijavite na strani Prijavim.se. Startnina 
bo do 31. avgusta znašala 20 EUR, zato 
pohitite s prijavo. Samo za hrabre!
Nadija Kolmanič

Utrinek s snemanja destinacijskega videa
Foto: arhiv Zavoda Kočevsko 

Chef Luka Košir med deljenjem nasvetov o 
pripravi ene od glavnih jedi
Foto: arhiv Zavoda Kočevsko 

Foto: arhiv Zavoda Kočevsko 

Si drznete prekolesariti vzpon na Strmo 
 Reber? • Foto: Marjan Kapele 



KCK NAPOVEDUJE - AVGUST

Kino KCK Kočevje si pridržuje pravico do spremembe programa. Spremljajte kino program na spletni strani: www.kck.si/kino/
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SOBOTA
10/08/2019
21.00
PRIMOŽ TURK

SOBOTA 
17/08/2019 
21.00 
ROMAN ZUPANČIČ

SOBOTA 
31/08/2019 
21.00 
FAKE ORCHESTRA

PETEK, 2. AVG., 17.30
Animirani

SVET IGRAČ 4
TOY STORY 4

PETEK, 2. AVG., 20.00
Akcijski

HITRI IN DRZNI: HOBBS IN 
SHAW
FAST & FURIOUS PRESENTS: 
HOBBS & SHAW

NEDELJA, 4. AVG., 17.30
Družinski animirani film

LEVJI KRALJ
THE LION KING

KINO    KINO    KINO
NEDELJA, 4. AVG., 20.00
Grozljivka

PLAZENJE
CRAWL

PETEK, 9. AVG., 17.30
Animirana pustolovščina

ANGRY BIRDS FILM 2
THE ANGRY BIRDS MOVIE 2

PETEK, 9. AVG., 20.00
Akcijski

HITRI IN DRZNI: HOBBS IN 
SHAW
FAST & FURIOUS PRESENTS: 
HOBBS & SHAW

NEDELJA, 11. AVG., 17.30
Animirana pustolovščina

ANGRY BIRDS FILM 2
THE ANGRY BIRDS MOVIE 2

NEDELJA, 11. AVG., 20.00
Akcijski

HITRI IN DRZNI: HOBBS 
IN SHAW
FAST & FURIOUS PRESENTS: 
HOBBS & SHAW

PETEK, 16. AVG., 17.30
Družinski animirani film

LEVJI KRALJ
THE LION KING

PETEK, 16. AVG., 20.00
Komedija

PRIDNI FANTJE
GOOD BOYS

NEDELJA, 18. AVG., 17.30
Animirana pustolovščina

ANGRY BIRDS FILM 2
THE ANGRY BIRDS MOVIE 2

NEDELJA, 18. AVG., 20.00
Družinska avantura

RAZISKOVALKA DORA
DORA AND THE LOST CITY OF 
GOLD

PETEK, 23. AVG., 17.30
Animirana pustolovščina

VELIKO POPOTOVANJE
THE BIG TRIP

PETEK, 23. AVG., 20.00
Komedija

PRIDNI FANTJE
GOOD BOYS

NEDELJA, 25. AVG., 17.30
Animirana pustolovščina

ANGRY BIRDS FILM 2
THE ANGRY BIRDS MOVIE 2

NEDELJA, 25. AVG., 20.00
Akcijski

HITRI IN DRZNI: HOBBS IN 
SHAW
FAST & FURIOUS PRESENTS: 
HOBBS & SHAW

PETEK, 30. AVG., 17.30
Družinski animirani film

LEVJI KRALJ
THE LION KING

PETEK, 30. AVG., 20.00
Glasbena komedija

YESTERDAY
YESTERDAY

BQL & NIKA ZORJAN

KOŠARKARSKO IGRIŠCE GAJ
6. SEPTEMBER, 19.00

pozdrav 
šolskemu 

letu

SOBOTA 
24. 08. 2019  
KOČEVSKO JEZERO 

BEERFEST 2019

KCK VPISUJE
2019/20
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KcK 
Art 
filmsKi 
AbonmA

Gledališki 

abonma

PON-SOB, 2. 9. - 14. 9.  
 
KULTURNI CENTER KOČEVJE 

Dragi obiskovalci in abonmajci,vstopamo v novo 
sezono 2019/2020 zato vas vabimo k vpisu. 

Vpisi bodo potekali od 2. 9. do 14. 9. 2019:

• vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure,  

• torek in četrtek od 16.00 do 18.00 ure,

• ob sobotah od 9.00 do 12.00 ure.

Vpisi bodo potekali v preddverju KCK. Vabljeni!
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Znanstvena konferenca na GSŠ Kočevje

K3 – Ko pridobivanje novega znanja postane zabava

Ali lahko možgani razumejo druge 
možgane? Ali lahko razumejo človeš-
ki um? So možgani ogromen računal-
nik ali kakšna drugačna naprava, ali 
se v njih skriva kaj več? (David Hu-
bel, 1979). S podobnimi ugotovitvami 
in vprašanji smo se srečevali dijaki 
Gimnazije in srednje šole Kočevje pri 
oblikovanju svoje avtentične naloge.

V sredo, 5. junija 2019, je v prosto-
rih predavalnice Gimnazije in srednje 
šole Kočevje potekala znanstvena 
konferenca. Dijaki drugih letnikov 
programa gimnazije smo v sklopu 
izbirnega interdisciplinarnega temat-
skega sklopa (ITS) Nevroznanost za 
srednješolce – Vrvež v moji glavi, ki 
je bil v letu 2018/19 prvič izveden na 
šoli, predstavili svoj končni izdelek v 
obliki govornega nastopa. Interdisci-
plinarni tematski sklop Nevroznanost 
za srednješolce je dijake skozi že 
skoraj končano šolsko leto poučil o 
še ne tako poznanem in neraziskanem 

področju nevroznanosti ter nam tako 
predstavil nov pogled v svet mož-
ganov in njihovega delovanja. Pri 
predmetu smo spoznavali možgane z 
različnih pogledov, vse od evolucije 
človeka, razvoja motornih funkcij, 
povezanih z možganskim delovanjem, 
do njihove zgradbe. Poučili smo se o 
pojavih, povezanih z možgani, kako 
nanje vplivajo dogodki v posamezni-
kovem življenju, o posledicah po-
škodb in motenj v možganih, srečali 
pa smo se tudi s tehnikami meditacije 
in čuječnosti. Med šolskim letom smo 
se udeležili nekaterih znanstvenih 
dogodkov po drugih koncih Sloveni-
je ter tako širili svoje znanje. Teme 
govornih nastopov so povezovale 
učno snov, ki smo jo pridobili v tem 
šolskem letu. Za govorne nastope in 
organizacijo dogodka smo poskrbeli 
sami. Dijaki smo s pomočjo mentoric 
v povezavi treh predmetov – biologi-
je, kemije in psihologije – oblikovali 

individualno končno nalogo. Na kon-
ferenci so bile predstavljene različne 
teme, vsaka tema pa je bila na izviren 
način, posredno ali neposredno, pove-
zana z možgani. 

Sam dogodek se je začel z nago-
vorom mentoric vsem poslušalcem, 
napovedjo dogajanja, ki je potekalo 
naslednje tri šolske ure, nato pa so 
se zvrstili govorni nastopi dijakov. 
Dijaki smo v svojih predstavitvah 
predstavljali teme, ki so vključevale 
tematike različnih oblik motenj – 
duševnih, psihičnih, razpoloženjskih, 
spalnih, osebnostnih, kompulziv-
no-obsesivnih in nekaterih drugih. 
Dotaknili smo se tudi področja zdra-
vega življenja in življenjskega sloga. 
Predstavili smo teme, kot so alkoho-
lizem, ilegalne snovi in njihovi vplivi 
ter vse do disleksije, spanja in nekate-
rih drugih. Po končanih nastopih smo 
sodelujoči dijaki prejeli priznanje za 
sodelovanje na dogodku, sledila pa 
je še manjša pogostitev. Poslušalci 
so nastopajoče nagradili z aplavzom, 
tako pa se je dogodek zelo znanstveno 
obarvano tudi zaključil.
India Panter

Za ustvarjalni začetek poletnih poči-
tnic je Podjetniški inkubator Kočevje 
pripravil K3 Kočevski kamp kreativno-
sti', kjer so se mladi nadobudneži pod 
okriljem strokovnih mentorjev naučili 
novih tehnologij, hkrati pa so se tudi 
zabavali ob streljanju z lokom in pla-
vanju v Kočevskem jezeru ter sklepali 
nova prijateljstva.

Trideset osnovnošolcev, ki se je 
udeležilo kampa, je lahko letos izbiralo 
med petimi ustvarjalnimi delavnica-
mi, ki so potekale pet dni. Tako je ena 
skupina na K3 samostojno izdelala 
zvočnik Bluetooth. “Otroci so zelo 
kreativni in ves čas so lepo sodelova-
li. Odločili smo se, da ne bomo samo 
virtualno risali na računalnik, ampak 
bomo nekaj tudi izdelali, kar bodo na 
koncu lahko odnesli domov. Bili so 
navdušeni nad izdelavo zvočnikov, ki 
so ga sami zrisali, zlepili in dali notri 
vso potrebno elektroniko,” je povedal 
mentor za 3D-modeliranje Cveto Ku-
neševič. Na izdelane zvočnike so bili 
vsi zelo ponosni in so veselo predvajali 
glasbo iz svojih prav posebnih naprav. 
Jan, Jaš, Gaj in Luka so pojasnili, da 
so nekateri zvočniki narejeni iz lesa, 
nekatere pa so stiskali na 3D-printerju. 
“Na začetku je bilo malo težko, potem 
pa smo brez težav vse naredili. In super 
smo se imeli, vse nam je bilo všeč. 
Delavnica, plavanje v jezeru, hrana, 
mentorji ... Takoj bi ponovili naslednji 
mesec še enkrat, če bi imeli možnost,” 
so še povedali.

Jakob Maležič in Gregor Zadnikar sta 
vodila delavnico robotike LEGO Min-
dstorms, kjer so otroci naredili misijo 
na Mars. Vsak od njih je naredil svoje-

ga robota ter sprogramiral na računalni-
ku, da opravi svojo nalogo. Robotki so 
se na koncu premikali, potiskali stvari, 
udarili na želeno točko, da so premak-
nili satelit ali raketo. Ina, Živa in Neja 
so uspešno opravile naloge in delavnica 
jim je bila zelo všeč. “Super smo se 
imele in res je bilo vse dobro in še bi 
prišle,” so bile navdušene.

V skupini pa so bili tudi morebitni 
bodoči filmarji. Ti so pod okriljem 
Andreja Mladenoviča raziskovali in 
spoznavali zgodovino in žanre filmov, 
se naučili snemanja, kadriranja in 
animacije, na koncu pa tudi posneli in 
zmontirali svoj kratki film o kampu 
K3. “Bilo je zelo zanimivo. Najbolj 
nam je bila všeč montaža na TV Ko-
čevje”, so povedali Tian, Miha, Nik 
in Miha. 

Vid in Aljaž sta se odločila za delav-
nico Makey Makey in Scratch, kjer sta 
skupaj z mentorico Marijo Marolt pro-
gramirala različne igrice in animacije 
na računalniku ter gumbe na tipkovnici 
nadomestila z bananami, kozarci vode 
in ploščo, na kateri lahko plešeš in tako 
vodiš igro na računalniku.

Najmlajši pa se so poigravali z roboti 
WeDo 2.0. Pod vodstvom Jerneja 
Kalana so najprej spoznali in naredili 
robote. V drugi fazi so naredili bazo na 
Luni in raziskali, kako bi tam pridelali 
zrak ter dobili energijo in vodo. Otroci 
so uspešno rešili nalogo z vrtalnikom, 
raziskovalcem in dvigalom.

Vsi skupaj so se v petek popoldne s 
svojimi projekti predstavili staršem in 
sorodnikom v Kulturnem centru Ko-
čevje, kjer so poželi val navdušenja.
S. S.

Foto: arhiv GSŠ Kočevje 

Foto: arhiv Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
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Medsebojna pomoč je naša vrednota

Slovo devetošolcev 

Učenci Osnovne šole Ljuba Šercerja 
si radi pomagamo, predvsem pa radi 
pomagamo tistim, ki so pomoči še 
posebej potrebni. Letos smo na šolo 
prejeli zgodbo in prošnjo staršev 
deklice, ki se nas je, tako učencev kot 
tudi učiteljev, izredno dotaknila.

Starša sta nam v pismu zapisala, 
da je njuna hčerka ob rojstvu utrpela 
hudo hipoksijo oziroma pomanjkanje 
kisika. To je povzročilo možganske 
poškodbe, pozneje tudi epileptične 
napade, stopnje cerebralne paralize 
za zdaj še niso mogli določiti. Dekli-
ca kar petkrat dnevno uživa zdravila. 
Za marsikoga je ta zgodba nepredsta-
vljiva, deklica je prestala že marsikaj, 
prav tako pa tudi starša, ki jima je 
dogodek, ki sta se ga nadvse veselila, 
postavil življenje na glavo. Z izredno 
zagnanostjo, optimizmom in pove-
zovanjem z različnimi institucijami 
se trudita zagotoviti hčerki najboljšo 
možno oskrbo.

Otroci s takimi zgodbami sicer 
prestanejo ogromno število terapij. 

Starša si želita hčerki ponuditi čim 
več možnosti za zdrav razvoj, na-
predek in izboljšanje sposobnosti ter 
kakovostno obravnavo. V prihodnosti 
načrtujejo aplikacijo matičnih celic, 
hiperbaričnega kisika, fizioterapijo, 
fizikalno terapijo, osteopatijo … Te 
terapije so večinoma izredno drage, 
kot primer sta izpostavila le ceno 

metode aplikacije matičnih celic, ki 
znaša kar 16.500 evrov. Starša sta 
izredno pozitivno naravnana, saj 
verjameta v napredek svoje hčerke 
in uspešnost ter učinkovitost terapij. 
Vesela sta vsakega, ki njuno zgodbo 
deli in bi bil pripravljen prispeva-
ti kakršnokoli denarno pomoč za 
deklico.

Mentorica skupnosti učencev šole 
Marijana Šarić je učencem aprila 
prebrala del pisma, ki sta ga zapisala 
starša. Učenci so začutili deklico in 
njeno zgodbo, začutili so težo, ki jo 
prenašajo njena ramena, vsakodnevni 
boj, ki ga bije, ter se zato odločili, 
da bodo stopili v akcijo. Izdelali so 
plakat, na katerega so zapisali svoje 
misli, občutke, želje za deklico. Izo-
besili so ga na hodniku šole ter s tem 
pozvali prav vse mimoidoče, učence, 
učitelje, druge zaposlene ter obisko-
valce k zbiranju zamaškov za pomoč 
pri omogočanju ustrezne terapije. 
Do sredine junija so pridno zbirali in 
zbrali kar osem ogromnih vreč zama-
škov, ki so jih staršem predali učenci 
naše šole. 

Tudi mi verjamemo v medseboj-
no pomoč, ki je ključ do boljšega 
sveta, ki si ga vsi želimo. Upamo, 
da deklica prejme čim več pomoči, 
ki jo potrebuje, in ji želimo čim bolj 
uspešne terapije.
Anita Marinko

Na OŠ Ob Rinži smo se na svečani 
valeti poslovili od generacije učenk 
in učencev 2004. Iz majhnih, zveda-
vih, razposajenih in igrivih otrok so 
zrasli mladeniči in mladenke, ki so nas 
presenetili z zanimivim in bogatim 
programom. Učitelji in starši smo jih 
s ponosom opazovali, saj so pokazali 
zrelost in znanje, prijeten humor in 
navihanost, veselje do življenja ter od-
ločno pripravljenost na novo srednje-
šolsko obdobje.

V uvodnem nagovoru, v katerem so 
zajeli doživljanje in občutke zadnjih 
devet let, so se zrelo poslovili od 
osnovnošolskega življenja: “Današnji 
večer je posvečen vsem nam, 44 razlo-
gom, da smo danes tukaj, 44 učenkam 
in učencem, ki smo premagali vse pre-
preke in prišli do sklepnega dogodka 
naše osnovnošolske poti. Posvečen pa 
je tudi vsem vam, ki ste nam po svojih 
najboljših močeh pomagali, da se 
lahko danes z dvignjeno glavo ozremo 
nazaj in ponosno izrečemo: Uspelo 
nam je! Današnji večer je posvečen 
zmagam – pomembnim življenjskim 
lekcijam – pa tudi tistim malim vsak-
danjim zmagam, ki nas ženejo naprej. 
Posvečen je prijateljstvu – vsem norim 
dogodivščinam, ki smo jih doživeli v 
zadnjih devetih letih, in vsem drobnim 
trenutkom, ki smo jih preživeli skupaj. 
Posvečen je slovesu – od šole, njenih 
skritih kotičkov, kjer smo kovali naj-
boljše potegavščine in si izmenjevali 
zaljubljene poglede; učilnic, kjer smo 
gradili svoje znanje ter spoznavali 
sebe in svet. Posvečen je slovesu od 

pomembnega dela življenja, osnovne 
šole, obenem pa je posvečen tudi pri-
hodnosti. Je torej nekakšna premiera 
vsega tistega, kar nas čaka, ko še zad-
njič prestopimo prag osnovne šole.“ 

Spomnili so nas tudi, da živimo v 
novem času, kjer se uspeh posame-
znika ne meri več samo z uspehi na 
tekmovanjih v znanju in na različnih 
področjih. Okrog nas je namreč nastal 
novi svet, svet družbenih omrežij in 
globalnih povezav, ki prinaša številne 
možnosti prepoznavnosti, a nastavlja 
tudi mnogotere pasti. “Uspeh posame-
znika lahko merimo v različnih enotah 

– doseženih točkah, zasluženem denar-
ju, številu všečkov na instagramu ali 
facebooku. V osnovni šoli izkazujemo 
šolski uspeh z razumevanjem nauče-
nega, lastno dejavnostjo in pridobiva-
njem ocen. Nekateri posamezniki želijo 
več kot le tisto, kar nam ponuja redni 
pouk. Svoje znanje, ustvarjalnost, 
delavnost in športnega duha izkazujejo 
na različnih tekmovanjih in projektih. 
Najuspešnejši med njimi za svoje uspe-
he prejmejo priznanja in diplome …”

Generacija 2004 je bila uspešna. 
Postali so prejemniki številnih priznanj 
iz znanja, bili so uspešni na podro-

čju športa in šaha, sodelovali so na 
različnih literarnih natečajih, pridno 
brali in nekateri postali zlati bralci in 
zlati ekobralci, odlično so se izkazali 
kot voditelji šolskega radia, lepo so se 
razumeli med seboj in uspešno izvajali 
lastne mini projekte. 

Trije najuspešnejši učenci te gene-
racije – Miha Gorjup, Ana Marija 
Petković in Leja Mikulič – pa so ime 
naše šole velikokrat zapisali na zemlje-
vid uspešnejših slovenskih šol. Nanje 
smo še posebej ponosni. Prejeli so 
najvišjo nagrado šole – gram uspeha.
mag. Darja Delač Felda 

Foto: Valerija El Habashy 

Foto: Petra Debelak 
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Prireditev ob dnevu državnosti na OŠ Stara Cerkev

Juhuhu, počitnice so končno tu …

»Od nekdaj stanuje tukaj moj rod, 
— če ve kdo za druz'ga, pove naj od 
kod." Tako je pel pred sto leti naš 
slavni pesnik Vodnik in s temi beseda-
mi izrazil svoje prepričanje, da Slove-
nec ni priseljenec v svoji domovini.

S temi uvodnimi besedami se je 
začela prireditev na Osnovni šoli Sta-
ra Cerkev, kjer smo na zadnji šolski 
dan, 24. junija, obeležili slovenski 
državni praznik – dan državnosti. 
Prireditev je potekala v šolski telo-
vadnici, kjer so se zvrstili različni 
nastopi učencev. Na prireditvi smo 
se ob uporabi računalniške projekcije 
sprehodili skozi slovensko zgodo-
vino in nastanek države. Tako smo 
zgodbo svoje države začeli v času 
prazgodovine, kjer se je neandertalec 
že zanimal za umetnost in od koder 
izvira najstarejša piščal na svetu. Ob 
ljudski bajki Ajda in Slovenci smo 
se spomnili naselitve Slovanov na 
naših tleh, ustanovitve prve države 
Karantanije in nastanka Brižinskih 

spomenikov, najstarejšega besedila v 
slovenskem jeziku. Ob nastopu zbora 
sedmega razreda s pesmijo Puntarska 
smo obudili spomin na težko obdobje 
za Slovence, čas turških vpadov in 

kmečkih uporov. Z ljudskim plesom 
drugega razreda Ob bistrem potoku 
je mlin, ob recitacijah Vodnikovega 
Dramila in Prešernove Vrbe ter ob 
nastopu zbora petega razreda smo 

počastili avtorja prvih tiskanih knjig 
v slovenščini, Primoža Trubarja, 
prvega slovenskega pesnika Valentina 
Vodnika in največjega med pesniki 
Franceta Prešerna. Seveda pa nismo 
pozabili na kočevskega kartografa 
Petra Kozlerja, avtorja prvega ze-
mljevida slovenskega ozemlja. Časa 
prve in druge svetovne vojne smo se 
spomnili s pesmijo Regiment po cesti 
in z recitacijo pesmi Kurirček. 

V sodobno slovensko zgodovino so 
nas popeljali učenci osmega razreda s 
pesmijo Oda radosti. Nismo izpustili 
tudi prelomnih let za našo državo. 
Leta 1990 je potekal plebiscit, ko so 
se Slovenci odločili, da se osamosvo-
jijo in 25. 6. 1991 sprejmejo listino o 
samostojnosti in neodvisnosti Repu-
blike Slovenije. 

Ob veselem pričakovanju počitnic 
in zaključku prireditve smo pripravili 
še nekaj modernih pevsko-plesnih 
točk.
Blanka Klun

V dneh, ko prebirate ta članek, veči-
na učencev že uživa daleč stran od 
šole. In prav je tako – po desetih me-
secih dela so si to nedvomno zasluži-
li … Pouk smo zadnji dan zaključili s 
svečanima prireditvama, ki sta imeli 
tri bistvene točke. Prva je bila poklon 
naši domovini, ki je praznovala 28. 
rojstni dan, druga je bila svečana po-
delitev naslova Eko šola in tretja po-
hvali naših najboljših učencev, ki so 
zaključili leto z večinoma odličnimi 
ocenami in so se v tem letu izkazali 
s prejemom državnih priznanj oz. 
dosegli druge visoke uspehe. 

Na razredni stopnji so izstopali 
učenci predvsem na matematičnih 
tekmovanjih. Srebrna priznanja na 
državnem tekmovanju Matemček so 
osvojili: Tej Brdavs, Laura Grasseli 
Kobal, Jernej Marolt, Vita Luzar Lun-
der, Aljaž Hočevar in Ela Hočevar. 
Srebrna priznanja na državnem tek-
movanju Logična pošast so osvojili: 
Enej Bor Pogorelec, Lina Adamič, 
Gaja Zorić in Aziz Kalender. Srebr-
ni priznanji iz obeh tekmovanj sta 
osvojila Domen Repar in Nana Maja 
Hribar, ki je uspehu dodala še srebrno 
priznanje iz znanja matematike.

Z najboljšim rezultatom na razredni 
stopnji se lahko pohvali Taja Levstik, 
ki je na državnem šahovskem tekmo-
vanju OŠ v kategoriji do 9 let osvoji-
la 2. mesto.

Na predmetni stopnji smo iz-
postavili najboljše učence tudi po 
uspehu. V generaciji šestošolcev je 
bilo izpostavljenih pet deklet, ki so 
6. razred zaključile s samimi petica-

mi - Marija Antončič, Iva Šarič, Eva 
Oberstar, Meta Lončarevič in Lana 
Pirc. Slednja pa je bila pohvaljena 
tudi za vestno opravljanje domačih 
nalog, saj je v 6. razredu imela opra-
vljene prav vse naloge.

Gotovo pa so letos 'razturali' 

sedmošolci, med katerimi sem jih po-
sebej izpostavil enajst. Klara Škaron, 
Špela Rijavec, Rok Drobnič, Marin 
Dervišević, Maša Ribič, Lina Adamič 
in Tibor Naglič so razred zaključili 
skoraj s samimi peticami. Lestvica 
za osvojitev ravnateljevega priznanja 

je postavljena na visoki povprečni 
vrednosti ocen, ki znaša 4,8.

Še uspešnejši so bili Neža Adamič, 
Taja Šolaja, Miha Car in Gašper 
Aljaž, ki so razred zaključili s samimi 
peticami, slednji pa je bil pohvaljen 
še za en uspeh, in sicer osvojitev sre-
brnega priznanja iz znanja geografije.

Zaključili smo z 8. razredi, kjer so 
spet izstopala dekleta. Za večinoma 
odlične ocene s povprečjem ocen nad 
4,8 sta bili pohvaljeni Lana Pečnik 
in Nika Lenassi. Najboljše osmošol-
ke pa so razred zaključile s samimi 
peticami in ob tem bile uspešne še 
na tekmovanjih. Tjaša Čoš Zajc se 
lahko poleg samih petic pohvali 
še s srebrnim priznanjem iz znanja 
kemije. Hana Prebilič se ob samih 
peticah lahko pohvali še s srebrnima 
priznanjema iz znanja iz slovenščine 
in kemije ter z osvojitvijo 2. mesta 
na ekipnem državnem tekmovanju 
osnovnih šol iz znanja prve pomo-
či. Eneja Pirc pa je samim peticam 
dodala še srebrno priznanje iz znanja 
kemije, 2. mesto na ekipnem dr-
žavnem tekmovanju osnovnih šol 
iz znanja iz prve pomoči in gotovo 
vestnost ter delavnost z opravljeni-
mi vsemi domačimi nalogami v tem 
šolskem letu. 

Ob zaključku šolskega leta želim 
vsem dneve, polne sonca, iger, dru-
ženja in smeha, preživete s tistimi, 
ki jih imate najraje … In tako kot 
večkrat povem – ni pomembno, 
kje, temveč s kom in kako boste te 
brezskrbne dneve preživeli …
Peter Pirc

Foto: Aleš Cimprič 

Foto: Maja Gole Premrl 
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Po toči zvoniti 
Ko je večina ljudi živela od obde-
lovanja zemlje in živinoreje, je dlje 
časa bivala na isti lokaciji. Zato 
so ljudje dobro poznali vremenske 
razmere in mikroklimo. Preživetje je 
bilo odvisno od hrane, ki so jo pride-
lali; vremenske katastrofe, kot so suše 
ali neurja s točo, so bile lahko pogub-
ne, saj so posledice bile pomanjkanje 
hrane, krme za živino in lakota. 

Obstajajo pričevanja, da so tudi naši 
predniki poznali obrede in postopke,  
s katerimi so priklicali dež ali ukro-
tili nevihto. Nekaj se jih je ohranilo 
z ljudskim izročilom, največ znanja 
o vremenu pa je opisal Pavle Med-
vešček v knjigah o starovercih: Iz 
nevidne strani neba, Let v lunino sen-
co, Skrivnost in svetost kamna. Zlasti 
Iz nevidne strani neba se bere kot 
priročnik z navodili, kako so živeli 
skladno z naravo in izkoriščali njene 
sile za izboljšanje življenja in zdravja 

ljudi, živine, pridelkov na njivah in 
sadnega drevja. Znani so nam indi-
janski plesi za dež ali žrtvovanje ljudi 
v Južni Ameriki. Podobne tehnike 
so uporabljali tudi v Sloveniji, samo 
da niso masovno klali ljudi, čeprav 
ima kri, živalska ali človeška, vodno 
izjemno moč. Klicanje dežja mora 
opraviti oseba, ki zna komunicirati s 
poljem. Najti je treba vodno točko v 
pokrajini, najbolje na visokem hribu. 
Obred se izvaja zjutraj, ko je v zraku 
dovolj vlage. Pomagali so si tako, 
da so z železnimi obroči ustvarjali 
neznosen hrup, ki je povečal entropi-
jo v sistemu in povzroči formiranje 
oblakov. Medvešček je zapisal v 
knjigi Let v lunino senco pričevanje 
o kamnu močeradniku. Po dolgotrajni 
suši je nekdo na njem zaklal črnega 
petelina, ga poškropil z njegovo krvjo 
in na vrhu kamna pustil petelinovo 
glavo in repna peresa. Še isti dan 

je začelo močno deževati. Neurja, 
ognja, toče in strele so se na kmetijah 
branili tako, da je gospodar ob kresu 
šel v gozd nabrat kresnice (Aruncus 
dioicus). To je počel še moj stari oče 
na Štajerskem in jih je kot varova-
lo zataknil za streho hiše, hleva in 
kozolca. Ob hudi nevihti je naša oma 
imela navado, da je iz butare, ki je 
bila blagoslovljena na cvetno nede-
ljo, vzela bilke trave, ki ji rečemo 
Marijine solzice, jih vrgla na vročo 
ploščo štedilnika in potem njihov dim 
z rokami usmerila skozi hišna vrata 
ven v nevihto. Podobno se počne na 
Krasu, kjer se blagoslovljene oljčne 
veje na žerjavici sežgejo sredi dvori-
šča, da njihov dim z ognjeno močjo 
gre v nevihto, ki ima vodno moč in jo 
nevtralizira. Leta 1963 je ekipa Etno-
loškega muzeja posnela vrača Karla 
Denovnika na Pohorju, kako je krotil 
nevihto s kurjenjem blagoslovljenega 

lesa v lončenem loncu. V Medveščk-
ovi zbirki staroverskih predmetov je 
tudi kamen s posebno močjo strelnik, 
ki ima na sredi luknjo in v njen velik 
žebelj. Tako so v Posočju zaščitili 
hišo pred udarom strele. Predniki so 
nam zapustili fantastično tehnologi-
jo, ki jo zdaj ponovno odkrivamo in 
uporabljamo. V Tolminu že deset let 
deluje naprava Entostat, ki je regula-
tor biopolja in preprečuje ekstremne 
vremenske pojave. Enaka je še v 
občini Borovnica. Napravi delujeta, 
lokalni politiki vedo zanju in so se 
strinjali ter finančno poskrbeli, da se 
postavita in aktivirata. Statistika potr-
juje, da je zadeva pozitivna, znanstve-
na in ni neki hokuspokus ali prevara. 
To so resne in pomembne iznajdbe za 
človeštvo in bodo v prihodnje zmanj-
ševale negativne vplive podnebnih 
sprememb.  
Rudolf Baloh 

Ureditev vegetacije ob cestah
Na območju kočevske občine je mogoče zaznati, da nekateri 
lastniki zasebnih zemljišč ob občinskih cestah ne obrezujejo ve-
getacije in s tem, ko se vegetacija razrašča, ovira normalen pre-
hod pešcev in vozil na občinskih cestah in pločnikih. Obenem 
onemogoča preglednost pri vključevanju na občinsko cesto.

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v pro-
metu vas želimo opozoriti na obvezno upoštevanje zakonodaje, 
ki govori o vzdrževanju vegetacije ob cesti. Zakon o cestah v 
prvem odstavku 5. člena določa, da je prepovedano izvajati 
ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na 
objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, 
ovirala ali zmanjševala varnost prometa na njej.

Občinske ceste v Občini Kočevje se skladno z Odlokom o 
občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju 
Občine Kočevje delijo na lokalne ceste in javne poti. Skladno 
z omenjenim odlokom je v 31. členu določen varovalni pas, v 
katerem je raba prostora omejena, prav tako v 97. členu Zakona 
o cestah. V varovalnem pasu je gradnja in rekonstrukcija grad-

benih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in 
naprav dovoljeno le s soglasjem pristojnega občinskega organa 
za ceste. To pomeni, da je brez soglasja v varovalnem pasu 
prepovedano postavljati ograje, saditi živo mejo, trto, drevje 
ali druge visoke nasade, ki bistveno vplivajo na poslabšanje 
preglednosti. V prvem odstavku 33. člena Odloka je določeno 
polje preglednosti, ki določa, da morajo javne ceste imeti omo-
gočeno polje preglednosti, ki se zagotovi ne glede na lastnino 
ceste in ne glede na last obcestnih ograj, živih mej in dreves. 
Lastniki zemljišč so dolžni vzdrževati svoje žive meje in  drevesa 
ob kategoriziranih cestah na način, da se zagotavlja pregle-
dnost in varnost cestnega prometa ter da se zagotavlja vizualna 
urejenost.

18. člen Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest določa, 
da se na površinah, ki so sestavni del ceste, vegetacija kosi, 
obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena 
prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in do-
stopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne 

naprave in druge ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja 
drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet 
na njej.

Zavedati se moramo, da lahko vsak posameznik oziroma 
prebivalec vpliva na večjo varnost vseh udeležencev v cestnem 
in obcestnem prometu, če spoštuje določila, ki vplivajo na pre-
glednost ceste.

S ciljem preventivnega ukrepanja občanke in občane 
obveščamo, da se bosta poostreno nadzirala oviranje in pre-
glednost ob občinskih cestah ter se bo ukrepalo skladno z 
določili Zakona o cestah, Odloka o občinskih javnih cestah ter 
urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje in Zakona 
o prekrških.

Opozarjamo, da je treba za vegetacijo skrbeti skozi vse leto 
na način, da je zagotovljeno minimalno polje preglednosti.

Janko Kalinić

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN  KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA

Leila Slimani
Uspavanka
Mladinska knjiga, 2019

Myriam, odvetnica, in njen mož Paul, glasbeni producent, bi rada bila popoln par s 
popolno družino in kariero. Zato za svoja otroka po skrbni izbiri zaposlita varuško 
Louise. Je mirna, izkušena ženska in otroci jo obožujejo. Iz dneva v dan postajata 
nanjo vse bolj navezana, starša pa ji čedalje več zaupata. Potem pa se stvari začnejo 
spreminjati, a nihče pri Louise ne prepozna znakov ranljivosti, samote, brezna pod 
masko sodobne Mary Poppins, varuške iz sanj. Sledi duševni zlom varuške morilke 
in njihov dom pretrese strašna tragedija. Roman Uspavanka, nenavadni književni 
triler, je družbena tragedija, ki nas preprosto osupne. Pred nami razgrne vse proble-
me sodobne Evrope – imigracije, vzgojo otrok, svobodo posameznika, izobraže-
vanje, ljubezen, materinstvo, depresija … Roman je nagrajen z ugledno francosko 
nagrado Goncourt, za Leilo Slimani pa menijo, da je pomemben novi glas francoske 
in svetovne književnosti.

 
David Foenkinos 
Delikatno
Totaliteta, 2019

Pomen besede delikaten – diskreten, nežen, občutljiv, prefinjen, rahel, tankoču-
ten … Roman Delikatnost je moderna ljubezenska pravljica, polna francoskega 
šarma, ko en poljub spremeni vse. Nathalie in Francois sta se spoznala na ulici, 
bila je to ljubezen na prvi pogled. V zakonu sta srečna, potem pa se v sekundi 
sesuje Nathaliejin svet, ko Francois nekega jutra odide teč in se nikoli več ne vrne 
domov. En sam trenutek nepazljivosti voznika pretrga ljubezensko harmonijo in 
srečo. Privlačna Nathalie se je primorana prebijati skozi življenje sama in žalostna. 
Izogiba se ljudem in druženju, še najmanj pa jo zanimajo moški. A po treh letih 
samote in melanholije v njeno življenje vstopi drugi moški – kemija, naključje ali 
usoda. Drugi poljub – ljubezen na drugi pogled. Mogoče bo kdo pomislil, da je 
to navadna kičasta zgodba, a je vse prej kot to. Pisatelj prefinjeno in rahločutno 
slika zapletene medčloveške odnose in ljubezen. Delikatnost je knjiga, v katero 
so se bralci preprosto zaljubili, po njej je posnet tudi uspešen film, v katerem lepo 
Nathalie igra francoska igralka Andrey Tatou. Priporočilo: Brati in uživati!
 
 
Catharine Bateson 
Rain May in kapitan Daniel  
Skrivnost, 2019         

Ločitev staršev je stresna izkušnja za vsakega otroka, še bolj, če se mora zaradi 
tega preseliti in zapustiti domače okolje. To doživi tudi 12-letna Avstralka Rain 
May. Z mamo se preselita iz mesta v podeželsko hišo svoje babice. Tu je življenje 
precej drugačno, kot ga je bila vajena. Kmalu spozna vrstnika, soseda Daniela, 
ki je malce čudaški, vendar zelo zanimiv in zabaven. Pomaga ji pri spoznavanju 
novega okolja, pa tudi pri razumevanju same sebe in tega, kar je pomembno v 
življenju. Med njima se stke tesno prijateljstvo, ki ga potrebuje tudi Daniel, saj 
mu pomaga pri njegovih težavah. Prijeten roman, namenjen mlajšim najstnicam 
in najstnikom, ter idealno počitniško branje. Vsebuje tudi pomembno sporočilo, 
bodite takšni, kot ste v resnici, saj s tem bogatite svoje okolje in tiste, s katerimi 
živite in prijateljujete.   

Roberto Santiago
Skrivnost spečih sodnikov: Nogometastični  
Malinc, 2019      

Nogometna ekipa iz Sota Alta, v kateri igrajo fantje in dekleta, stari 11 let, niso zgolj 
šolsko nogometno moštvo, so tudi dobri prijatelji. Glavni junak Francisco izhaja iz 
družine, ki obožuje nogomet, največja navdušenka je seveda njegova mama Juana. 
Vsi navijajo za Atletico Madrid, klub, ki je Slovencem še posebej blizu, saj zanje uspeš-
no brani eden od najboljših vratarjev na svetu, Jan Oblak. Žal Franciscovi ekipi ne gre 
tako dobro kot Atleticu, v zadnjih treh tekmah morajo zmagati, če želijo ostati v ligi. 
Toda vse se je zarotilo proti njim, za nameček še sodniki na nenavaden način zaspijo 
kar med tekmo. Kot v pravi detektivki se vsi lotijo raziskovanja tega nenavadnega 
pojava, da bi rešili ekipo. Seveda v knjigi ne manjka tudi ljubezni, saj ima Franciscova 
soigralka Helena tako zelo lepe oči. Napeta zgodba, primerna za poletno branje, in to 
ne samo za mlade nogometaše.

Omejitve so 
samo v glavi.
Novi
SEAT Tarraco.

Povprečna poraba goriva 7,3 - 4,9 l/100 km, povprečne emisije CO2 166 - 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 
6 AG / EURO 6 BG / EURO 6 W. Emisije NOx: 0,0665 - 0,0358 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00027 - 0,00002 
g/km. Število delcev: 2,24 x 1011 - 0,01 x 1011. 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. 

Zakaj ne zdaj?
To je novi veliki SUV za velika doživetja. 
Odkrijte več z digitalnim kombiniranim 
instrumentom. Širite okvirje svojega 
življenja z do 7 sedeži. Prevozite 
razdalje z 20˝ aluminijastimi platišči. 
Edina meja je vaša domišljija.

www.joras-center.si

JORAS CENTER d.o.o. Ob železnici 7, 1310 Ribnica, T: 01 836 90 40
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25. julij ob 20. uri – ABBA TRIBUTE SHOW ABBAZZIA 
Zvenijo kot prava ABBA! The Abbazzia z Reke je eden od najbolj iskanih ABBA Tribute skupin. Ženski del sestavljajo polfinalistka The Voice-a 
Eni Jurišić in njena mama Jozefina, nekdanja članica skupine 777, moški del pa Branko Fučak, reški pevec in skladatelj, ter Aleksandar Valen-
čić, skladatelj, aranžer in glasbeni producent. Skupina zelo avtentično izvaja vse uspešnice švedske pop skupine ABBA z odličnimi vokali in 
aranžmaji. Ne le da nastopajo po vsej Evropi, nastopili so tudi na zimskih olimpijskih igrah 2006.

1. avgust ob 20. uri – SKUPINA GADI
Skupina Gadi ima začetke že v letu 2005, za pravi začetek pa šteje leto 2008 s prvimi udeležbami na festivalih, kjer so dosegli nekaj zelo 
vidnih uspehov na Graški Gori, v Dolenjskih Toplicah, na Vurberku … Sedanji člani Skupine Gadi David Novak, Anže Zavrl in Primož Ilovar 
sestavljajo prepoznaven trio v narodno-zabavni glasbi, njihove pesmi pa si požvižgavajo tako mladi kot starejši. Čeprav gre v osnovi za na-
rodno-zabavno zasedbo, so posneli tudi nekaj zabavnih uspešnic.

8. avgust ob 20. uri – ANDRAŽ HRIBAR Z GOSTI
Le kaj drugega kot pevec in glasbenik bi Andraž lahko postal? Sin Milana Hribarja, pevca nekdanje skupine Prah, je že v rani mladosti izku-
šnje pridobival z igranjem v različnih zasedbah. Širši javnosti pa se je kot solo izvajalec predstavil na Slovenski popevki 1998 s pesmijo Ne 
jokat, lubika.  In potem je šla njegova solo kariera le še navzgor. Slovenska popevka, Ema … Življenje je, Pomlad, Ognjen obroč, Kadar si tu, 
Moja moja, Po čem diši ta dan, Kmalu bo konec te zime in Huanani so njegove in tudi naše. Glasbo in besedila za svoje pesmi večinoma pi-
še sam.

15. avgust ob 20. uri – JANEZ BONČINA - BENČ
Janez Bončina - Benč je glasbeni velikan. S svojim dolgoletnim delom je kreativno sooblikoval in bistveno prispeval k razvoju slovenske po-
pularne glasbe in kulture. V svoji 50-letni karieri je nanizal vrsto nepozabnih uspešnic, ki si jih mladina danes prepeva prav tako na glas, kot 
so jih prepevali ob njihovem nastanku: Gvendolina, Maja z biseri, Ob šanku, Kadar ognji dogorijo, Ta noč je moja … Deloval je v zasedbah 
Helioni, Srce, Mladi levi, September … Pozneje pa je nadaljeval solo kariero in sodeloval s številnimi priznanimi glasbeniki. In njegova karie-
ra še ni končana …

22. avgust ob 20. uri – KLAPA TRAMUNTANA
Klapa TRAMUNTANA prihaja iz hrvaškega obmorskega mesteca Kraljevica. Klapa neguje izvirne pesmi kvarnerskih otokov in primorskih 
krajev pa tudi klasične  dalmatinske napeve in cerkveno petje. Klapske pesmi so optimistične, šaljive, duhovne, sentimentalne in pogosto 
spontane. Največkrat se pojejo v treh ali štirih glasovih, najbolj prepoznavna značilnost pa je, da se pesmi pojejo a cappella. Vendar pa se je 
ta bistvena značilnost v današnjem času malo spremenila - pesmi zaživijo ob spremljavi kitar, mandolin in celo harmonike.

29. avgust ob 20. uri – TANJA ŽAGAR
Tanja Žagar je vodilna pevka slovenske zabavne glasbe. Na glasbeno prizorišče je vstopila s štirinajstimi leti, ko se je priključila legendarni 
najstniški skupini Foxy Teens, s katero je dosegla zavidljiv uspeh, se udeležila številnih mednarodnih glasbenih festivalov in z dekleti uspeš-
no koncertirala kar devet let. Po devetih letih uspešnega delovanja v skupini se je leta 2005 podala na samostojno glasbeno pot, na kateri 
še naprej niza uspeh za uspehom in tako s svojo glasbo in živahnim temperamentom razveseljuje staro in mlado. Tanja Žagar je tudi zma-
govalka letošnjega šova Zvezde plešejo. Morda pa se nam poleg petja obeta še kaj drugega?

30. avgust ob 20. uri – SRBSKO KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO KOČEVJE
Še posebej veselo bo dogajanje na odru Poletnih večerov v petek, ki ga bo kot dodatek  k programu na mestni ploščadi v Kočevju popestri-
lo Srbsko kulturno-umetniško društvo Kočevje s folkloro in gosti. Pelo in plesalo se bo …


