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Letos je na oder ob podelitvi občinskih nagrad sicer stopilo manj prejemnikov kot lani, a je med nagra-
jenci izstopala odličnost mladih kočevskih športnikov, plesalcev in podjetnikov. Grb Občine Kočevje je 
prejelo Čebelarsko društvo Kočevje za uspešno ohranjanje čebelarske dediščine. Humkovo nagrado za 
dosežke na kulturnem področju je prejel akademski kipar, mag. Marko Glavač, ki je s svojim ustvarjalnim 
in pedagoškim delom spremenil način, kako pri nas dojemamo umetnost in kulturo.

Ta mesec smo obiskali kar nekaj dogodkov, ki segajo zunaj občinskih meja. 
Bogastvo gozdov so znova izpostavili na 7. Festivalu lesa z natečajem (Pra)stol, 
pri nas so gostovali dnevi kočevarske kulture, rezultate je razglasil tudi največji 
slovenski fotografski natečaj,  kočevska turistična destinacija pa se zdaj lahko 
pohvali z novim promocijskim videom. Raziskali smo zakulisje dragih zdravil, 
ponujamo nasvet, kam z odvečnimi biološkimi odpadki, zapisali pa smo tudi 
nekaj besed v kočevarščini. Vabljeni k branju!

Od lesa do kočevarščine

Grb občine letos Čebelarskemu 
društvu Kočevje

Martha Hutter, Pogovor v kočevarščini

Foto: Bojan Štefanič 
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Informacijska razvitost slovenske družbe

Sobivanje

Stop nasilju

Informacijske tehnologije danes 
predstavljajo vrata v sodobni svet. 
V knjižnici Kočevje je Žiga Haber 
predstavil svojo diplomsko nalogo 
Informacijska razvitost slovenske 
družbe, kjer se je še posebej posvetil 
občini Kočevje. Nalogo je pod men-
torstvom prof. dr. Matevža Tomšiča 
lani zagovarjal na Fakulteti za infor-
macijske študije Novo mesto.

Slovenska družba močno zaostaja 
za najrazvitejšimi evropskimi drža-
vami in je v marsičem pod evropski 
povprečjem. Ima slabo fiksno infra-

strukturo, a izstopa po veliki pokri-
tosti države z mobilnim omrežjem, 
kljub temu pa je uporaba pametnih 

mobilnih naprav manjša. Slovenija 
ima nadpovprečno število prebival-
cev z vsaj visokošolsko izobrazbo, a 
ti imajo kljub temu slabše informa-
cijsko znanje, opravimo pa tudi manj 
spletnih nakupov. Ima pa Slovenija 
dobro razvito tehnologijo v javni 
upravi, kot so eUprava in eZdravje.

“Precej podatkov o digitalni pi-
smenosti na Kočevskem sem dobil 
na Ljudski univerzi Kočevje: koliko 
udeležencev je na njihovih delavni-
cah, število brezposelnih ipd.,” pravi 
Haber. “Nato sem za ponazoritev 

digitalne pismenosti naredil poveza-
vo med stopnjo izobrazbe, zaposle-
nostjo in uporabo interneta in raču-
nalnika.” Rezultati so slabi, razlaga 
Haber, predvsem je pomanjkljiva 
infrastruktura v okolici Kočevja. 
“Velik problem je brezposelnost, beg 
možganov v druga mesta ter druge 
države in stopnja izobrazbe. Imamo 
zelo veliko ljudi z osnovnošolsko 
izobrazbo, po srednješolski smo v 
povprečju, delež ljudi z višjo izo-
brazbo pa je slab.”
Ž. N.

Vladni urad za narodnosti je ta mesec 
pripravil razpravo o izzivih sobivanja 
med Romi in večinskim prebival-
stvom v občini Kočevje. Na njej so 
se zbrali predstavniki občine, policije 
in tožilstva, centra za socialno delo, 
predstavniki vrtca in šole, romski 
svetnik ter član civilne iniciative. “Po-
skušamo doseči nekatere sklepe, ki jih 
bodo predstavili državnemu vrhu in s 
tem poskušali pritisniti na institucije,” 
je o sestanku povedal višji svetovalec 
za romsko problematiko Tim Osmak. 
“Želimo, da se te zadeve začnejo pre-
mikati čim hitreje.”

“Prišli smo na neko platformo, ki je 
bila, kar se tiče romske problematike, 
v občini Kočevje že dobro urejena,” 
pove Stane Baluh, direktor Urada 
vlade Republike Slovenije za na-
rodnosti, ki dodaja, da so z občino že 
ves čas dobro sodelovali. Za ta namen 
so prilagodili tudi projekt Nacionalne 
platforme za Rome Siforoma, ki je 

nastal na poziv Evropske komisije.
Ena od točk razprave so bili 

konkretni ukrepi pri izobraževa-

nju, predvsem sistemska umestitev 
romskih pomočnikov v šole, saj so 
bili ti doslej financirani iz evropskih 

sredstev. Prisotni so raziskovali tudi 
možnosti spremembe kazenskega 
zakonika z namenom pospešitve 
sodnih postopkov. Beseda je tekla tudi 
o zaposlovanju, kjer je po Baluhovih 
besedah treba preveriti tudi možnost 
subvencij na državni ravni kot sti-
muliranje posameznih zasebnikov za 
morebitna potencialna zaposlovanja 
romskih posameznikov. 

Poudarjen je bil tudi problem 
legalnosti romskih naselij. “Romska 
skupnost sama premalo napora vloži v 
to, da bi pridobila legalni status,” opo-
zarja Baluh, saj se preveč čaka na po-
moč občine ali države. “Naloga vseh 
nas je, kako pritegniti romsko skup-
nost, da bo postala odzivna na vse te 
možnosti, ki jih ponujajo tako občina 
kot država in posamezne institucije,” 
dodaja Baluh. “Mi smo naredili velik 
korak, romska skupnost pa tega žal do 
zdaj še ni pokazala.”
Ž. N.

Kljub dežju se je na mestni ploščadi 
2. oktobra zbrala okoli 700 ljudi, ki so 
podprli shod Civilne iniciative STOP 
nasilju v Kočevju. Na miroljubnem 
shodu so pozivali državo k ustrez-
nejšemu ukrepanju v spopadanju z 
nasilniškimi tolpami, vandalizmom in 
k sistematičnemu reševanju romske 
problematike.

“Z nasiljem se ne rešuje nasilja in mi 
smo popolnoma proti nasilju,” poudar-
ja član iniciative Maksimiljan Vovk in 
poudarja, da je shod predvsem poziv 
odgovornim institucijam, da se začne 
ta problematika reševati multidiscipli-
narno. Govorci in nastopajoči so si bili 
enotni v tem, da je bilo Kočevje pre-
dolgo na stranskem tiru ter da si želijo 
sprememb, enakosti in sožitja.

Civilna iniciativa je v zadnjem 
mesecu dni pozivala občane, naj delijo 
svoje izkušnje z nasiljem na Facebo-

ok strani ali po e-pošti. “Ljudje so se 
končno malo sprostili in začeli deliti 
svoje zgodbe,” opaža Vovk. “Kajti ži-

veti v strahu je res težko, ko se enkrat 
ta strah v tebi zakorenini, ga je težko 
pregnati.” Nekaj zgodb o vse bolj 

prisotnem nasilju, vandalizmu in psi-
hičnem ustrahovanju so z odra prebrali 
tudi zbranim protestnikom, občane 
pa spet pozivali, da vsakršen incident 
prijavijo policiji. Na Facebooku je 
bil velik odziv občanov, a tudi tistih, 
zaradi katerih je bil shod organiziran. 
Člani iniciative so namreč prejeli že 
več groženj. “Ampak seveda te grožnje 
prijavljamo policiji,” pove Vovk.

Civilna iniciativa je na ploščadi tudi 
nadaljevala zbiranje podpisov. Peti-
cijo je na dogodku podpisalo kar 734 
občanov, doslej so zbrali več kot 2300 
podpisov. “Ti podpisi grejo naprej v 
Ljubljano na vse glavne in odgovorne 
institucije, kot so policija, center za so-
cialno delo, ministrstvo za pravosodje, 
finančno upravo ter k varuhu člove-
kovih pravic,“ je o peticiji povedala 
članica iniciative Anđa Krsnik.
Ž. N.

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 
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Zakaj se moramo učiti?

Otvoritev tovarne KOLES

Učenje je prirojena lastnost vsakega 
človeka, pravi dr. Ana Kranjc, ki je s 
svojim delom korenito zaznamova-
la področje učenja in izobraževanja 
odraslih. Je začetnica andragogike kot 
akademske discipline in ena od usta-
noviteljic Univerze za 3. življenjsko 
obdobje. Predseduje mreži slovenskih 
univerz za tretje življenjsko obdobje, je 
avtorica več knjig in okoli 300 člankov. 
Kočevje je obiskala ob 60. obletnici 
ljudske univerze.

Poudarja, da je osebnostni razvoj 
glavna zahteva sodobnega časa: “To je 
podlaga za vseživljenjsko izobraževa-
nje, delovanje, delo in kakovost živ-
ljenja.” Človek se uči od rojstva dalje, 
izobraževanje pa je danes nujno, saj 
zaradi vse večjih sprememb v znanje 
potrebujemo hitro. Prav tako bi morale 
šole spremeniti način dela, saj še vedno 
izobražujejo človeka za industrijsko 
dobo. Pomembno je, da otroci ohranijo 
vedoželjnost. “Ko nismo več v šoli, 
smo odvisni od svoje motivacije,” pove 
Kranjčeva, “lahko smo še tako spo-
sobni, če nismo motivirani ali smo bili 

represivno vzgajani, se branimo pred 
novostmi in se zelo počasi učimo.”

V Sloveniji je 53 univerz za tretje 
življenjsko obdobje, pred kratkim sta 
bili ustanovljeni dve, še dve pa sta v 
ustanavljanju. Dr. Krajnc opaža, da se 
je odnos do izobraževanja starejših z 
leti precej spremenil, saj danes inici-
ativa za ustanavljanje univerz prihaja 
iz lokalnih skupnosti. Osebnostna rast 
pa pomeni tudi preseganje stereotipov: 
“Število obiskovalcev narašča, kar 
pomeni, da smo premagali stereotip, 

da se moški ne sme učiti, ampak mora 
znati.”

Kritično se je ozrla tudi na prodaja-
nje priročnikov za samopomoč, saj so 
ti le iskanje kratkoročnih rešitev. Oseb-
nostni razvoj je vseživljenjski projekt. 
“Ko se človek osebnostno oblikuje, 
postane unikaten, je ustvarjalen in bolj 
samoiniciativen,” razloži Ana Kranjc. 
“Če dobi podporo v svoji samozavesti, 
potem mu uspe rešiti stvari, ki ga zade-
vajo, in uspešno in srečno živi.”
Ž. N.

V industrijski coni LIK je podjetje 
KOLES pretekli mesec javnosti 
predstavilo novo tovarno lesnih 
lepljencev. Podjetje Koles sta maja 
2017 ustanovila HS Inženiring, ki 
ga zastopa Slavko Počivalšek, in 
Vakuumtech Uroša Raka. Gradnja 
tovarne se je začela maja 2018, ko-
nec junija letos pa je bil izdelan prvi 
lepljeni nosilec.

“Trenutno smo v poskusni proizvo-
dnji, v čim krajšem času pričakuje-
mo certifikat, ki ga potrebujemo za 
prodajo, in optimiziramo proizvo-
dno linijo,” je na odprtju povedal 
Uroš Rak. “Stremimo k temu, da bo 
podjetje KOLES zmožno narediti iz 
hloda končni izdelek oz. zaključeno 
celoto.” Podjetje si je zadalo načrt, 
da bi v naslednji fazi razvoja nakupi-
lo prvi ploskovni CNC-obdelovalni 
stroj za križno lepljenje nosilcev, 
v nadaljevanju pa zgradilo še en 
objekt.

Izdelki, ki jih je začelo proizvajati 
podjetje KOLES, se uporabljajo v 
gradbeništvu, pri čemer proizvajalci 
izpostavljajo segmentacijo stavb in 
različne podporne sisteme. Proizvod-

ne zmogljivosti na letni ravni znaša-
jo 18.000 m3, po razširitvi z dvoiz-
menskega na delo v treh izmenah 
pa ocenjujejo povečanje na 27.000 
m3. V tovarni, ki ima tudi sušilnico 
lesa, je zaposlenih 14 ljudi. “Trenu-
tno smo še v poskusnem zagonu in 
tudi šolamo zaposlene ljudi,” razloži 
Rak in dodaja, da bodo do spomladi 
prihodnjega leta zaposlili še 4 do 5 
ljudi, s prehodom na triizmensko 
delo v predvidenem letu in pol pa bo 
delo opravljalo 25 ljudi.

Država je projekt v vrednosti dob-
rih 6 milijonov evrov podprla s 650 
tisoč evri. “V Kočevju se v zadnjem 
obdobju odvijajo velike stvari,” je na 
odprtju povedal minister za gospo-
darstvo Zdravko Počivalšek. “Slo-
venski les s povišano dodano vre-
dnostjo,” pravi minister, “pa pomeni 
tudi v praksi realizacijo zelenega 
javnega naročanja, saj smo prišli do 
slovenskih materialov, ki so nujno 
potrebni za gradbeništvo.”
Ž. N.

Foto: Občina Kočevje 

Foto: Žarko Nanjara 

Uvodnik
“Noben človek ni otok,“ je pred 
stotinami let napisal neki an-
gleški pesnik. Evropa takrat ni 
bila skoraj v ničemer podobna 
kontinentu, kot ga poznamo 
danes. Vojne so bile neizo-
gibne kot spremembe letnih 
časov, kot je vsako leto plug za-
oral v zemljo, da bi kmet lahko 
nahranil otroke, je neka nova 
nesmiselna morija razbrazdala 
človeško življenje. Tudi pesnik 
uvodnih vrstic je vse življenje 
bežal pred verskim preganja-
njem, a vseeno s pogledom v 
obraz bližnjega uvidel: vsak od 
nas je del drugega in brez nje-
ga je, kot da me ne bi bilo.

Svet nori, to je jasno vsake-
mu, ki preklopi na poročila. 
Skoraj ni kotička na svetu, kjer 
neka morija ne bi uničevala 
življenj, kultur ali okolja. Svet 
tudi gori, kar opozarja mlada 
Greta, ki je na noge spravila 
milijone mladih in požela tako 
hvalo kot neodobravanje. Gre-
ta je le obraz gibanja, ki mu je 
jasno, da svet ne bo preživel, 
če se ne bo ozrl okoli sebe in 
pomislil, kaj počne s planetom. 
Tudi pri nas smo stopili skupaj. 
Slovenska javnost je le v nekaj 
mesecih zbrala dvakratno vso-
to že tako vrtoglavega zneska 
za zdravljenje mladega dečka 
z gensko boleznijo. Čudežno, 
bi lahko rekli, a vseeno ne ta-
ko presenetljivo, saj številne 
dobrodelne akcije dokazujejo, 
da smo še obdržali čut za skup-
nost – če ne bomo mi, ne bo 
nihče – mnogo pa jih je tudi 
na osebni koži izkusilo, kako je, 
če moraš težko breme življenja 
nositi sam.

A vendar pri pesnikovih be-
sedah ne gre le za solidarnost. 
Vsak človek na neki življenjski 
prekretnici uvidi, da so tiste 
njegove osebnostne lastnosti, 
ki so mu pomagale v življenju, 
plod vzajemnega dela. Učimo 
se skupaj, delamo in živimo 
skupaj. Prav tolikokrat, kot je 
nekdo nam pomagal, smo mo-
rali nekomu pomagati tudi mi. 
Saj drugače se računica ne bi 
izšla.

Žarko Nanjara
v. d. urednika

OBVESTILO
Uredništvo časopisa Kočevska obvešča, da je rok za oddajo prispevkov za novembrsko 
številko 10. 11. 2019. Do 15. novembra nam lahko tudi pošljete napovednik s podatki za vaše do-
godke. Ne pozabite pripisati, KDO organizira KAJ, KJE in KDAJ. Gradivo pošljite na info@kocevska.si.
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Draga pot do zdravja
Društvo Palčica pomagalčica in Zve-
za prijateljev mladine sta prejšnji te-
den podpisala pogodbo o prenosu 2,3 
milijona evrov, kolikor bo potrebnih 
za zdravljenje malega Krisa Zudicha, 
ki trpi za spinalno mišično atrofijo. 
Dobrodelna akcija je imela nesluten 
odmev v Sloveniji, saj je bilo doslej 
za hudo bolnega dečka zbranih skoraj 
4 milijone evrov. A Krisova zgod-
ba prikaže tudi svet farmacevtskih 
gigantov, kjer se obračajo ogromne 
vsote denarja. 

Zdravilo zolgensma bo v Evropi re-
gistrirano prihodnje leto, a za mladega 
Krisa bi bilo to prepozno. Izdelova-
lec, švicarsko farmacevtsko podjetje 
Novartis, namreč ponuja garancijo le 
do drugega leta starosti. Zdravilo je z 
odobritvijo Uprave za živila in zdra-
vil Združenih držav Amerike (FDA) 
konec maja letos postalo najdražje 
zdravilo na svetu. Zdravilo ima samo 
en odmerek, stane pa vrtoglavih 2,1 
milijona dolarjev, predstavlja pa prvo 
gensko terapijo za zdravljenje otrok 
s spinalno mišično atrofijo (SMA), 
mlajših od dveh let. Zdravilo so kli-
nično testirali s študijo 36 pacientov 
med 2 tednoma in 8 meseci starosti. 
Zolgensma je drugo zdravilo za tovr-
stno atrofijo, ki jo je odobrila FDA v 
treh letih, leta 2016 je uprava namreč 
odobrila uporabo zdravila spinreza.

“Večino teh bolezni sprožijo mu-
tacije v posameznih genih, zato sem 
predvideval, da bi generični pristop 
pozdravil bolezen v njenih koreninah 
– gensko napako bi popravili s po-
stopkom, ki se danes imenuje genska 
terapija,” je povedal James Wilson, 
ki poučuje medicino na Univerzi v 
Pensilvaniji in je eden od začetnikov 
razvoja genske terapije. Zdravilo 
zolgensma uporablja princip prenosa 
genov, ki ga je razvila njegova razi-
skovalna skupina. Posebni virusi na-
domestijo poškodovani ali manjkajoči 
gen z delujočo kopijo. Pri spinalni 
mišični atrofiji je poškodovan gen 
SMN1, zaradi česar telo ne proizva-
ja proteina, ki je potreben za razvoj 
gibalnih živčnih celic v hrbtenjači. 
Bolezen prizadene otrokovo gibalno 
sposobnost in lahko vpliva tudi na 
dihanje. Spinalno mišično atrofijo 
zdravniki delijo na več tipov, prizade-
ne enega na 10 tisoč otrok, od njih ima 
50 do 70 odstotkov bolezen najhujše-
ga tipa 1. SMA je najpogostejši genski 
vzrok za smrtnost pri otrocih. Hitreje 
se pokažejo simptomi pri otroku, huj-
ša zna biti oblika, zaradi česar je hitro 
ukrepanje nadvse pomembno.

Zdravila za redke bolezni so tudi 
najdražja. Velike farmacevtske družbe 
se otepajo zelo dragih raziskav, zato 
njihov model poslovanja vse bolj sloni 
na nakupih preostalih raziskovalnih 

podjetij. Stroške nakupa in testiranja 
pa poplačajo z ogromnimi cenami 
zdravil. Podjetje Novartis je pravi-
co do uporabe zdravila zolgensma 
dobilo z nakupom start up podjetja 
AveXis leta 2018 za 8,7 milijarde 
dolarjev. Razvijalci zdravila visoko 
ceno upravičujejo s tem, da je zdravi-
lo z enkratnim odmerkom zmanjšalo 
dolgotrajno in drago oskrbo kroničnih 
pacientov, ki lahko stane na desetine 
milijonov dolarjev.

Osnovne raziskave zdravilnih učin-
kovin in začetni razvoj v predkliničnih 
fazah namreč potekajo na univerzah 
in raziskovalnih institutih, ki se veči-
noma financirajo iz javnih ali lastnih 
virov ter z denarjem dobrodelnih orga-
nizacij. S prodajo patentov za zdravila 
si te organizacije povrnejo stroške, 
farmacevtska podjetja pa zdravilo 
razvijajo naprej, naredijo klinična 
testiranja, ki pa so daleč najdražji 
del razvoja. Razvoj tako zapletenega 
zdravila je dolgotrajen in kompleksen 
proces, ki lahko traja deset let ali več, 
pri njem pa lahko sodeluje tisoče razi-
skovalcev. Razvoj popolnoma novega 
zdravila lahko doseže stroške do dveh 
milijard dolarjev. Drugi razlog za og-
romno ceno pa je trg zdravil v ZDA. 
Tam se cene oblikujejo na prostem 
trgu, kjer v nasprotju z EU nimajo 
regulatornih organov. Evropske cene 
zdravil so tako za polovico nižje od 
ameriških.

A multinacionalno podjetje Novar-
tis, ki vztraja pri vrtoglavi ceni zdra-
vila, se je v preteklosti večkrat znašlo 
na strani neetičnih poslovnih praks. 
Konec leta 2010 je bilo podjetje pri-
siljeno plačati več kot 420 milijonov 
dolarjev kazni, saj je bilo obtoženo 
podkupovanja in nelegalnega ogla-

ševanja. Ameriška Uprava za živila 
in zdravila FDA je Novartisu že leta 
2008 poslala opomin zaradi etično 
spornega oglaševanja. Le nekaj me-
secev po registraciji pa se je zapletlo 
tudi pri zdravilu zolgensma. Avgusta 
letos je FDA Novartisu sporočila, da 
mu zaradi prirejanja raziskav grozijo 
denarne ali kazenske sankcije, saj je 
prišlo v javnost, da so bili nekateri 
podatki v raziskavi, s katero je zdravi-
lo dobilo licenco, napačni. Podobnih 
očitkov je bil Novartis deležen že leta 
2013 za zdravilo diovan. Novartis je 
za manipulacijo podatkov obtožilo 
nekdanja direktorja podjetja AveXis.

V Evropi za redke bolezni veljajo 
tiste, ki prizadenejo do 5 oseb na 10 
tisoč. Zdravil zanje je malo, zapletena 
sta tudi izdelava in umeščanje v zdra-
vstveni sistem, saj dokazi o njihovi 
učinkovitosti slonijo na študijah z zelo 
malo bolniki. V evropskem prostoru te 
bolezni prizadenejo med 6 in 8 odstot-
kov prebivalcev, a le eden izmed dese-
tih ima na voljo specifično zdravilo za 
svojo redko bolezen. Zdravila za redke 
bolezni v EU pridobijo dovoljenje za 
trženje v vseh državah hkrati, države 
pa o uvrščanju v njihove zdravstvene 
sisteme odločajo same.

Zdravila za izredno majhno števi-
lo obolelih pri Evropski agenciji za 
zdravila lahko pridobijo status 'zdra-
vila sirote'. Takšno zdravilo mora biti 
namenjeno zdravljenju življenjsko 
ogrožajočih, izčrpavajočih ali hudih 
kroničnih bolezni in biti edino zdra-
vilo ali imeti bistvene prednosti za 
bolnika. Proizvajalci s tem pridobijo 
finančno in administrativno pomoč pri 
razvoju, kar tem zelo redko dostopnim 
zdravilom zniža ceno. Po podatkih iz 
leta 2015 ima več kot polovica zdravil 

za redke bolezni tudi status zdravila 
sirote. V Sloveniji je največ zdravil za 
redke bolezni namenjenih zdravljenju 
raka ter spodbujanju imunskega sis-
tema. Približno tri četrtine zdravil za 
redke bolezni krije zavarovalni sistem.

Največ zdravil za redke bolezni je 
bolnikom dostopnih v Nemčiji in Ve-
liki Britaniji, kjer se zdravila tudi naj-
hitreje umeščajo v zdravstveni sistem. 
Slovenija razpolaga s sorazmerno ve-
likim številom zdravil za zdravljenje 
redkih bolezni, a jih počasneje uvršča 
v zdravstveni sistem, saj to traja dobro 
leto dni. Najdražje zdravilo v Sloveni-
ji, katerega strošek krije obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, je spinraza, prav 
tako namenjeno zdravljenju spinalne 
mišične atrofije. En odmerek stane kar 
80 tisoč evrov, letno pacient potrebuje 
štiri. Število dragih zdravil v Sloveniji 
vse bolj narašča, najpogostejša pa so 
zdravila za raka, avtoimune bolezni in 
zdravila za motnje strjevanja krvi.

Na Javni agenciji za zdravila je 
mogoče za neregistrirana zdravila pri-
dobiti dovoljenje za sočutno uporabo. 
Namenjena so bolnikom, ki imajo 
bolezen, za katero ni zadovoljivih re-
gistriranih terapij ali ne morejo vsto-
piti v klinično preizkušanje. Letos so 
takšno dovoljenje izdali za 11 zdravil. 
Če pa zdravnik presodi, da so izčrpa-
ne vse druge možnosti, in bolnik zdra-
vilo nujno potrebuje, je mogoč tudi 
interventni uvoz, letos so tako uvozili 
dve zdravili. Tako je bilo tudi pri 
zdravilu spinraza, saj je proizvajalec 
zagotovil zdravilo še pred registracijo 
v EU. Kris bo na zdravljenje vseeno 
moral v ZDA, saj so sočutno uporabo 
zdravila po vsej verjetnosti pri Novar-
tisu zavrnili.
Žarko Nanjara

Foto: www.pixabay.com 
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NA OČALA
ZA ŠOLARJE, DIJAKE IN ŠTUDENTE

BREZPLAČEN OPTOMETRISTIČNI PREGLED

20% 
POPUST

(v septembru in oktobru)

Noč čarovnic
Praznovanja ne poznajo več meja. 
Množica starodavnih običajev in 
tradicij je v sodobnem, hitro spremi-
njajočem se svetu presegla geografske 
in kulturne prepreke. Po eni strani 
mnoštvo praznovanj poganja potro-
šništvo, vedno prisotna človeška želja 
po veseljačenju ali otroška radost do 
šemljenja. Noč čarovnic je eno od 
tistih praznovanj, ki so v Slovenjo 
prišla z zahoda, a nam izvor praznika 
vendarle ni tako tuj. Praznovanja ob 
koncu leta, ko se noč na severu daljša, 
imajo arhaičen izvor v obeleževanju 
letnih časov in čaščenju umrlih.

Noč čarovnic ima izvor v starodav-
nem keltskem festivalu samhain ali 
samhuinn, ki so ga praznovali v Brita-
niji in na Irskem. Konec jeseni je čas, 
ko se je treba pripravljati na zimo, ki 
je najtežavnejše in najtrše obdobje po-
ljedelskih ljudstev. Prvi november je 
bil začetek keltskega novega leta. Na 
dan preobrata v novo leto in vstopa v 
zimo, najbolj temačen in hladen letni 
čas, je bila meja med živimi in mrtvi-
mi še posebej tanka. Takrat so verova-
li, da so duše umrlih obiskovale svoje 
nekdanje domove. Temo so preganjali 
s kresovi, saj je za mrtve moral ves 
čas goreti ogenj, in se pred duhovi 
skrivali z maskami, da jih duše mrtvih 
ne bi prepoznale. Na irskem so zle du-
hove odganjali z železnimi predmeti, 
Kelti so klali živino, tudi zato, da bi 
pogostili mrtve, Galci in Germani so 
se oblačili v živalske maske in kože. 
V angleško govorečem svetu sta po-
ganska tradicija samheina in krščanski 
dan svetih sovpadala. Praznik, ki ga 
danes poznamo kot noč čarovnic, je 
bil v angleško govorečem svetu znan 

kot večer pred vsemi svetimi – All 
Hallow's Eve, ki se je skrajšal v danes 
priljubljeni halloween.

Praznik vseh svetih so na vzhodu 
verniki praznovali že v 4. stoletju in 
običaj se je prenesel tudi na zahod. 
Cerkev se je najprej spominjala samo 
mučencev, a je za časa Dioklecijana 
njihovo število tako naraslo, da vsak 
ni mogel imeti svojega godovnega 
dne, zato se je cerkev odločila za 
skupen spominski dan. V sedmem 
stoletju je bil določen 13. maj, dan po-
svečenja rimskega Panteona, svetišča, 
ki ga je dal zgraditi cesar Hadrijan, v 
Cerkev device Marije in vseh mu-
čencev. Papež Gregor II. (731–741) 
je praznik prestavil na 1. november. 

Po vsej verjetnosti ne naključno, da 
je sovpadal s poganskim praznikom 
mrtvih. Vsi sveti je bil pomemben 
praznik za časa Karla Velikega, v 
frankovskem kraljestvu je postal 
zapovedani praznik.

Vse svete praznujejo tako v katoli-
ški kot pravoslavni cerkvi, obeležuje-
jo ga nekateri luterani in anglikanci. 
V švedski cerkvi je dan spomina 
na mrtve in se praznuje na soboto, 
v nekaterih luteranskih cerkvah se 
obeležuje prvo nedeljo v novembru. 
Vzhodna pravoslavna cerkev praznik 
obeležuje prvo nedeljo po binkoštih. 
Vsi sveti je bil edini verski praznik, 
ki je ostal dela prost dan v nekdanji 
Jugoslaviji, le da so ga preimenovali 

v dan mrtvih. Danes je dan spomina 
na mrtve eden od dvanajstih državnih 
praznikov in dela prost dan.

V Evropi je bilo razširjeno verova-
nje, da so se 1. novembra ob večer-
nem zvonjenju vračale duše iz vic. 
Nekateri so verovali, da duše rajnih 
čakajo na grobovih in opazujejo, kdo 
jih obišče. Na Slovenskem so duše 
umrlih tudi pogostili in jim pripravili 
pijačo. Mnogokrat so gospodinje ob-
darovale otroke s posebnimi kruhki, 
prosit so jih prišli otroci revnih star-
šev in reveži.

V Britaniji se je pogansko izročilo 
kmalu pozabilo in noč čarovnic je 
postala posvetni praznik. V ameriš-
kih kolonijah je bila poleg preostalih 
praznikov noč čarovnic dolgo prepo-
vedana, a so se elementi praznovanja 
žetve spet pojavili v 19. stoletju. 
Sredi 19. stoletja pa so v Novi svet 
svoje običaje prinesli irski priseljenci. 
Danes najbolj prepoznaven običaj za 
noč čarovnic je rezljanje buče, kar je 
bilo pogosto na Irskem in hribovjih 
Škotske. Povečini so rezljali repo in 
gomolje oblikovali v groteskne podo-
be, ki so jih uporabljali kot svetilke. 
Te naj bi predstavljale duhove umrlih 
ali pa jih branile pred zlobnimi vplivi.

Noč čarovnic je postala eden od 
najbolj priljubljenih ameriških prazni-
kov, njen vpliv pa je vse bolj zaznati 
tudi pri nas. Še posebej otroci se radi 
šemijo, poganska tradicija preganjanja 
duhov pa se je ohranila v izbiri stra-
šljivih mask in kostumov, ki se jim je 
na tipičen ameriški način pridružilo še 
vse strašno in grozno iz številnih tra-
dicij, običajev in seveda popkulture.
Žarko Nanjara

Mnogo običajev so v Ameriko zanesli irski migranti. Daniel Maclise, Igra z jabolki za  
noč čarovnic, 1833 
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Začetek prenove igrišča v Kidričevi ulici

Trajnostna urbana regeneracija mestnega jedra

Projekt Srce soseske oziroma rekon-
strukcija otroškega igrišča v Kidričevi 
ulici se bo letos vendarle začela. In-
vesticija je bila potrjena na 2. javnem 
pozivu za izbor operacij za uresni-
čevanje Strategije lokalnega razvoja 
LAS po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe, ki se sofinancira iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj v letu 2017. Zaradi pritožbe na 
javni poziv in prvič neuspelega javne-
ga naročila za izvedbo investicije se 
je žal načrtovana izvedba zamaknila, 
a oktobra se bodo na lokaciji vendarle 
začela prva gradbena dela, ki bodo 
zaključena spomladi 2020. 

Otroško igrišče v Kidričevi ulici je 
sredi široke blokovske soseske, kjer 
prebivajo različne generacije, ki se 
rade zadržujejo na igrišču, a jim ta ne 
ponuja dovolj možnosti za aktivnosti. 
Igrišče v današnji obliki ni le neureje-
no in zastarelo, ampak mladim obisko-
valcem in okoliškim prebivalcem tudi 

ne ponuja kakovostnega prostora z 
vsebino. Z novo parkovno ureditvijo 
in igrali za mlade in stare ter organizi-
ranimi aktivnostmi bomo ustvarili nov 
družabni prostor za vse generacije. K 
aktivnemu preživljanju prostega časa 
na sodobnih igralih ali zelenici bomo 
pritegnili otroke, ki zdaj večino časa 

preživijo pred TV-zasloni in računal-
niki, pa tudi starejše, ki se prav tako 
premalo gibljejo in na splošno ne igra-
jo več. Na voljo bodo na primer miza 
za šah, namizni tenis ipd. Srce soseske 
bo tako predstavljalo vzorčen primer 
urejenega večgeneracijskega parka, 
ki bo zagotavljal prostor za druženje, 

rekreacijo in krepitev motoričnih spo-
sobnosti različnim skupinam prebival-
cev tega območja. Z vodenimi aktiv-
nostmi, kot so delavnice, bralni večeri, 
ure gibanja ipd., ki bodo organizirane 
v prihodnjem letu, se bodo aktivirale 
različne generacije, s tem pa se bo 
povečala njihova gibljivost, hkrati pa 
tudi krepila medsebojna komunikaci-
ja. Stanovalci bodo lahko med drugim 
na primer urejali skupne gredice. Cilj 
projekta je namreč tudi naučiti se spet 
igrati in vzpostavljati medsebojne 
stike. Novo urejeno igrišče torej ne bo 
klasično igrišče, temveč večgeneracij-
ski prostor za igro in druženje. Vred-
nost projekta je dobrih 134.500 EUR, 
od tega 59 % oziroma slabih 80.000 
EUR prispeva Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja, preostali 
delež pa Občina Kočevje s partnerji 
v projektu, ki bodo izvajali različne 
aktivnosti za prebivalce. 
I. Š., K. G.

Letos bomo nadaljevali projekt iz leta 
2016, poimenovan Vsi na ploščad, 
tokrat v bolj strukturirani obliki z 
zunanjimi sodelavci. Zastavili smo 
skoraj triletni projekt sodelovanja z 
javnostjo in ciljnimi skupinami za 
jasno oblikovanje vsebinske preno-
ve mestnega jedra in oblikovanje 
prometne in parkirne politike tega 
območja. Dosedanji rezultati projekta 
Vsi na ploščad pa bodo uporabljeni 
in nadaljnje elaborirani za reševanje 
aktualnih izzivov. Zunanji sodelav-
ci, multidisciplinarni strokovnjaki z 
Instituta za politike prostora, bodo 
za občino Kočevje pripravili različne 
dogodke, debate, strokovne posvete, 

tudi začasne instalacije in spremembe 
režimov, vse to s ciljem preverjanja, 

preizkušanja in na koncu oblikovanja 
jasnih izhodišč, kako želimo izboljšati 

mestno jedro za dobrobit vseh. Na 
koncu bodo rezultati projekta vneseni 
v natečajno nalogo za celovito preno-
vo mestnega jedra, ki bo v oblikov-
no prenovo vnesla funkcionalne in 
vsebinske spremembe, ki jih želimo 
definirati skupaj s prebivalci in upo-
rabniki mesta. Zato vas vabimo na vse 
prihajajoče dogodke, da prispevate 
svoje znanje in videnje ter tako poma-
gate k bolj argumentiranim in lokalno 
podprtim rešitvam za najbolj repre-
zentativen javni prostor mesta. O vseh 
dogodkih vas bomo redno obveščali 
prek spletne strani Občine Kočevje in 
lokalnih medijev. 
T. Š. U. 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Župani za volani in kino ob kavi
V sklopu Evropskega tedna mobilno-
sti, ki je potekal pod sloganom Gremo 
peš, smo Sopotniki kljub temu vozili, 
saj želimo poudariti, da je mobilnost 
starejših s podeželja težava. Največ-
krat so starostniki iz oddaljenih vasi, 
a tudi v samem mestu pogosto ne 
morejo peš. Mobilnost starostnikov 
je namreč nujno potrebna za njihovo 
dostojno življenje. Sopotniki pos-
lanstvo uresničujemo skupaj s prosto-
voljci, ki so srce organizacije, in prav 
zaradi njih medčloveške vrednote 
živijo. V sklopu akcije Župani za vo-
lani smo tako med tednom mobilnosti 
za krmilo vozila ponovno povabili 
župana dr. Vladimirja Prebiliča, ki je 
postal častni prostovoljec za en dan 
in tako pobliže spoznal prostovoljsko 

delo in nekaj uporabnikov. Starejši 
občani so bili župana zelo veseli. 
Povedali so mu, kakšni se jim zdijo 
naši prevozi, in bili smo zelo zado-
voljni, saj so odzivi zelo pozitivni. 
V sklopu tedna mobilnosti smo bili s 
predstavitveno stojnico prisotni tudi 

na mestni ploščadi. Ugotovili smo, da 
se je vest o brezplačnih prevozih zelo 
dobro razširila in da večina ljudi ve, 
kdo smo in kako delujemo. Nekaterim 
smo tudi uspešno predstavili, kaj po-
meni biti prostovoljec pri Sopotnikih 
z namenom, da se pridružijo več kot 

odlični ekipi v Kočevju.
Ker pa Sopotniki ne mirujemo, vas 

obveščamo, da smo v oktobru začeli 
voziti v KCK na abonma KINO OB 
KAVI, seveda ob predhodni rezervaci-
ji. Starejši občani, iskreno vabljeni, da 
zapeljemo v kino tudi vas!

Želimo pa se še malo pohvaliti. Od 
julija daje v občini Kočevje Sopotni-
ki redno vozimo z dvema voziloma. 
Skoraj vsakodnevno je eno vozilo v 
Novem mestu in le redko prepelje 
samo enega uporabnika. Večinoma 
dva ali celo tri. Drugo vozilo, ki 
ostane v občini, je prav tako polno za-
sedeno, kar pomeni, da je čimprejšnja 
rezervacija prevoza še kako potrebna. 
Pokličite na številko 051 426 411.
Anita Rauh

Foto: arhiv Zavoda Sopotniki 
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Nižji izpusti in stroški

Dela v Turjaškem naselju

Nova pešpot ob Rinži

Občini Kočevje je z vzpostavitvijo 
energetskega upravljanja in prido-
bitvijo nepovratnih sredstev uspelo 
znatno znižati stroške ogrevanja za 
približno 200.000 EUR na leto. Z 
energetsko sanacijo večjih šol, kot 
sta OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ljuba 
Šercerja, vrtca Ostržek in drugih stavb 
je občina pred nekaj leti posodobila 
in uredila primerno delovno okolje za 
učence. Občina Kočevje je kot uspe-
šna in trajnostno naravnana lokalna 
skupnost svoje dosežke na področju 
energetskega menedžmenta oziro-
ma energijskih prihrankov v zadnjih 
letih predstavila tudi na 4. konferenci 
trajnostne gradnje, ki jo organizira 
Slovensko združenje za trajnostno 
gradnjo – GBC Slovenija.

Občina Kočevje je leta 2016 spre-
jela energetsko strategijo ter obliko-
vala ekipo strokovnjakov, ki skrbi za 
stalno zmanjševanje stroškov na vseh 
javnih stavbah občine Kočevje. V prvi 
vrsti se je vpeljalo spremljanje porabe 
toplote in elektrike po računih z ener-

getskim knjigovodstvom. Na stavbah, 
kjer so bila izračunana odstopanja, so 
se izvajali številni varčevalni ukrepi. 
Ti so bili od sprememb nastavitev 
ogrevalnih in prezračevalnih sistemov 
do zmanjševanja odpiranja oken ter 
izobraževanjem zaposlenih. Z dokaj 
enostavnimi ukrepi je bilo prihranjene 
precej energije, kar zmanjša izpuste 
delcev v zrak in pripomore k bolj 
zdravemu načinu življenja v naši ob-
čini. “Poseben poudarek se je namenil 
tudi znižanju cene stroškov ogrevanja 
za občane, saj so bile na daljinski 
mreži ogrevanja v Kočevju izvedene 
številne izboljšave. To so bili odklopi 
nerentabilnih odsekov mreže, obnove 
slabih razvodov ter izvedene zračne 
termografije večine mesta. Vse to se 
na koncu pozna v nižji ceni ogrevanja 
za vse, saj imamo cenejše ogrevanje 
kot npr. v sosednji občini. Pomembno 
pa je, da vsak javni zavod varčuje in 
da mu pri tem pomagamo,” razlaga 
energetski menedžer Metod Ivančič. 

Župan dr. Vladimir Prebilič je napo-

vedal, da bo tudi letos velik poudarek 
na pridobivanju nepovratnih sredstev 
na Eko skladu, še posebej na Osnovni 
šoli ob Rinži, kjer se je že menjala 
in dodatno izolirala streha, za kar je 
občina Kočevje pridobila približno 
30.000 EUR subvencij. Za obnovo 

oken načrtujemo, da bomo v nekaj 
letih pridobili dodatnih 80.000 EUR 
sredstev. “Občina Kočevje ima skoraj 
vse javne stavbe ogrevane prek ob-
novljivih virov, kar je velik dosežek, 
in to je naš prispevek k prihodnosti,” 
poudarja župan. 

Za občane in podjetja so na voljo 
tudi novi razpisi Eko sklada. Letos 
jih je ta razširil tudi na pravne osebe 
in med prvimi v Sloveniji se je na 
razpis prijavljala tudi stara kotlovnica 
na Marofu. Za fizične osebe pa so na 
voljo sredstva tako za celovito sana-
cijo kot tudi za delne sanacije, kot je 
menjava oken. Subvencija za hišo na 
Eko skladu se giblje med 9.500 do 
20.000 EUR, odvisno od prijavljenih 
ukrepov. Manj je znano, da Eko sklad 
ne loči več med PVC in lesenimi 
okni, zato se čedalje več ljudi odloča 
za menjave starih oken. Pozornost pa 
je treba nameniti montaži RAL ter 
tehničnim zahtevam, saj so te letos 
nekoliko strožje. 
M. I.

V okviru letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti, ki je potekal pod sloga-
nom gremo peš, smo želeli svojemu 
mestu dodati nov košček infrastruktu-
re za pešce. Da bi povečali kakovost 
možnosti sprehajanja v mestu, smo to 
naredili zunaj prometnega prostora, 
ob reki Rinži, ki je še neizkoriščen 
prostorski potencial mesta in ponuja 
najkakovostnejši odprti prostor za 
občane in navsezadnje tudi za obi-
skovalce. Pot poteka na levem bregu 

reke Rinže dolvodno, od zapornice do 
Nabrežja. Pot se za zdaj zaključi kot 
slepa ulica, kmalu pa bodo na koncu 
poti nameščene primerne stopnice, za 
normalen in varen prehod na ulico. 
V prihodnje je v načrtu pot zapeljati 
prek zelenih površin med naseljem in 
čistilno napravo ter urediti park. 

Vabljeni na sprehod ob reki k od-
krivanju očarljivih kotičkov našega 
mesta. 
T. Š. U.

Na toplovodnem omrežju v Turja-
škem naselju so se v drugi polovici 
decembra 2018 začele pojavljati te-
žave s puščanjem zaradi dotrajanosti 
cevi in toplotne izolacije, kar je zah-
tevalo nenehne intervencije in nujna 
popravila. Na začetku letošnjega 
poletja so tako delavci Komunale Ko-
čevje začeli obsežna dela za zamenja-
vo cevi. Sanacijska dela so potekala 
v več fazah, letos na najbolj kritičnih 
delih, nadaljevala pa se bodo tudi še 
prihodnje leto, in sicer po zaključku 
kurilne sezone. V skupni izmeri gre 
za zamenjavo 1.166,4 metra cevi. 

Prvi del sanacije, predvidene za le-
tos, je bil tako zaključen v septembru. 
Obnovljena je bila trasa v dolžini 367 
metrov in zamenjanih 734 metrov 
cevi. Osem objektov ima narejenih 
nov priključek in navezavo na toplo-
tni postaji. Pri obnovi toplovodnega 

omrežja se je polagala tudi zaščitna 
cev za optično omrežje, ki bi pove-
zovalo vse toplotne postaje v skupno 
omrežje. Potekajo še dela za ureditev 

okolice (zelene površine, polaganje 
cestnih in vrtnih robnikov, polaganje 
tlakovcev in pralnih plošč). Spomladi 
2020 se bo pripeljala še dodatna zem-

lja in uredila zelenica na trasi izkopov 
za toplovodno omrežje.

Toplovodno  omrežje v Turjaškem 
naselju se sicer oskrbuje iz kotlov-
nice s toplotne postaje Turjaško 
naselje, in tudi ta je dobila novo 
podobo. Zamenjali so strojno in del 
električne opreme, vgradili nove čr-
palke in merilnike toplotne energije. 
Turjaško naselje in Ljubljanska cesta 
sta sedaj razdeljena na tri glavne 
veje, ki vodijo od kotlovnice do 
uporabnikov. Vsaka veja ima svojo 
črpalko, merilnik toplotne energije 
in nadzorno merilno opremo, kar bo 
zagotavljalo neodvisnost posameznih 
vej in manj težav zaradi motenj na 
posamezni veji.

Z novimi črpalkami se poveča tudi 
energetska učinkovitost pri porabi 
električne energije.
I. K.

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Vrednotenje nepremičnin

Četrto leto počitniškega dela za mlade

Geodetska uprava Republike Slove-
nije je pripravila predlog modelov 
vrednotenja nepremičnin, na podla-
gi katerih so poskusno izračunane 
vrednosti nepremičnin. Vsi lastniki 
nepremičnin lahko preverijo posku-
sno izračunano vrednost in podajo 
pripombe. Vrednost nepremičnine 
bo osnova za odmero morebitnega 
nepremičninskega davka.

Od 1. 10. 2019 sta v skladu z 
Zakonom o množičnem vrednotenju 

nepremičnin na Portalu množičnega 
vrednotenja nepremičnin (www.
mvn.e-prostor.gov.si) javno obja-
vljena predlog modelov vrednotenja 
nepremičnin in poskusno izraču-
nane vrednosti. Te so pripravljene 
na podlagi podatkov nepremičnin 
v registru nepremičnin na dan 27. 
6. 2019. Na vseh občinah po Slo-
veniji do 30. oktobra 2019 poteka 
javna razgrnitev predloga, ogled 
gradiva v prostorih Občine Kočevje 

je možen med uradnimi urami v 
pritličju. V okviru javne razgrnit-
ve lahko lastniki do 15. 11. 2019 
podajo pisne pripombe na predlog 
modelov množičnega vrednotenja 
nepremičnin. Pripombe na zaris 
con in višino vrednostne ravni se 
oddajo na obrazcu JR.MV-1, na 
naslov Občine Kočevje ali obcina@
kocevje.si. Pripombe na preostale 
elemente modelov pa se oddajo na 
obrazcu JR.MV-2 na naslov Geo-

detska uprava RS, Zemljemerska 
12, 1000 Ljubljana ali na vredno-
tenje@gov.si. Obrazci za pripombe 
so dostopni na Portalu množičnega 
vrednotenja nepremičnin in v pro-
storih Občine Kočevje, v pritličju. 
Vsi pomembnejši podatki o mno-
žičnem vrednotenju nepremičnin so 
na Portalu množičnega vrednotenja 
nepremičnin (www.mvn.e-prostor.
gov.si).
N. J.

Občina Kočevje je letos že četrto 
leto zapored izvajala projekt poči-
tniškega dela, ki mladim omogoča 
pridobivanje novih izkušenj in 
spoznavanje domačih javnih služb. 
Na poziv za počitniško delo se je 
tudi letos odzvalo veliko mladih, 

kar kaže na priljubljenost projekta. 
Delo se je sicer izvajalo od junija do 
konca septembra. Počitniško delo 
je opravilo 22 dijakov oz. študentov 
v naslednjih javnih zavodih: Vrtec 
Kočevje, OŠ ob Rinži, Občina Ko-
čevje, Dom starejših občanov, Knji-

žnica Kočevje, Zdravstveni dom 
Kočevje, Komunala Kočevje, Javni 
zavod za turizem in kulturo Kočev-
je, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, 
OŠ Stara Cerkev, Javni zavod za 
šport občine Kočevje, Kočevski 
Les, Občina Kočevje in Pokrajinski 

muzej Kočevje. Delo je bilo plača-
no 5 EUR neto na uro, posamezen 
dijak ali študent pa je pravil do 80 
ur počitniškega dela. Za izvedbo 
projekta je letos Občina Kočevje na-
menjenih 14.000 evrov. 
N. S. 

Prilagoditev bivalnih prostorov za gibalno ovirane
Odprt je javni poziv za pomoč pri 
prilagoditvah bivalnih prostorov za 
gibalno ovirane osebe. Pomoč bo 
sofinanciralo Območno združenje 
Rdečega križa Kočevje na podlagi 
oddanih vlog, in sicer v višini 50 % 
celotnega zneska računa oziroma 

največ v višini 2.000 EUR na upra-
vičenca. Na javnem pozivu lahko 
kandidirajo občani občine Kočevje, 
ki v letu 2018 niso prejeli tovrstne 
pomoči. Razpis pokriva stroške pre-
ureditev sanitarij v status invalidnih 
sanitarij, preureditve elektroinšta-

lacije, ureditev klančin za nemoten 
dostop, nakup in montažo držal ob 
stopniščih, nakup in vgradnjo inva-
lidskih kopalniških pripomočkov, 
zamenjavo in nakup vhodnih in 
notranjih vrat ter nakup in vgradnjo 
dvigala za nemoten dostop v ne-

premičnino. Javni poziv je odprt do 
porabe sredstev, a najdlje do 9. 11. 
2019. Vloge so dostopne na spletni 
strani Občine Kočevje, OZRK Ko-
čevje in na Društvu invalidov Ko-
čevje. 
L. H. 

Državni prostorski načrt za obvoznico Kočevje
Ministrstvo za okolje in prostor je 
kot pripravljavec državnih prostor-
skih načrtov objavilo pobudo za 
pripravo državnega prostorskega 
načrta za obvoznico Kočevje, ki jo 
je septembra podalo Ministrstvo za 
infrastrukturo. Z državnim pro-
storskim načrtom bo zagotovljena 
umestitev te prometnice in pripada-
jočih ureditev v prostor.

Cilj načrtovane prostorske ure-
ditve je prometna razbremenitev 
mesta Kočevje, ki je danes močno 
obremenjeno s tranzitnim in lo-
kalnim prometom. Hkrati je cilj 
povečanje prometne varnosti in 
pretočnosti glavne ceste. Z uredi-
tvijo obvoznice bo tako zagotovlje-
na zmogljiva in varna prometnica, 
obenem pa bodo z izgradnjo zmanj-
šani vplivi na bivalno okolje, ki so 
danes prisotni na območju Kočevja, 
predvsem obstoječa hrupna obre-
menjenost. 

Pobuda je od 23. septembra do 23. 
oktobra 2019 objavljena v digitalni 
obliki na spletnem portalu GOV.SI, 
povezavo pa najdete tudi na sple-
tni strani Občine Kočevje, in sicer 

pod javnimi razpisi in objavami. 
Predlagane so štiri variante. Predvi-
dene prostorske ureditve obsegajo 
gradnjo obvoznice mesta Kočevje, 
ki je opredeljena kot povezovalna 
cesta s povprečnim letnim dnevnim 
prometom nad 5000 vozil na dan in 
računsko hitrostjo zunaj naselja 80 

(90) km/h. Normalni prečni pre-
rez obvoznice je določen glede na 
vrsto ceste, prometno obremenitev 
in predvideno računsko hitrost ter 
vključuje dva vozna pasova, dva 
robna pasova in dve bankini ter zna-
ša skupaj 9,5 metra, razen v varianti 
rekonstrukcije obstoječe ceste. 

Predlog izvedljivih variant trase 
obvoznice Kočevja izhaja iz za-
konskih in planskih izhodišč, iz 
javno dostopnih podatkov o stanju 
v prostoru in omejitvah, iz doseda-
njih variantnih predlogov trase ter 
njihovih optimizacij, iz ugotovitev s 
terenskega ogleda ter iz ugotovitev 
predhodno izdelanih gradiv. Javnost 
je med objavo pobude vabljena, da 
poda predloge in pripombe ter jih 
pošljejo na naslov Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska cesta 
48, Ljubljana, ali na elektronski 
naslov gp.mop@gov.si, z zadevo 
'Pobuda za obvoznico Kočevje'.

Pobuda predstavlja temeljni pro-
storski dokument za obravnavane 
prostorske ureditve v fazi prido-
bivanja smernic. Podane smernice 
bodo analizirane skupaj s pridoblje-
nimi podatki in predlogi javnosti, 
na tej podlagi pa bodo izoblikovane 
usmeritve za nadaljnje načrtovanje, 
potem pa bo pripravljavec pripravil 
osnutek sklepa o izvedbi državne-
ga prostorskega načrtovanja, ki ga 
sprejme Vlada RS.
N. J. 
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Varnost v Kočevju
V zadnjih nekaj tednih je Ko-
čevje v središču pozornosti, 
predvsem zaradi varnostnih 
izzivov in aktivnosti ljudi ter 
civilne iniciative s sloganom: 
STOP NASILJU V KOČEV-
JU. Menim, da je varnostna 
situacija v Kočevju slabša od 
primerljivih krajev, pa vendarle 
podobna kot v drugih občinah 
na področju jugovzhodne oz. 
dolenjske regije. Kljub očitno 
zlonamernim očitkom nekaterih 
politično polariziranih medijev 
se tudi sam intenzivno ukvarjam 
s to problematiko in iščem rešit-
ve. V ta namen sem opravil ve-
liko obiskov na Ministrstvu za 
pravosodje, notranje zadeve, za 
delo družino in socialne zadeve, 
pri varuhu človekovih pravic, 

pri informacijski pooblaščenki, 
generalnem sekretarju vlade, 
direktorju urada vlade za na-
rodnosti, tudi pri predsedniku 
vlade, obiskal sem mnogo sej, 
tako državnega zbora, odborov 
in pododbora, ter opozarjal na te 
težave in predlagal ukrepe. Na 
resorna ministrstva sem naslovil 
pobude in vprašanja. Ena izmed 
njih se nanaša na Ministrstvo 
za pravosodje. Opozoril sem 
jih, da veljavni zakon o izvršbi 
in zavarovanju določa, da so iz 
kakršnekoli izvršbe izvzeti med 
drugim tudi prejemki denar-
nih socialnih pomoči (DSP) in 
varstvenega dodatka ter denar-
nih sredstev, prejetih iz naslova 
aktivne politike zaposlovanja, 
vključevanja v storitve za trg 

dela in zaradi iskanja zapo-
slitve po zakonu, ki ureja trg 
dela. Glede na problematiko, 
ko storilci (prejemniki DSP) 
opravljajo naklepna kazniva 
dejanja oziroma prekrške, pa 
bi bilo pravično in po mojem 
tudi učinkovito, da sprejmejo 
odgovornost za takšna ravnanja. 
Torej treba bi bilo z izvršbo po-
seči tudi v te dohodke oziroma 
zadržati njihovo nadaljnje izpla-
čevanje. Seveda ne za vsa neza-
konita ravnanja, temveč za tista, 
ki so storjena naklepno in so 
obče škodljiva za družbo. Zato 
sem dal pobudo, da ministrstvo 
za pravosodje preuči možnosti 
spremembe zakonodaje in dru-
ge ukrepe, ki bi pripomogli k 
izboljšanju, trenutno zelo skrb 

vzbujajočih razmer.
Druga pobuda istemu mi-

nistrstvu pa se je nanašala na 
19.a člen Zakona o prekrških, 
ki določa delo v splošno korist. 
Pravica do predloga, da se pla-
čilo globe in stroškov postopka 
nadomesti z delom v sploš-
no korist, je dana le storilcu. 
Predlagal sem, da ministrstvo 
preuči možnost spremembe za-
konodaje, ki bi omogočala tudi 
možnost, da sodišče na predlog 
FURS-a odredi, da nekdo, ki ni 
plačal globe in stroškov postop-
ka, opravi določeno število ur 
dela v splošno korist.

Ministrstvo za pravosodje je 
odgovorilo, da pobuda ne pred-
stavlja primernega ukrepa za 
reševanje opisane problematike 

v zvezi s protipravnimi ravna-
nji, saj je treba v izvršilnem 
postopku spoštovati ustavno 
načelo socialne države ter pravi-
co do osebnega dostojanstva in 
varnosti dolžnika. Več si lahko 
preberete v odgovoru na spletni 
strani Državnega zbora (Pos-
lanska vprašanja in pobude).

Določena vprašanja sem na-
slovil tudi na Vlado RS in Mi-
nistrstvo za javno upravo glede 
poenotenja evidenc, ki vplivajo 
na izvajanje posameznih določb 
zakona o prekrških, ter na Mini-
strstvo za finance in ponovno na 
pravosodje glede izterjave glob 
za storilce ponavljajočih se nak-
lepnih kaznivih dejanj in prekr-
škov. Odgovore še čakam.
Predrag Baković

Ob vsem dogajanju na Kočevskem ni razlogov za pesimizem
V zadnjih tednih je bilo kar 
nekaj slabe volje okoli debat o 
varnostnih problemih v naši ob-
čini. V občinski upravi smo se 
problematike lotili zelo resno, 
rezultati so ponekod že vidni. 
Najbolj pomembno je, da ne 
odnehamo pri vztrajanju, da je 
varnost najpomembnejša dobri-
na vseh nas občanov! Vendar se 
ne smemo predati negativizmu 
in moramo nadaljevati uspešne 
projekte in naložbe v občini, 
ki bodo še naprej izboljševale 
naše bivanje na Kočevskem. 
Tako bomo že v tem tednu pri-
ča otvoritvi novega urgentnega 

bloka Zdravstvenega doma Ko-
čevje. Mesto dobiva sodoben 
zdravstveni objekt, s katerim 
bomo lahko zagotavljali nujno 
medicinsko pomoč, in to ne 
samo v Kočevju, ampak tudi 
širše. Večina aktualnih cestnih 
obnov, za katere smo pridobili 
velik delež državnih sredstev, 
gre počasi h koncu, ta mesec 
pa bi se morala začeti tudi dela 
za ureditev in semaforizacijo 
križišča pri Lidlu. Semafor bo 
opremljen s sistemom za za-
znavanje gostote prometa, temu 
ustrezno bodo prilagojeni tudi 
intervali prižiganja zelene luči. 

S tem se bodo preprečili more-
bitni zastoji v konicah na glavni 
cesti, hkrati pa bo omogočen 
varen izvoz tako iz trgovskih 
centrov kot iz bivalnega nase-
lja Pri Unionu. Za dogajanje 
v sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti v septembru smo 
prejeli nagrado za najaktivnejšo 
občino v Sloveniji, za kar gre 
zagotovo zahvala ekipi koor-
dinatorjev v občinski upravi in 
vsem vam občanom, ki ste pri 
aktivnostih sodelovali. Stekli 
so tudi postopki za prostorsko 
umeščanje nove kočevske 
obvoznice. Trenutno poteka 

javna razgrnitev različic in tudi 
občani ste vabljeni k podajanju 
mnenj. Vsekakor je čas, da 
mesto dobi sodobno obvozni-
co, ki bo preusmerila tranzit 
in razbremenila mestno jedro, 
hkrati pa prek urejenih vpad-
nic zagotovila tekoč promet 
vsem prebivalcem primestnih 
vasi. Za nami so tudi uspešno 
zaključene prireditve; 5. dnevi 
Kočevarske kulture kot tudi 7. 
Festival lesa so ponudili obilo 
dogodkov za staro in mlado. 
Praznik občine smo zaokrožili 
s proslavo ter se s podelitvijo 
priznanj zahvalili tistim, ki so 

v minulem letu podali pomem-
ben prispevek k naši skupnosti. 
Samo v minulem mesecu sta 
nas obiskala tako predsednik 
države g. Borut Pahor kot tudi 
gospodarski minister Zdravko 
Počivalšek, ki je sodeloval pri 
uradnem zagonu proizvodnje 
lesnih lepljencev v podjetju Ko-
les. Dogajanja v občini skratka 
ne manjka, uspešen razvoj naše 
občine gre naprej. Le skupaj 
in povezani lahko premagamo 
tistih nekaj ovir, ki jih nekateri 
želijo prikazati veliko bolj črne, 
kot v resnici so!
Gregor Košir
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Občina Kočevje je svoj največji praznik tudi letos proslavila s prireditvijo Tu, kjer sem doma v Šeškovem domu, v spomin na zasedanje Zbo-
ra odposlancev, ki je pred 76 leti med 1. in 3. oktobrom potekalo prav v Šeškovem domu. Na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku 
so bila podeljena najvišja občinska priznanja in nagrade. Letošnja bera prejemnikov je bila nekoliko manjša kot lani, a komisija je pri izboru 
ostala zvesta visokim merilom in na prireditvi smo se lahko ponovno poklonili najbolj zaslužnim za izjemne dosežke in delo v naši sredini. 
Podeljenih je bilo pet županovih plaket, Humkova nagrada, ki jo je prejel akademski kipar, mag. Marko Glavač, in grb Občine Kočevje, ki ga 
je prejelo Čebelarsko društvo Kočevje.

Grb Občine Kočevje za leto 2019
Foto: Bojan Štefanič 

Jure Majerle, predsednik Čebelarskega 
društva Kočevje 

Akademski kipar Marko Glavač je prejel 
 Humkovo nagrado Vid Belić, prejemnik plakete župana Nika Kotar, prejemnica plakete župana
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V vlogi osrednjega govornika je goste 
nagovoril župan dr. Vladimir Prebilič, 
ki je poudaril številne dosežke letošnje-
ga leta ter se optimistično zazrl v priho-
dnost naše lokalne skupnosti. Obenem 
se je zahvalil vsem, tako prejemnikom 
priznanj kot vsem občankam in obča-
nom, ki na kakršenkoli način prispevajo 
k razvoju naše občine, in zaključil z 
besedami: “Kočevje raste, se spreminja 
in se bo toliko časa in na način, kot 
bomo sami to želeli. Ves vloženi trud 
se izplača! Res! Številni rezultati so tu, 
a je še veliko prostora za izboljšanje. 
Seveda to ni ovira, temveč spodbuda, 
da bomo še boljši in uspešnejši.”

V programu prireditve je bil premier-
no predstavljen nov krovni promocijski 
video destinacije Kočevsko, s katerim 

se bomo ponosno predstavljali doma 
in v tujini. Prireditev je osvetlila tudi 
kulturno tematsko Leto čebel in medu. 
Člani gledaliških krožkov OŠ Ob Rinži 
in Zbora odposlancev so v sodelovanju 
s KUD Jazbec in partnerji občinstvo 
navdušili z recitacijo Nekaj čebeljih 
Nine Zver. V glasbenem delu pa je 
nastopila vokalna skupina Vocabella. 
Občina Kočevje je tudi letos poskrbela 
za tolmačenje prireditve za gluhe, prvič 
pa je bil možen neposreden ogled v 
živo prek spleta.

7 prejemnikov priznanj
Občina je letos najvišje priznanje grb 
Občine Kočevje podelila Čebelarskemu 
društvu Kočevje za dolgoletno priza-
devno in uspešno delovanje na področju 

čebelarstva in ozaveščanja o pomenu 
čebel, za uspešno ohranjanje izjemne 
dediščine čebelarstva na Kočevskem 
in s tem za krepitev prepoznavnosti in 
ugleda Občine Kočevje. Z letošnjim kul-
turnim tematskim letom, poimenovanim 
Leto čebel in medu 2019, se poklanjamo 
tradiciji čebelarstva na Kočevskem in 
opozarjamo na pomen čebel za nara-
vo in s tem za svojo prihodnost. To so 
sporočila, ki jih že vrsto let zavzeto in 
uspešno širi Čebelarsko društvo Kočev-
je, tako znotraj naše skupnosti kot tudi 
prek meja občine in države. Čebelarsko 
društvo Kočevje ima pomembno vlogo 
tudi pri ohranjanju kulturne dediščine 
čebelarstva, ki velja za eno najstarejših 
in najbolj tradicionalnih dejavnosti. 
Kočevsko čebelarstvo se lahko pohvali 

z dolgo in bogato zgodovino, saj začetki 
organiziranega delovanja segajo že v 
leto 1901, Čebelarsko društvo Kočev-
je pa bo letos obeležilo tudi 100 let 
povojnega delovanja. Ključne dejavnosti 
društva so izobraževanje članstva za 
napredno čebelarjenje, ohranjanje čebel 
in ustrezno pridobivanje pridelkov ter 
seveda ozaveščanje in izobraževanje 
mladih, s čimer si prizadevajo za ohra-
nitev tradicije čebelarjenja. Vsako leto 
izvedejo več obiskov šol in so nepogreš-
ljivi pri organizaciji tradicionalnega me-
denega zajtrka v vrtcih in šolah. Prizade-
vajo si za uvedbo čebelarskih krožkov, 
postavljen je tudi lep učni čebelnjak, 
ki ga lahko obišče vsakdo. Med izje-
mno pomembne dosežke štejemo tudi 
geografsko zaščito porekla kočevskega 

Mag. Marko Glavač

Darija Lavrič je v imenu svoje hčerke Lare Lavrič prejela 
županovo plaketo Predsednica Društva invalidov Kočevje Vesna Markoš. Jaka Kordiš, prejemnik plakete župana

Pevska skupina Vocabella
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medu in ureditev pašnega reda na celot-
nem področju Kočevske. Nagrado je v 
imenu društva prevzel predsednik Jure 
Majerle. 

Humkovo nagrado za leto 2019 je 
prejel akademski kipar mag. Mar-
ko Glavač za dolgoletno delovanje 
na Kočevskem in širše, ki je s svojim 
ustvarjalnim delom in družbeno aktiv-
nim delovanjem zaznamoval kulturno 
in družbeno življenje. Marko Glavač 
je poglobljeno in predano obravnaval 
delo akademskega kiparja Stanislava 
Jarma in mu v marsičem sledi in se 
ozira na njegovo izročilo. Zato Mar-
ko Glavač pedagoško delo povezuje 
z umetnostjo: to je zasnoval za šolo 
Galerije Miklova hiša Lice v Ribnici, 
uspešno prenesel v program MansArte 
Zavoda Kočevsko in v program RTM 

Kočevsko. S pedagoškim delom sega v 
programe osnovnih šol in gimnazije ter 
srednje šole v Kočevju. Sodeloval je 
pri ustanavljanju občinskega programa 
tematskega leta in pri ustanavljanju 
priznanja za mednarodno primerlji-
ve dosežke s Kočevjem povezanih 
umetnikov, znanstvenikov in kulturnih 
spodbujevalcev, ki je pridobila ime 
prav po Jarmovem kipu Deklica s 
piščalko. Pomembna je tudi njegova 
vloga pri Festivalu lesa, ki se je razširil 
tudi na področje oblikovanja in povezal 
z identiteto našega okolja, na podlagi 
česar je nastal natečaj industrijskega 
oblikovanja Prastol. Marko Glavač je 
na prireditvi spregovoril tudi v imenu 
nagrajencev, svojo finančno nagrado pa 
poklonil fundaciji mag. Alenke Gabrič 
za štipendiranje mladih.

Župan občine Kočevje dr. Vladimir 
Prebilič je ob tej priložnosti podelil tudi 
pet plaket župana za enkratne dosež-
ke. Vid Belić je plaketo župana prejel 
za izvrstne športne uspehe in osvojen 
naslov evropskega prvaka v ju-jitsu 
borbah v kategoriji kadeti, Nika Kotar 
za izvrstne športne uspehe in osvojeno 
2. mesto na evropskem prvenstvu v 
ju-jitsu duo sistemu, Lara Lavrič pa 
za osvojeno 1. mesto na svetovnem 
prvenstvu v kategoriji show dance in za 
izjemne dosežke na plesnem področju 
tako doma kot v tujini, nagrado pa je 
prevzela njena mama. Jaka Kordiš je 
nagrado dobil za zmago na tekmovanju 
mladih podjetnikov POPRI ter za so-
delovanje v mednarodnem tekmovanju 
GeniusOlympiad in osvojeno najvišjo 
nagrado. Društvo invalidov Kočevje 
pa je plaketo župana prejelo za uspešno 
in aktivno sodelovanje na humanitar-
nem področju pomoči invalidom, ki jo 
je prevzela predsednica Vesna Markoš.

Naziv častnega občana letos ponovno 
ni bil podeljen. Prav tako pa niso bile 
podeljene Kozlerjeva in Verderberjeva 
nagrada ter spominska plaketa občine 
Kočevje. 
K. G.

Lara Lavrič, prejemnica županove plakete Nekaj čebeljih Nine Zver v izvedbi gledaliških krožkov OŠ Ob Rinži in Zbora odposlancev v 
sodelovanju s KUD Jazbec in partnerji

Grb občine Kočevje je prejelo Čebelarsko društvo Kočevje
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 EMBALAŽA  ≠  PLASTIKA 

Poznate razliko med embalažo in plas�ko? Ali pa ste tudi vi med �s�mi, ki polomljen plas�čen stol skušate stlači� 
v zabojnik za embalažo? 

Če boste vaš zabojnik z rumenim pokrovom pogledali natančneje, boste opazili, da na njem piše EMBALAŽA. 
Embalaža je vsak material, ki obdaja proizvod z glavnim namenom, da ga zašči�. Embalaža je izdelana iz različnih 
materialov, od katerih se najpogosteje uporablja plas�ka in njene različne izvedbe, papir in karton, kovine, steklo 
idr. Ko proizvod porabite in embalažo izpraznite, vam nastane odpadna embalaža. Vsaka vrsta embalaže sodi v 
svoj zabojnik, npr. papirna in kartonska v zabojnik za papir, steklenice v zabojnik za steklo ipd. 

V zabojnik za embalažo z rumenim pokrovom se odlaga: 

• embalažo, ki je izdelana iz plas�čnih materialov (PET, HDPE, LDPE, PET, PS, PP idr.), kot so npr. plastenke, 
plas�čni lončki, vrečke, folije, tube, gajbice, kan�ce, 

• embalažo iz aluminija in ostalih kovin, kot so npr. pločevinke in konzerve, 
• embalažo iz s�ropora,  
• tetrapak embalažo in ostalo sestavljeno embalažo (npr. C/PAP). 

Stroške predelave oz. recikliranja embalaže so že plačali proizvajalci izdelka, zato nekatera embalaža nosi oznako 

Zelena pika . Zagotovimo torej, da bo v zabojniku za embalažo samo ustrezna embalaža. 

 

V nasprotju z embalažo pa stroške predelave plas�čnih izdelkov (plas�čni stoli, mize, igrače, igrala ipd.) nosimo 
uporabniki. Ti odpadki tako ne sodijo v zabojnik za embalažo, pripeljite jih v Zbirni center Mozelj, kjer jih boste 
oddali v zabojnik za plas�ko. Če se material, iz katerega je določen izdelek narejen, lahko reciklira, je le-ta 

opremljen z znakom Mobiusova zanka.  

 

   

 

1. novembra se bomo spomnili naših pokojnih svojcev, 
prijateljev, znancev. Spomnimo se jih lahko tudi s cvetjem, 
verzom, ki smo ga napisali na kamenček, trajno leseno svečo 
ali tako, da preko spleta prižgemo virtualno svečo. Tako bo 
na pokopališčih za nami ostalo manj odpadnih sveč. 
Poskrbite tudi, da boste vse ostale odpadke, ki jih boste 
povzročili pri urejanju grobov, odložili v ustrezne zabojnike.  

S tem tudi napovedujemo letošnji Evropski teden 
zmanjševanja odpadkov, ki bo potekal med 16. in 24. 
novembrom. Pridružite se množici ljudi, ki spreminja navade 
in zmanjšajte količino vaših odpadkov. Nekaj nasvetov 
najdete tudi na naši spletni strani http://www.komunala-
kocevje.si/skupaj-za-boljso-druzbo/ 

 

   

primeri EMBALAŽE primeri PLASTIKE 

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE

Svetovni dan duševnega zdravja
Oktobra obeležujemo svetovni dan 
duševnega zdravja. Duševne motnje so 
v porastu v vseh evropskih državah in 
predstavljajo veliko breme za posame-
znike in njihove bližnje ter pomenijo 
tudi veliko izgubo in obremenitev za 
gospodarske, socialne ter izobraževalne 
sisteme. Raziskave pravijo, da eden od 
treh Evropejcev predvidoma vsaj enkrat 
v življenju izkusi težave v duševnem 
zdravju, toda večina v dosedanjih raz-
merah ni bila deležna hitre in učinkovite 
prve obravnave. Pomena te problematike 
se zavedamo tudi v Zdravstvenem domu 
Kočevje, kjer bo novembra začel delova-
ti Center za duševno zdravje odraslih, ki 
bo pokrival območja Kočevja, Ribnice, 
Metlike in Črnomlja. Delovali bomo v 
prostorih nekdanjih Blagovnih rezerv. 

Z odprtjem Centra za duševno zdravje 
odraslih se uresničuje sprejeta resolucija 
o nacionalnem programu duševnega 
zdravja, katerega namen je krepitev 
in ohranjanje duševnega zdravja vseh 
prebivalcev Slovenije, preprečevanje 
duševnih motenj v vseh starostnih ob-
dobjih in zmanjševanje stigme ter dis-
kriminacije oseb z duševnimi motnjami, 
poleg tega pa želimo skrajšati čakalne 
dobe in približati storitve uporabnikom.

Med pripravami na začetek delovanja 
smo člani tima obiskali vrsto nevlad-
nih organizacij, socialnih zavodov in 
splošnih zdravnikov ter jim predstavili 
namen in načine delovanja. Njihov od-
ziv je bil pozitiven, številni se strinjajo, 
da potrebujemo tako obliko pomoči. Še 
več, potrebe so namreč velike, saj stro-
kovnjakov, kot so psihiatri in klinični 
psihologi, primanjkuje ali pa so čakalne 
vrste pred njihovimi vrati predolge. 

Kako poteka obravnava v Centru za 
duševno zdravje? 

V Centru za duševno zdravje se po-
sameznikom zagotovi celostna, mul-
tidisciplinarna psihiatrična obravnava 
strokovnega tima, ki ga sestavljamo 
zdravnik specialist psihiatrije, specia-
list klinične psihologije, diplomirane 
medicinske sestre, psihologi, socialni 
delavci, delovni terapevti in patronažne 
medicinske sestre. Člani centra tako 
delujemo skupinsko na enem mestu, kar 
predstavlja bistveno razliko s preteklimi 
obravnavami, kjer je posameznik hodil 
na obravnave od vrat do vrat. 

S triažo ocenimo posameznikove pot-
rebe in skupaj z njim pripravimo načrt 
obravnave, ki ga izvajamo v skladu z 
dogovorom. 

V procesu obravnave se povezujemo 
s svojci in vsemi ustanovami, kot sta 
Center za socialno delo in Zavod za za-
poslovanje, posameznikovim delovnim 
okoljem in nevladnimi organizacijami, 
ki so pomembne za duševno zdravje 
posameznika.  

Kdo lahko predlaga vstop v obrav-
navo: 
• posameznik s težavami v duševnem 

zdravju in njegovi svojci oz. po-
membni drugi; 

• izbrani osebni zdravniki,
• izbrani psihiatri,
• patronažne in medicinske sestre,
• službe nujne medicinske  pomoči, 
• centri za socialno delo,
• socialnovarstveni programi na podro-

čju duševnega zdravja,
• zavod za zaposlovanje, 
• organizacije in delovna okolja, ki 

pri posamezniku zaznavajo težave v 
duševnem zdravju.  

V našem centru trenutno deluje enota 
za ambulantno obravnavo odraslih, ven-
dar tu naše delo na področju duševnega 
zdravja še ni zaključeno, saj bo predvi-
doma v letu 2020 zaživela še ambulanta 
za otroke in mladostnike ter skupnostna 
psihiatrična obravnava, ki bo omogo-
čala tudi obravnave na domu in s tem 
intenzivno vodenje in spremljanje posa-
meznikove rehabilitacije v vsakdanjem 
okolju in življenju. 
Teja Pajnič in Lea Bistrovič
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Kompostiranje
Letošnja pomlad in poletje vrtičkar-
jem nista bila najbolj naklonjena. 
Dolga zima ter deževen in hladen maj 
sta začetek sezone sejanja in sajenja 
vrtnin precej zamaknila, poletne ne-
vihte z močnim vetrom in točo pa so 
že tako skromen pridelek še dodatno 
zmanjšale. A je kljub temu pridnim in 
marljivim rokam uspelo požeti sadove 
dela in pospraviti večino pridelkov. 
Kam pa z njihovimi ostanki?

Vprašanje torej je, kam odloži-
ti krompirjevo cimo, ko izkopljete 
krompir, ali rastlino fižola in para-
dižnika, ko ju oberete? Vsi, ki ste 
odraščali na vasi, bi hitro odgovorili: 
“Na gnoj, seveda.” In prav bi imeli, le 
da bi besedo gnoj danes raje zame-
njali s kompostnikom. Se sliši bolj 
učeno, a princip je zelo podoben – od-
ložiti vrtne odpadke na kup, kjer bodo 
sčasoma pregnili v humus (kompost). 
Tako so počeli že stari Rimljani, kom-
postiranje je namreč že v 1. stoletju 
opisoval Plinij.

Kompostiranje biološko razgradlji-
vih odpadkov (bio odpadkov) je tako 
najstarejši in najustreznejši način rav-
nanja z bio odpadki. Izvajate ga lahko 
vsi, ki imate na vrtu ali ob njivi dovolj 
prostora za postavitev kompostnika. 
Prvo vprašanje, ki se vam pojavi, je, 
kateri kompostnik izbrati. Ponudba 
na trgu je velika, izbirate lahko med 
betonskimi, lesenimi ali plastičnimi 
kompostniki, s pokrovi ali brez njih, 
odvisno od želja, potreb in okoliščin. 
V mestu je morda ustreznejše posta-
viti kompostnik s pokrovom, da vam 
ptice ne bodo raznesle papirnatih 
brisačk po sosedovem vrtu. Preprosto 
leseno izvedbo kompostnika lahko 
doma izdelate tudi sami. 

Kaj poleg vrtnih ostankov še lahko 
kompostirate? Kompostirajo se vsi 
biološko razgradljivi odpadki iz 
kuhinje, kot so zelenjavni in sadni 
odpadki vseh vrst, jajčne lupine, 
kavna in čajna usedlina, filter vreč-
ke, prehrambeni izdelki, kuhani 
ostanki hrane, papirnati robčki 
in brisačke, moker papir, leseni 
zobotrebci ipd. Z vrtov in od urejanja 
okolice hiše pa na kompostnik sodijo 
tudi vejevje, trava, listje, stara 
zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo 
sadje, lesni pepel, stelja rastlinoje-
dih živali ipd.

Veliko bolj pomembno kot izbira 
materiala kompostnika je velikost 
kompostnika (vsaj 1 m3), saj s tem 
omogočite ohranjanje zadostne to-
plote v kompostnem kupu in hitrejšo 
razgradnjo odpadkov. Če je možno, si 
pripravite dva kompostnika (v prvem 
med letom zbirajte odpadke, v dru-
gem pa jeseni začnite kompostirati). 
Pomembno je tudi, da kompostniku 
omogočite:

• dostop do kompostnega kupa z vsaj 
ene strani,

• dobro prezračevanje, saj organizmi 
za razgradnjo odpadkov potrebujejo 
zadostno količino kisika (to zagoto-
vite npr. s premetavanjem njegove 
vsebine),

• zaščito pred dežjem, snegom, vet-
rom in direktnim soncem,

• odprto dno, da lahko odteče od-
večna voda in da v kompostni kup 
vstopijo organizmi (npr. deževniki), 
ki sodelujejo pri razgradnji.
V neustreznih razmerah (npr. pre-

malo kisika, premalo ali preveč vlage) 
proces nastajanja komposta ne bo 
potekal.

Odpadki se v kompostnik nalagajo 
v plasteh. Večje odpadke razrežite 
na manjše dele, tako se bodo hitreje 
predelali. Faze nalaganja odpadkov v 
kompostnik so naslednje:
• faza 1 oz. dno kupa: plast gro-

bega materiala, kot so razrezane 

veje, slama, manjši leseni delci, ki 
zagotovijo zračnost in odtok vode iz 
kompostnega kupa,

• faza 2 oz. zelena plast komposta: 
kuhinjski biološki odpadki – ostanki 
hrane, jajčne lupine, ostanki sadja 
in zelenjave, sveža pokošena trava, 
ostanki odmrlih hišnih, balkonskih 
in vrtnih rastlin,

• faza 3 oz. rjava plast komposta: 
zdrobljeni ostanki drevja in grmov-
ja po rezanju, odpadlo suho listje, 
slama, seno, šota, zemlja sobnih in 
balkonskih rastlin, žagovina narav-
nega lesa, luščine oreščkov, kavne 
in čajne usedline, papir, lepenka,

• faza 4: izmenjaje nalaganje zelene 
in rjave plasti do maksimalne višine 
1,5 metra zaradi lažjega vzdrževanja 
in premetavanja kupa.
Vlažni nestrukturni material (trava, 

kuhinjski odpadki) in suhi strukturni 
material (veje in zeleni obrez) naj 
se vedno med seboj mešata. Ostan-

ke hrane je priporočljivo prekriti 
z listjem, zemljo, travo ali rahlo 
zagrebsti, da preprečite neprijetne 
vonjave in ne privabljate neželenih 
gostov (ptice, glodavci). 

Kompost mora ves čas vsebovati 
pravilno mešanico ogljika in dušika. 
Ogljik predstavljajo suhe snovi, kot so 
časopis, karton in slama, dušik pa mo-
kre, kot so ostanki sadja in zelenjave, 
jajčne lupine, kavne usedline, trava in 
listje. Idealno razmerje med mokrimi 
in suhimi snovmi je 1 : 25. Če je v 
kompostu premalo suhih snovi, bo 
postal premoker, takšen kompost pa 
začne smrdeti. Zelo veliko dušika ima 
npr. sveže pokošena trava, zato je pri-
poročljivo, da travo zmešate s celim 
kompostnim kupom oziroma jo na 
kup v manjših količinah mečete več 
dni. S pravilnim nalaganjem odpad-
kov na kompostnik boste zagotovili 
zadostno količino kisika in preprečili 
gnitje odpadkov. 

V procesu razgradnje, ki poteka 
pri temperaturi med 50 in 60 °C, 
bakterije, glive in drugi organizmi 
proizvajajo humus in hranljive snovi. 
To temperaturo je treba ohranjati. 
Enostavno jo preverite tako, da v kup 
naredite luknjo in ji približate roko. 
Začutiti morate toploto. Če je kup 
hladen, dodajte več mokrih odpadkov. 
Vedno pa mora biti kup vlažen,  
a hkrati ne premoker. Če je presuh, 
mu dodajte malo vode. 

Kompostni kup zaključite v je-
senskem času, ko začne odpadati listje 
z dreves. Tega lahko uporabite za 
zaključno plast kompostnika in kom-
post se bo že lahko začel razkrajati. 

Ko je hišni kompostnik poln ozi-
roma približno po pol leta, njegovo 
vsebino preložite. S tem ga dodatno 
prezračite in še pospešite razkroj 
odpadkov. Dozorel kompost presej-
te, priporoča se sito z odprtinami 15 
do 20 mm, preostanek pa uporabite 
za nadaljnji razkroj kot strukturni 
material.

Zrel kompost lahko uporabite na 
svojem vrtu za dognojevanje, za saje-
nje rož, grmovnic ipd. Zadržuje vodo 
in toploto ter tako podaljšuje rastno 
sezono. Vsebuje veliko hranilnih 
snovi, zato nadomešča umetna gnojila 
in zemlji vrača, kar smo ji s pridelki 
odvzeli. Zeleno za zeleno.

Kaj pa gospodinjstva v blokih? Trg 
ponuja nekaj rešitev za tiste, ki bi 
kljub pomanjkanju prostora želeli svo-
je bio odpadke kompostirati: Organko 
posoda, izotermični kompostnik (po-
stavite ga na balkon in vsebini dodaja-
te efektivne mikroorganizme, kot so t. 
i. Bokashi organizmi, npr. Biogen) ali 
kompostirate z deževniki. O tem pa ob 
naslednji priložnosti.
Saša Kljun, Komunala Kočevje, d. o. o.

Foto: www.pixabay.com 

Foto: www.pixabay.com 
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Spomin kot priča domišljije
je naslov razstave kiparke Mojce Smerdu, ki je od 15. oktobra na ogled v Likovnem salonu Kočevje.

Mojca Smerdu je odraščala v ateljeju 
svojega očeta Frančiška Smerduja. 
Rasla je ob glini in očetovem ustvar-
janju, vendar se je zavestno odmakni-
la od njegovega ustvarjalnega princi-
pa. Družinska kiparska tradicija ji je 
dala ljubezen do umetnosti. Številna 
potovanja z družino v kraje, bogate 
z umetninami, spoznavanje starej-
ših ustvarjalnih obdobij in kultur so 
jo popolnoma prežele. Pravi, da se 
je dolgo upirala študiju umetnosti, 
dokler ni spoznala, da se mu ne more 
izogniti. Umetnost ima nenehno v 
mislih. Čuti jo tako v glavi kot tudi v 
rokah in temu ne more ubežati. 

Delu Mojce Smerdu lahko sledi-
mo v manjših skulpturah pa vse do 
skulptur večjih dimenzij in monumen-
talnih postavitev v prostoru. Kljub 
posameznim poskusom ustvarjanja 
v drugih materialih njen primarni 
material, s katerim ustvarja, ostaja 
glina. Glina kot nekaj zemeljskega in 
najbolj povezanega z naravo. Njeno 
glavno orodje so roke, s katerimi 
ustvari najbolj intimno povezavo sebe 
z materialom, zemljo in naravo. S tem 
v skulpturo neposredno vnese svoje 
spomine in pretekle izkušnje. V prvin-
skem pristopu Mojce Smerdu nasta-
jajo jasne, organske oblike, ki v svoji 
preprostosti nosijo sporočilo preteklo-
sti. Kot je zapisal že Ive Šimat Banov, 
so njena dela primerljiva z naravnimi 
procesi in oblikami. To je zlasti težnja 
po rasti in živosti, ki jo lahko najde-
mo predvsem pri postavitvah, kjer je 
skulptura zgrajena iz dveh delov. Tako 
je na primer pri delu Iteo (1987) zdru-
žila dve obliki ter med njima zgradila 
razgiban odnos med pasivno spodnjo 
in aktivno zgornjo obliko. Zgornja 
oblika, ki deluje mehko in živo, se 
dobesedno uleže in polzi čez robove 
spodnje, bolj stabilne forme.

Motive za svoje ustvarjanje išče v 
naravi, ki jo v svoji okolici ali na po-
tovanjih dokumentira. Vtise v mislih 
preoblikuje in zgnete v svoje organ-
ske oblike, pokrajine ali prostorske 
postavitve. Na začetku je bilo njeno 
izhodišče figura. Ženska figura ali 
par, moško in žensko telo, ki sta bila 
vedno eno. Pozneje je v naravi iskala 

druga izhodišča, drugačne oblike, ki 
so ustrezale organskosti, prvinskosti. 
Bodisi so to mehke peščene pokrajine, 
griči, ki obdajajo njeno bivališče, od 
morja sprani kamni ali celo podvodni 
svet. Vse to prepleta s slovensko ro-
kodelsko tradicijo v načinu oblikova-
nja, kot je pletenje, prepletanje, tkanje 
ali celo izdelava čipk. Kljub temu je 
vedno bolj sledila naravi in izkustvu 
kot sami kulturi. 

Mojca Smerdu oblike poenostavlja. 
Pri tem ji največ pomeni neposreden 
stik z materialom. Njene jasne, organ-
ske oblike se naslanjajo na globoko 
izkušnjo, z izrazito rustikalnostjo pa 

naš spomin popelje v pradavnino in 
njeno primarnost. Ko svoja dela le 
redko dodatno obdeluje, ohranja tudi 
prvinskost materiala ter njegov stik 
z izvornim okoljem, od koder je bil 
ta vzet. Banov je zapisal, da je delo 
Mojce Smerdu resnično “zveza spo-
mina in ustvarjanja”. To zvezo vseka-
kor utrjuje s svojo tehniko obdelave 
materiala. Roke so tiste, ki ustvarjajo 
razgibane površine, reliefnost in teks-
turo. Dotik roke in gline delujeta, kot 
bi se združila dediščina pradavnine in 
osebni spomin. Eno takih del je Skica 
za potovanje skozi čas X (1990), kjer 
je izredno močna prisotnost dotika 

kiparke (globoki odtisi prstov, potegi 
z dlanmi, vdiranje v snov), pri čemer 
nastane vtis živega organizma in nje-
gove težnje po rasti.

Mojca Smerdu se na razstavi v Li-
kovnem salonu Kočevje predstavlja z 
deli iz različnih ustvarjalnih obdobij, 
s katerimi sintetizira spomin kot nekaj 
selektivnega. Spomin, v katerega se 
vrinja domišljija in mnogokrat posta-
ne dejstvo. Dejstvo tako postane del 
spominjanja, ki se ozira na preteklost. 
Tako lahko tudi v njeni novejši posta-
vitvi z naslovom Hiša (2018) slutimo 
željo po spominjanju. Hiša kot center 
našega življenja, v katerem so prisotni 
različni zvoki, ki jih naša zavest kljub 
njihovi prisotnosti več ne zaznava.

Ustvarjanje Mojce Smerdu je pove-
zano tudi s Kočevskim. Leta 1993 je 
sodelovala na likovni delavnici Misel 
in korenine, ki je potekala pod geslom 
Gozd je življenje. Takrat je ustvarila 
prostorsko postavitev na Marofu. Fra-
gmenti te postavitve so vidni še danes 
in le fotografije lahko neselektivno 
oživijo spomin na v javnosti pozablje-
no skulpturo.
Nadja Kovačič

Mojca Smerdu: Prostorska postavitev na Marofu, 1993 • Foto: Janez Konečnik 

BIOGRAFIJA
Kiparka Mojca Smerdu se je rodila 16. 
januarja 1951 v Ljubljani. Leta 1974 
je diplomirala na Akademiji za likov-
no umetnost v Ljubljani, kjer je leta 
1976 končala podiplomski študij ki-
parstva pri profesorju Dragu Tršarju. 
Od leta 1976 je pripravila več kot 50 
samostojnih razstav, sodelovala je na 
številnih skupinskih razstavah, njena 
dela so uvrščena v reprezentančne 
izbore slovenske in jugoslovanske 
umetnosti doma in v tujini. Od leta 
1983 je sodelovala na likovnih kolo-
nijah in likovnih delavnicah. Njena 
dela so del javnih in zasebnih zbirk, 
je tudi avtorica številnih javnih spo-
menikov. Za svoje delo je bila večkrat 
nagrajena. Med drugim je prejela 
študentsko Prešernovo nagrado in 
Župančičevo nagrado mesta Ljublja-
na. Leta 2016 je prejela nagrado Pre-
šernovega sklada za retrospektivno 
razstavo v Galeriji Murska Sobota. 
Živi in dela v Ljubljani.
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Na izbiro več kot 200 
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S sprehoda po Kočevju: Stara pekarna
Danes lahko kruh v Kočevju kupi-
te skoraj na vsakem koraku. Poleg 
različnih pekarn ga dobite tudi v 
živilskih prodajalnah. Nekdaj se je 
kruh pekel doma, pekarn je bilo manj. 
V Kočevju so bile tako pred drugo 
svetovno vojno tri, in sicer Mareko-
va, Hirisova in Ranklova. Rudarske 
kolonije so imele za peko kruha tudi 
zunanje peči. Pri tem je bil zelo po-
memben vrstni red gospodinj. Tista, 
ki je bila prva na vrsti, je porabila več 
časa in kurjave, da je segrela hladno 
peč, vse za njo pa so morale testo za 
kruh zamesiti ob primernem času.

Na Ljubljanski cesti v Kočevju 
stoji stavba, ki danes gosti trgovino 
Zakladi Kočevske, še vedno pa se je 
drži tudi ime Stara pekarna. Postavi-
ti naj bi jo dal mizar Fornbacher za 
svoje potrebe. Kdaj natanko je to bilo, 
ni znano. Zagotovo je stala vsaj že 
leta 1919, ko je značilna nizka stavba 
že vidna na razglednicah. V njej je 
bilo že pred drugo svetovno vojno 
več različnih dejavnosti. Tu je imelo 
na primer svoje prostore mizarstvo 
Kraker ter frizerstvo. S fotografij, 
posnetih med drugo svetovno vojno, 

lahko razberemo, da je takrat tu svoje 
prostore imel mesar Rudolf Pirc, tu 
je bil salon frizerja Marinclja, v delu 
stavbe pa je bila tako imenovana lesna 
industrija in mizarstvo Bastar Franc.

Po drugi svetovni vojni so tu pekli 
in prodajali kruh, ki so ga prodajal-
ke kupcem podale s kosom papirja. 
Kot drugo nakupljeno so ga nosili v 
plastičnih nakupovalnih mrežah, in ne 
tako kot danes, v papirnati in še pla-
stični vrečki. Dišal je tako omamno, 
da ga je včasih začelo zmanjkovati 
še pred prihodom domov. Dobili so 

se tudi kifeljčki, ki so se v beli kavi 
(proji z mlekom) raztopili v penasto 
maso, pa žemljice in druge pekovske 
dobrote. 

V okolici pekarne je dišalo že 
navsezgodaj, saj so bile peči (sprva 
so kurili drva) za samo prodajalno. 
Peki so vedno delali tudi ponoči in že 
zjutraj ob 6.00 je bila na voljo prva 
peka. Nočnim obiskovalcem pa so 
peki tudi takrat dali kakšno štruco. 
Kruh je bil praviloma bel, po navodi-
lih države pa so npr. v 60. in 70. letih 
spekli tudi določeno količino cenej-

šega, črnega kruha. To je bil čas, ko 
se še ni toliko razmišljalo o zdravem 
prehranjevanju.

Bila so tudi obdobja, ko se je pred 
pekarno vila dolga vrsta čakajočih 
na kruh in zgodilo se je, da so kupci 
ostali praznih rok, zlasti ob koncu 
tedna. Peči so imele pač svoje zmo-
gljivosti. Iz pekarne so na približno 
dva- do trimetrskih lesenih deskah 
direktno v prodajalno nosili še vroče 
štruce. Prodajalke so jih pogosto 
prodale kar s teh desk, saj jim jih ni 
uspelo zložiti niti na police. Po zapr-
tju pekarne in selitvi v nove obrate 
je tu ostala še prodajalna kruha in 
slaščičarna. Tu si si lahko privoščil 
šamrolo, kremšnito ali pa znameni-
to kočevsko bombico. Na pultu so 
bile v zamrzovalnem delu posode 
za sladoled, ki so ga mešali kar pred 
očmi strank. Včasih še ni dovolj hitro 
zamrznil, in kadar je bila prevelika 
gneča, so ga delili kar iz mešalnice. 
Na voljo so bili trije do štirje okusi, in 
sicer vanilja, čokolada in sadni okusi.

Za sladoled je zdaj morda že prehla-
dno, dober kruh pa tekne vedno.
Vesna Jerbič Perko

Stavba poznejše pekarne med drugo svetovno vojno. • Foto: MNZS 
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7. Festival lesa postregel s številnimi novostmi
Letošnji Festival lesa, že sedmi po vrsti, je postal tradicionalen kočevski dogodek, ki je posvečen ustvarjalnosti v lesu ter poglobljenim 
 strokovnim pogovorom. Letos se je Festival v Kočevju odvijal med 10. in 15. oktobrom 2019, potekal pa je pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca. 

Med številnimi novostmi velja še posebej pou-
dariti strokovni forum z naslovom Gozd in les 
kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj ter 
oglarsko kopo ob koči pri Črnem vrhu. Uvodni 
del festivala pa je bil namenjen podelitvi nagrad 
5. mednarodnega natečaja industrijskega obliko-
vanja (Pra)stol.

Dan pred uradnim odprtjem Festivala (9. okto-
bra) smo na Črnem vrhu svečano prižgali oglar-
sko kopo, ki smo jo pripravili v sodelovanju s 
Kočevskim lesom, Društvom oglarjev Slovenije 
in njegovim predsednikom g. Jožetom Prahom 
ter g. Janezom Levstkom iz Slovenskih državnih 
gozdov. Oglarstvo ima sicer na Kočevskem ozi-
roma v kočevskem Rogu bogato tradicijo, saj je 
nekoč stalno oglarilo 40 družin. Žal je dejavnost v 
zadnjih desetletjih zamrla, vendar se lahko obudi 
kot del turistične ponudbe na Kočevskem.

Strokovna žirija, v kateri so bili dr. Janez Suha-
dolc (častni član), dr. Jasna Hrovatin (Fakulteta za 
dizajn), dr. Rok Kuhar (Akademija za arhitekturo 
in oblikovanje), Andrej Palman (Festival lesa) in 
Natalija Lapajne (Muzej za arhitekturo in oblikova-
nje), je izmed 19 prispelih predlogov iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije, Mehike, Švedske, Finske, Indije in 
Tajvana, izbrala tri najboljše oblikovalske rešitve. 

Nagrajene rešitve v obliki prototipov so bile 
predstavljene na večernem dogodku, ki ga je v če-
trtek (10. oktobra) gostil Kulturni center Kočevje. 

Podeljene so bile nagrade za tri najboljše obli-
kovalske rešitve, in sicer: 1. mesto: PRIMAIRE 
chair, avtorja Matko Plovanić in Stefan Vidović iz 
Pulja; 2. mesto: Daska, Snežane Jeremić iz Srbi-
je; in 3. mesto: Prastol Lune Apollonio iz Kopra. 
Nagrado zmagovalcem sta podelila župan Občine 
Kočevje Vladimir Prebilič in Franc Vesel, državni 
sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS.

V sklopu programa Festivala je bila predsta-
vljena tudi nova skulptura dijakinj Gimnazije in 

srednje šole Kočevje, ki je nastala pod mentor-
stvom akademskega kiparja Marka Glavača in je 
postala del mestne vedute ob reki Rinži. V petek 
(11. oktobra) so otroci v enotah Vrtca Kočevje 
preizkusili kopijo prototipa lesene sestavljanke iz 
zapuščine prvaka industrijskega oblikovanja Nika 
Kralja, na mestni ploščadi pa so obiskovalci pre-
izkusili hojo po zelenem Virtualnem labirintu.

V sklopu Festivala lesa so se tudi letos odvijale 
številne delavnice za različne generacije in ciljne 
skupine. Poseben poudarek je bil na Tišlarski so-
boti (12. oktobra), kjer smo dopoldne pripravili tri 
delavnice: izdelava lesenega vozila – igrače, ume-
tniško vžiganje na kuhalnice in izdelava obešala 
iz lesa za nakit. Sobotno popoldne smo namenili 
še eni novosti, in sicer atraktivnemu tekmovanju 
v metanju sekir ali sekirometu, kot tudi pravijo 
temu športu. Prvak je postal Denis Sevnšek iz 
Kočevja, sicer tudi aktualni svetovni prvak v me-
tu motorke.

V nedeljo (13. oktobra) smo ob oglarski kopi 
pri Črnem vrhu pripravili tradicionalno delavnico 
za družine, tokrat risanje z ogljem. Na srečanju 
Wood-Tech-Talks na temo dobrih zgodb o ino-
vativnih rabah lesa sta v torek (14. oktobra) ob-
činstvo s svojima zgodbama očarala Petra Šink, 
gljive kot biomaterial, in Finec Luka Piškorec, 
roboti, ki gradijo stavbe. Na ta dan smo dijakom 
GSŠ Kočevje podelili tri nagrade za naj leseno 
igračo, pri čemer smo ocenjevali predvsem moj-
strstvo obdelave lesa. Poleg tega smo za pone-
deljek v sodelovanju s podjetjem Kočevski les 
pripravili predstavitev dela v gozdu. Festival se 
je v torek (15. oktobra) tudi zaključil, in sicer s 
predstavitvijo knjige Žive Deu Prenova stano-
vanjskih stavb.

Festival organizira Zadruga Festival lesa v so-
delovanju z Občino Kočevje
Matej Mihelič

Foto: Željko Stevanić 

Foto: Željko Stevanić 
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Zlatko Kaučič Kvartet

Narava 2019

Tolkalec Zlatko Kaučič je zagotovo 
eden od najbolj izvirnih in plodnih 
slovenskih džezovskih glasbenikov. V 
dolgoletni glasbeni karieri je izdal več 
kot 40 plošč, sodeloval z veliko glas-
beniki in kljub žanrski pestrosti razvil 
prepoznaven stil igranja. Rojen leta 
1953 v Postojni, danes živi v Goriških 
brdih, kjer zadnji dve desetletji vodi 
tudi različne glasbene delavnice, kjer 
poučuje številne mlade glasbenike, 
ki jih zanima moderna improvizirana 
glasba onstran ustaljenih glasbenih 
vzorcev in žanrov. Kočevsko ob-
činstvo je imelo priložnost spoznati 
sodobno improvizirano džezovsko 
glasbo v Mestni kavarni z zasedbo 
Zlatko Kaučič Kvartet na njeni krstni 
plovbi.

Zasedba je začela kot trio pred dve-
ma letoma, poleg kitarista Jana Jarnija 
je igral tudi saksofonist Cene Resnik, 
na kočevskem koncertu se jim je na 
dodatnem saksofonu prvič pridružil 
še Boštjan Simon. Kaučič razloži, da 
je glasba kvarteta še v povojih, saj 
čeprav zveni kaotično in abstraktno, 
vendarle sledi določenim vzorcem: 

“Moji komadi zahtevajo dosti obli-
kovanja, igranja, v njih je veliko 
presenečenj. Čeprav je igranje odprto, 
se moraš držati določene forme.” Re-
pertoar, ki so ga predstavili kočevske-
mu občinstvu, je doživel že veliko 
različic, tako klavirskih kot orkestr-
skih, a je zdaj prvič izvajan v kvarte-

tu. Posebnost Kaučičevega ustvarjanja 
je, da veliko stavi na improvizacijo, 
odrsko kemijo med glasbeniki, izogi-
ba pa se ponavljanju izvedb v enakih 
zasedbah in ponovnim uprizoritvam. 
Kaučičevo igranje spretno prehaja 
med impulzivnim, kaotičnim, a tudi 
melodičnim igranjem, bobnom daje 

osrednje mesto v zasedbi, prav tako 
pa prepusti prostor free-jazz improvi-
zacijam saksofonistov in kitarista.

Igranje s Kaučičem predstavlja svo-
jevrsten izziv za glasbenika, priznava 
kitarist iz Kočevja Jan Jarni, ki je jazz 
kitaro študiral na akademiji v Celov-
cu, z Zlatkom Kaučičem pa sodeluje 
že od leta 2004. “Nikoli ne smeš 
zaspati, moraš zelo dobro poslušati 
preostale člane, da se lahko znajdeš,” 
pove Jarni. “Če tega ne narediš, se 
lahko hitro izgubiš v tej muziki.”

“Danes je bil izjemen zanimiv test,” 
pove Kaučič, ki je bil presenečen 
nad pozitivnim odzivom občinstva. 
Priznava, da je bil na začetku skep-
tičen: “Verjamem pa v eno stvar, če 
je muzika močna, projicirana in daš 
občinstvu melodijo in kaos, lepoto in 
kreativnost, ni pomembno, kje igraš.” 
Pomembni sta predvsem zavzetost in 
iskrenost: “Če si za svojim instrumen-
tom, kot da bi bral časopis ali delal 
polento, ljudje to hitro opazijo, tudi 
če nimajo znanja o glasbi, saj štejejo 
čustva.”
Žarko Nanjara

Fotografski natečaj Narava 2019 je 
največji fotografski natečaj v Slove-
niji in ima vse večjo veljavo v med-
narodni fotografski javnosti, kar priča 
tudi njegova udeležba. Na 12. natečaj 
Fotografskega društva Grča je letos 
prispelo 3435 fotografij 360 avtorjev 
iz 47 držav. Meščani Kočevja so si 
lahko pred tem ogledali razstavo na 
prostem, ki so jo pripravili člani FD 
Grča in jo posvetili čebelarstvu na 
Kočevskem.

Po besedah predsednika društva 
Marjana Artnaka je Fotografski na-
tečaj Narava njihov najpomembnejši 
dogodek ter največji organizacijski 
zalogaj društva. Natečaj je organiziran 
skladno s pravili Fotografske zveze 
Slovenije (FZS), Fotografske zveze 
Združenih držav Amerike (PSA) in 
Mednarodne federacije za fotografsko 
umetnost (FIAP). Žirijo sestavljajo 
trije člani, fotograf iz tujine, član ene-
ga od slovenskih fotografskih društev 
ter en član FD Grča.

Vsak udeleženec natečaja prejme 
katalog s 112 stranmi z vsemi nagraje-
nimi fotografijami ter izborom boljših. 
Katalog je Mednarodna zveza za foto-
grafsko umetnost že nekaj let zapo-
redoma ocenila s petimi zvezdicami. 
Kot vsako leto doslej so udeleženci 
tekmovali v treh kategorijah: narava, 
pokrajina in prosto. “Razmišljamo, da 
bi dodali še eno kategorijo, vendar to 
za sabo potegne določene nove aktiv-
nosti in stroške,” pojasni Artnak, saj 

želijo obdržati trenutno kakovostno 
raven, glavni zalogaj pa so pri širitvi 
natečaja finančna sredstva.

Zmagovalna fotografija v vsa-
ki kategoriji prejme zlato medaljo 
Mednarodne fotografske organizacije 
FIAP, prav tako podelijo po tri me-
dalje – zlato, srebrno in bronasto – v 
imenu ameriške fotografske organiza-
cije, Fotografske zveze Slovenije ter 
medalje Fotografskega društva Grča. 
Žirija podeli tudi diplome in častne 
omembe, vsako leto pa razglasijo tudi 
najuspešnejšega fotografa natečaja, 
ki prejme FIAP-ovo Modro značko, 
ter najboljšega slovenskega foto-
grafa. Letos je obe tituli prejel Aleš 
Komovec iz Kranja. “Danes je zelo 
težko najti motiv, ki bi bil edinstven 
in neponovljiv,” pravi Komovec, ki 
je letos izstopal iz množice fotogra-
fov z motivi z vsega sveta. Komovec 
je redni gost natečaja in je že pred 
desetimi leti dobil nagrado župana za 
slovenskega avtorja.

”Takšnih salonov, kot je ta, je v 
Sloveniji malo,” je na predstavitvi 
nagrajencev povedal Vasja Dober-
let, predstavnik Fotografske zveze 
Slovenije v FIAP, in dodal, da kljub 
poplavi fotografskih salonov natečaj 
Narava ohranja izredno visoko raven. 
Ob tej priložnosti je Marjanu Artnaku 
izročil tudi srebrno plakete organiza-
cije FIAP za dolgoletno organizacijo 
fotografskih razstav.
Žarko NanjaraZlata medalja FIAP v kategoriji narava: Observing the colony • Foto: Francis De Andrés, Španija 

Zlata medalja FIAP v kategoriji pokrajina: Patternmaker • Foto: Aleš Komovec, Slovenija 
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5. dnevi kočevarske kulture letos v Kočevju
Občina Kočevje je letos organizirala 
5. dneve kočevarske kulture, ki so 
potekali od 23. do 29. septembra 
pod pokroviteljstvom predsednika 
RS Boruta Pahorja. Na slovesnosti 
ob odprtju, ki je potekala v KCK, 
so v kočevarskih nošah nastopili 
člani društva Kočevarjev staroselcev 
in baritonist Steven Scheschareg, 
rojen avstrijskim staršem iz okolice 
Kočevja. Na klavirju ga je spremljal 
domačin Erik Šuler. Za pogostitev je 
poskrbelo Društvo podeželskih žena 
Kočevske s prikazom starokočevar-
skih jedi.

Pokrajinski muzej Kočevje je sode-
loval s tremi dogodki. Za najmlajše 
so uprizorili lutkovno predstavo V 
deželi Kačariji, s pomočjo katere so 
otrokom predstavili kočevarščino in 
jih naučili nekaj izrazov. V sodelova-
nju z Zavodom Mošnice-Moschnitze 
je bil prikazan film o mizarstvu v 
kočevarskem jeziku, Maridi Tscher-
ne pa je predstavila jezik in z gosti 
vodila klepet v maternem jeziku. Dr. 
Mitja Ferenc, med drugim tudi avtor 
razstav o kočevskih Nemcih, je na 
tretjem dogodku predstavil nekdanji 
nemški jezikovni otok na Koče-
vskem. Lep obisk prireditev pa je 
pokazal, da je zanimanje za kulturo 
nekdaj večinskega prebivalstva na 
Kočevskem zelo živo.

Tako kot Pokrajinski muzej Kočev-
je tudi Zavod Nesseltal Koprivnik 
pri izvedbi projekta Kočevarski dne-
vi sodelujejo že od samega začetka. 
Predstavili so razvoj sadjarstva 
in vinogradništva na Kočevskem. 
Prikaz predelave sadja (delavnica v 
Koprivniku) in predavanje v Knji-
žnici Kočevje sta bila dogodka, ki 
sta se prepletala. Vsak je predstavljal 
prispevek k ohranjanju, razvoju in 
kulturi identitete Kočevarjev pri 
predelavi in uporabi sadja in razvoju 
vinogradništva. V vasi Koprivnik je 
v prostorih Zavoda Nesseltal poteka-
la tudi likovna kolonija pod men-
torstvom mag. Vlaste Henigsman 
in Mihe Henigsmana. Partnerji pri 
projektu so bili OŠ Belokranjskega 
odreda Semič in Društvo likovnih 
ustvarjalcev Semič. Nosilec projekta 
je Zveza kočevarskih organizacij, 
projekt pa je podprlo Ministrstvo za 
kulturo. 

Zavod Putscherle je za učence 
šestega razreda OŠ Zbora odposlan-
cev pripravil delavnico Čebele rojijo, 
kjer so spoznali kranjsko čebelo in 
tradicijo čebelarstva na Kočevskem, 
zlasti našega pomembnega čebelarja 
Jurija Jonkeja. V praktičnem delu 
delavnice so izdelali čebelje roje, ki 
so jih nato razstavili v šoli. Delavni-
co sta vodila dr. Anja Moric in Nejc 
Lovšin iz Zavoda Putscherle, poteka-
la pa je v prostorih Knjižnice Ko-

čevje. Prav tako je Zavod Putscherle 
v sodelovanju s Slovenskim etno-
loškim društvom in Oddelkom za 
etnologijo Filozofske fakultete UL 
26. septembra v KCK organiziral 
znanstveno-strokovni posvet z nas-
lovom Kulturna dediščina in krajina: 
ohranjanje, obnova, revitalizacija 
– možnosti in priložnosti, na kate-
rem so o kulturni dediščini in kra-
jini razpravljali znanstveniki iz vse 
Slovenije in predstavniki organizacij, 
ki se s kulturno dediščino in krajino 
srečujejo na Kočevskem. Posvet je 
odprl prostor za razpravo in razvoj 
konstruktivnih rešitev na področju 
ohranjanja in interpretacije kultur-
ne dediščine, omogočil pa je tudi 
prenos znanja in povezovanje med 
različnimi akterji, kar bo prispevalo 
k razvoju novih kulturno-turistič-
nih produktov. Knjižica s povzetki 
predavanj je brezplačno na voljo 
v Knjižnici Kočevje ali na info@
putscherle.com. Zavod Putscherle je 
v Knjižnici Kočevje pripravil tudi 
razstavo del kočev(ar)skih umetni-
kov "KočevArt". Razstava je prikaz 
umetniškega (akademskega in ljubi-
teljskega) ustvarjanja na Kočevskem 
od začetka 20. stoletja do danes. 
Razstavljena so tudi dela Kočevar-
jev, ki danes živijo v ZDA, Kanadi, 
Avstriji in Nemčiji. Razstava hkrati 
odseva družbeno zavest na Koče-
vskem v daljšem časovnem obdobju, 
saj prikazana dela pripovedujejo o 
vsakdanjem življenju prebivalcev, o 
njihovem občutenju tragičnih do-
godkov (npr. internacija v taborišča) 
kot tudi o njihovem najglobljem in 
abstraktnem doživljanju (notranjega) 
sveta.

Občina Kočevje v sodelovanju s 
kočevskim župniščem pa je 5. dneve 
kočevarske kulture zaključila v nede-
ljo, 29. septembra, v Cerkvi svetega 
Jerneja s sveto mašo in koncertom 
Vokalne skupine Cantate Domino.
N. S., V. J. P., A. M.

Foto: Gorazd Svete 

Foto: Gorazd Svete 

Foto: Živa Ogorelec

Foto: Arhiv Občine Kočevje 

Foto: dr. Anja Moric 



Kočevska oktober 2019www.kocevje.si 22Kočevsko, skrivnostni gozd Slovenije

Krovni video destinacije Kočevsko

Brošura Poti k izginjajoči dediščini 

Delavnica za izboljšanje digitalne prisotnosti

Na začetku oktobra smo na osrednji 
občinski prireditvi Občine Kočevje Tu, 
kjer sem doma premierno prikazali nov 
krovni video destinacije Kočevsko, dan 
pozneje pa je luč sveta ugledal tudi na 
spletu, na družbenem omrežju Facebo-
ok.com/kocevsko. Ob objavi na spletu 
je video doživel izjemen odziv, saj je 
v samo petih dnevih presegel 22.000 
ogledov, video in objavo pa je delilo že 
več kot 400 ljudi!

V destinacijskem videu smo želeli 
izpostaviti svojo največjo prednost in 
naravno bogastvo – gozdov. Z njimi 
je Kočevsko prepredeno in domačine 
vsakodnevno vabijo k odkrivanju in 
doživljanju novih dogodivščin. Zaradi 
svoje slikovitosti in dodatne turistične 
ponudbe vanje vstopa tudi vse več dru-
gih obiskovalcev, ki si želijo doživeti 
našo prostrano in prvinsko naravo ter 
izkusiti ta divji, a prijazni skrivnostni 
gozd Slovenije.

V vrtincu dogodivščin se znajdejo 
junaki video zgodbe, prepoznavni lo-
kalni obrazi, ki sami na najbolj prepri-
čljiv način pokažejo, kako je živeti in 
sobivati z gozdom. Glavna junakinja 
je kočevska novinarka, avanturistka in 
avtorica Nataša Briški, ki se ji skozi 

igro, raziskovanje in opazovanje v 
skrivnostnem gozdu Slovenije pridru-
žijo še Miha Ogorelec, Mitja Lavrič, 
Tanja Štajdohar Urh, Matija Kobola, 
Martin Bastar, Tinkara Kobe, Iva Ci-
lenšek in drugi. 

Z ogledom videa se nam pridružite na 

popotovanju v skrivnostni gozd Slo-
venije, ki ga odklepamo za vse zelene 
in odgovorne raziskovalce, ki si želijo 
doživeti butično in trajnostno naravna-
ni turizem Kočevskega. Krovni video 
destinacije Kočevsko bo služil navdiho-
vanju ter predstavljanju tega zelenega 
kotička Slovenije doma in po svetu, z 
njim pa se bomo skozi gibljive slike 
skupaj potopili v Skrivnostni gozd Slo-
venije, kjer je DIVJE. A PRIJAZNO.

Promocijski video destinacije Koče-
vsko je nastal v produkciji Zavoda za 
turizem in kulturo Kočevje, Agencije 
za razvoj in marketing v turizmu Nea 
Culpa ter Studia Produkcija. Video je 
nastal v okviru projekta za izboljšanje 
digitalne promocije turistične ponudbe 
destinacije Kočevsko, ki ga sofinanci-
rata Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Nadija Kolmanič

Med 23. in 26. septembrom 2019 so 
v občini Kočevje potekali 5. dnevi 
kočevarske kulture, v okviru katerih je 
nastala tudi brošura Poti k izginjajoči 
dediščini avtorja Mihaela Petroviča 
ml. V brošuri je avtor na sistematičen 
način popisal nekdanje kočevarske 
vasi na tem območju ter jih povezal v 
dve novi krožni poti, ki s kolesom ali 
avtomobilom na enostavnejši način 
omogočata odkrivanje dediščine. 

Na Kočevskem je včasih stalo 176 
vasi, ki so začele nastajati že pred 
letom 1300, do množične izselitve pa 
je prišlo med letoma 1941 in 1942. Več 
kot 100 vasi je danes popolnoma poru-
šenih, njihova izginjajoča dediščina pa 
čaka, da jo odkrijemo. S tem namenom 
je nastala tudi omenjena brošura, s 
katero želimo preteklost in dedišči-
no Kočevarjev vplesti v sedanjost in 
nekdanja območja kočevarskih biva-
lišč približati vsem, ki bi si te lokacije 

nekdanjih vasi danes želeli raziskati in 
jih bolje spoznati.

Prva krožna pot se imenuje Iskanje 
izginule Kočevske in skozi vstopni 
točki v Vidmu ali Koprivniku vodi k 
naseljem Prerigelj, Tanči Vrh, Kumro-
va vas, Staro Brezje in Hrib, pelje pa 
tudi do ostankov sakralne dediščine 
v Nemški Loki. Tam so vidni ostanki 
nekoč priljubljene romarske cerkve, ki 
tudi kot ruševina še vedno priča o svoji 
nekdanji veličastnosti, umetnostni zgo-
dovinarji pa njen nastanek pripisujejo 
stavbnemu mojstru Lovrencu Pragerju. 
Pot je dolga 29 km in je namenjena 
predvsem raziskovanju s kolesom, s 
krajšim obvozom pri Nemški Loki pa je 
prevozna tudi z avtomobilom. Po obja-
vi brošure je to pot v okviru Male avan-
ture na Kočevskem prekolesaril Marin 
Medak in na spletu objavil tudi video, 
ki prikazuje nekatere ključne točke poti 
in vabi k odkrivanju zgodovine.

Druga krožna pot, Po sledeh koče-
varskih vasi, skozi vstopne točke v 
Rajhenavu, žagi Rog, Starem Logu 
ali Krenu popelje čez zapuščene 

vasi Pugled, Šenberg in Trnovec, ter 
vključuje tudi nekaj drugih kultur-
nih in naravnih zanimivosti ob trasi. 
Med njimi zagotovo izstopa Kralji-
ca Roga, najvišja jelka v Sloveniji, 
ki je bila ob zadnji meritvi v letu 
2016 visoka 55 metrov, njen obseg 
pa je znašal 163 cm. Pot Po Sledeh 
kočevarskih vasi je z dolžino 47 
km zasnovana predvsem za izlete z 
avtomobilom, lotijo pa se je lahko 
tudi kolesarji, ki so kondicijsko bolje 
pripravljeni.

Podrobnejše opise vasi in drugih 
ključnih točk, ki v zavetju gozdov ča-
kajo, da jih odkrijete, poiščite v brošuri 
Poti k izginjajoči dediščini, ki je na 
voljo v turističnoinformacijskih centrih 
v Kočevju (Hostel Bearlog in Turistič-
ni kompleks jezero) in Kočevski Reki. 
Brošuro sta izdala in založila Občina 
Kočevje in Zavod Kočevsko.
Nadija Kolmanič

Za lokalne ponudnike destinacije Ko-
čevsko smo 8. oktobra 2019 v Zavodu 
Kočevsko izvedli delavnico, ki je bila 
namenjena predstavitvi digitalnih 
platform, brez katerih si je danes delo 
v turizmu težko predstavljati.

Delavnice so se udeležili ponudniki 
različnih področij, ki so izvedeli več 
o poenotenem nastopanju na digital-
nih kanalih in uporabi destinacijske 
znamke Kočevsko, predavatelja pa sta 
jim predstavila tudi številne primere 
dobrih praks iz tujine. Udeleženci so 
na delavnici spoznali pomen uporabe 

in priložnosti, ki jih ponujajo različne 
potovalne platforme, kot so Booking, 

Airbnb in Tripadvisor,  ter družbeni 
omrežji Facebook in Instagram, s 

katerima lahko danes dosegamo goste 
in uporabnike storitev po vsem svetu. 
Verjamemo, da so vsi udeleženci 
prejeli nekaj uporabnih informacij, ki 
jih bodo lahko uporabljali pri svojem 
nadaljnjem uspešnem delu.

Delavnico smo izvedli v okviru izva-
janja projekta za izboljšanje digitalne 
promocije turistične ponudbe destinaci-
je Kočevsko, ki ga sofinancirata Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo ter Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.
Nadija Kolmanič

Krovni video destinacije Kočevsko • Foto: Zavod Kočevsko 

Foto: Zavod Kočevsko 

Foto: Zavod Kočevsko 



KCK NAPOVEDUJE - OKTOBER
PETEK, 1. NOV., 16.30
Animirana družinska pustolo-
vščina 

MALI JETI
ABOMINABLE

PETEK, 1. NOV., 19.00
Biografska drama 

KOŽA
SKIN

SOBOTA, 2. NOV., 16.30 
Animirana družinska pustolo-
vščina 

BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON
SHAUN THE SHEEP MOVIE: 
FARMAGEDDON

SOBOTA, 2. NOV., 19.00
Akcijski z.f. spektakel 

TERMINATOR: TEMAČNA 
USODA
TERMINATOR: DARK FATE

NEDELJA, 3. NOV., 16.30
Animirana družinska pustolo-
vščina 

BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON
SHAUN THE SHEEP MOVIE: 
FARMAGEDDON

NEDELJA, 3. NOV., 19.00
Romantična komedija  
Woodya Allena 

DEŽEVEN DAN V NEW 
YORKU
A RAINY DAY IN NEW YORK

ČETRTEK, 7. NOV., 10.00
Biografska komična drama 

STAN IN OLIO
STAN & OLLIE

FILM PREDVAJAMO V OKVIRU 
ABONMAJA »KINO OB KAVI«.

ČETRTEK, 7. NOV., 19.00
Črna komedija 

V SENCI DREVESA
UNDER THE TREE / UNDIR 
TRENU

FILM PREDVAJAMO V OKVIRU 
ART KINO PROGRAMA. 

SOBOTA, 9. NOV., 16.30
Animirana družinska pustolo-
vščina 

BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON
SHAUN THE SHEEP MOVIE: 
FARMAGEDDON

SOBOTA, 9. NOV., 19.00
Grozljivka/triler

DOKTOR SLEEP
DOKTOR SLEEP

NEDELJA, 10. NOV., 16.30
Animirana družinska pustolo-
vščina 

BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON
SHAUN THE SHEEP MOVIE: 
FARMAGEDDON

NEDELJA, 10. NOV., 19.00
Komična drama 

PASJI SMISEL 
ŽIVLJENJA 2
A DOG’S JOURNEY

SOBOTA, 16. NOV., 16.30 
Animirana družinska komedija

PRI ADDAMSOVIH
THE ADDAMS FAMILY

SOBOTA, 16. NOV., 19.00
Zgodovinska vojna akcijska 
drama 

BITKA ZA MIDWAY
MIDWAY

NEDELJA, 17. NOV., 16.30
Animirana družinska komedija

PRI ADDAMSOVIH
THE ADDAMS FAMILY

NEDELJA, 17. NOV., 19.00
Komična kriminalka 

PREVARANTKE NA WALL 
STREETU
HUSTLERS

ČETRTEK, 21. NOV., 20.00
Glasbeni dokumentarni film

KRIČI SARAJEVO
SCREAM FOR ME SARAJEVO

FILM PREDVAJAMO V OKVIRU 
ART KINO PROGRAMA.

PETEK, 22. NOV., 16.30 
Animirana družinska pustolo-
vščina

LEDENO KRALJESTVO II
FROZEN 2

PETEK, 22. NOV., 19.00
Akcijski z.f. spektakel 

TERMINATOR: TEMAČNA 
USODA
TERMINATOR: DARK FATE

SOBOTA, 23. NOV., 16.30
Animirana družinska komedija 

PRI ADDAMSOVIH
THE ADDAMS FAMILY

SOBOTA, 23. NOV., 19.00
Biografska drama 

IZZIVALCA
LE MANS ‘66

NEDELJA, 24. NOV., 16.30
Animirana družinska pustolo-
vščina

LEDENO KRALJESTVO II
FROZEN 2

NEDELJA, 24. NOV., 19.00
Komična drama 

KAM SI IZGINILA, 
BERNADETTE?
WHERE’D YOU GO, 
BERNADETTE

KINO    KINO    KINO

Kino KCK Kočevje si pridržuje 
pravico do spremembe programa. 
Spremljajte kino program na 
spletni strani: www.kck.si/kino/

PETEK, 1. NOV., 16.30
Animirana družinska pustolo-
vščina

MALI JETI
 

NEDELJA, 3. NOV., 16.30
NEDELJA, 10. NOV., 16.30
Animirana družinska pustolo-
vščina

BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON

NEDELJA, 17. NOV., 16.30
SOBOTA, 23. NOV., 16.30
Animirana družinska komedija

PRI ADDAMSOVIH

NEDELJA, 24. NOV., 16.30
Animirana družinska pustolo-
vščina

LEDENO KRALJESTVO II

petek, 8. 11., ob 20.00
GLASBENI ABONMA IN IZVEN

DŽEZZVA

PETEK,
29. 11., 21.00 

G l a s b e n i
a b O n M a

TOREK, 26. 11., OB 20.00

sreda, 13. in čet., 14. 11., ob 20.00

petek, 15. 11., ob 19.00

gledališki abonma IN IZVEN

Mladinski abonma IN IZVEN

DVE NA ENEGA

LA FONTAINOVE BASNIA
B

O
N

M
A

sobota, 9. 11., ob 11.00
otroški abonma IN IZVEN

KLUBSKI 
VEČERI 
V KCK
DJ KROSHEER
DJ KUSTUR
DJ SEMO

PETEK,
15. 11. 
21.00

KNJIGE VELIKANKE

Gledališki 

abonma

KO
N

C
ER

T
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Medena krila

Slovenski dnevi svetovalnih središč

Glede na razpisano tematsko kultur-
no leto Leto čebel in medu smo si bili 
profesorji na Gimnaziji in srednji šoli 
Kočevje enotni, da z dijaki preletimo 
in spoznamo življenje čebel na malo 
drugačen način. Za dijake 1. letnika 
program ekonomski in strojni tehnik 
smo organizirali dvodnevni projektni 
dan, ki smo ga poimenovali Medena 
krila.

Projektni dan je oba dneva potekal 
interdisciplinarno in zunaj učilnic 
v Turističnem kompleksu Jezero. 
Že ob načrtovanju smo profesor-
ji ugotovili, da je učnih vsebin, ki 
jih lahko vključimo v projekt, zelo 
veliko. Oba dneva so dijaki začeli z 
medenim zajtrkom in čajem iz me-
donosnih rastlin. Sledilo je prever-
janje predznanja o čebelah in medu, 
predstavitev dijaka Jurija Bojca, 
ki je tudi sam čebelar, ter analiza 
medu s področja kemije z uporabo 
organoleptične metode. V povezavi 
s slovenščino so dijaki spoznavali in 
ustvarjali pregovore in rime o medu, 

svojo pesnitev na temo čebel pa nam 
je predstavil tudi mlad pesnik, dijak 
Tjaž Mihelič. V sklopu projektnega 
dne so dijaki spoznali še značilnosti 
pravilnega šestkotnika, angleško 
besedišče v povezavi z medom in 
čebelami ter likovno ustvarjali s 
poslikavo panjskih končnic. 

Zelo pomemben del projektnega 
dne so prispevali tudi dijaki Škofijske 
klasične gimnazije iz Ljubljane, ki so 
nam predstavili svoj projekt v pove-
zavi s čebelarstvom in podjetnostjo – 
igro Beezness, ki jo bodo dijaki igrali 
pozneje v šoli, Branko Obranovič, 
ki nam je prikazal delo čebelarja, ter 
člani Rotary kluba Kočevje, ki so 
nas seznanili z medonosnimi rastli-
nami. Vsem sodelujočim se iskreno 
zahvaljujemo za vložen prispevek, 
ravno tako gre iskrena zahvala tudi 
Čebelarski zvezi Slovenije, ki nam je 
omogočila kostum čebele, s katerim 
so si dijaki še kako popestrili dan, ter 
ekološki kmetiji Kocjančič, ki je s 
podarjenim maslom pregnala lakoto.

Dijaki so večino aktivnosti op-
ravljali v skupinah, bili so zelo 
aktivni, in kar je najpomembnejše, vr-
stniško so se povezovali. Dijaki bodo 
spoznavanje in predstavitev čebel 
in medu nadaljevali tudi v šoli. Da 
utrdimo sodelovanje šole z okoljem, 

bomo z medeno pravljico razveselili 
otroke v vrtcu. Kot zaključek projek-
ta Medena krila se bomo spomladi 
odpravili še na ogled Čebelarskega 
muzeja v Radovljici. Dijaki so bili z 
dogajanjem zadovoljni, profesorji pa 
smo veseli vsake čebele, ki prileti v 
naš čebelnjak učenosti. Čeprav ima-
mo na šoli aktiven pouk, si želimo, da 
bi to izkušnjo delilo še več dijakov.
K. H., T. M., K. K.

September je bil za Ljudsko univerzo 
Kočevje poseben. Poseben zato, ker 
smo z občani Kočevja praznovali 
častitljivih 60 let delovanja in skupaj 
gradili mozaik zgodovine. Poseben 
zato, ker smo gostili izbrane življenj-
ske motivatorje – Sašo Einsiedler, dr. 
Sanelo Banović in kot zadnjo prof. 
dr. Ano Kajnc, priznano pionirko 
andragogike v slovenskem okolju. 
Vsem so skupna razmišljanja, da se 
moramo vsi odrasli spopadati z izzivi 
prihodnosti. Ti zahtevajo pridobitev 
novih spretnosti in znanj v osebni in 
poklicni karieri. Kako pa pridobiti 
nova znanja in kje? Pomoč pri prvem 
koraku v osebni ali poklicni kari-
eri smo svetovalke v Svetovalnem 
središču Pokolpje na Ljudski univerzi 
Kočevje. 

Septembra so vsa slovenska sveto-
valna središča, tudi Svetovalno sre-
dišče Pokolpje, 'praznovala' posebne 
dneve. Od 25. do 27. septembra so 
bile v ta namen izvedene različne 
aktivnosti in karierni dogodki v JV 
regiji Slovenije. Na Kočevskem smo 
izvedli brezplačne dejavnosti za 
brezposelne in zaposlene udeležence 
na temo Dobra samoocena (je ključ-
na) za hitrejšo zaposlitev ter Kako 
narediti dober prvi vtis na bodočega 
šefa v prvih minutah. Dober prvi vtis 
naredimo v prvih minutah razgovora 
in je ključen za spremembe v karieri. 
Neslovencem smo namenili posebno 
pozornost z izvedbo delavnice Bere-
mo in pišemo slovensko. Delavnica, 
v kateri so bile predvsem prisotne 

Neslovenke, se je pozneje razširila na 
večmesečna srečanja v okviru javno-
veljavnega programa Usposabljanja 
za življenjsko uspešnost Beremo in 
pišemo skupaj. 

Brezplačno pomagamo pri izbiri 
poti do novih znanj in zaposlitve, 
usmerjamo glede na zaposlitvene 
cilje in interese posameznika ter 
zagotavljamo podporo pri učenju in 
izobraževanju. Dejavnosti informi-
ranja in svetovanja v izobraževanju 
odraslih so dostopne vsem ciljnim 
skupinam odraslih, tako brezposel-
nim, ki bi se radi zaposlili, in tistim, 
ki svojo poklicno pot šele začenjajo 

in iščejo nove priložnosti na po-
klicnem področju, ter tudi starejšim 
upokojencem, ki želijo širiti svoja ob-
zorja. V zadnjem obdobju je storitve 
svetovanja na Kočevskem koristilo 
veliko tujegovorečih državljanov, ki 
so k nam prišli zaradi dela in sta-
bilnejšega življenja, takšnih je več 
kot 80. Z vključitvijo v Svetovalno 
središče in bogato ponudbo izobra-
ževalnih programov za tujce pišejo 
nove, bogatejše zgodbe. Informativno 
svetovalno dejavnost v izobraževanju 
odraslih ponujamo pred vključitvijo, 
med njo in po končanem izobraževa-
nju oziroma usposabljanju. V dveh 

letih je takšno pomoč in podporo 
poiskalo že 1132 svetovancev, od 
tega pretežno, 80 odstotkov udele-
žencev ranljivih skupin (tujegovoreči 
državljani, starejši od 45 let z nizko 
stopnjo izobrazbe, brezposelni). 

Kaj konkretno je odraslim na voljo? 
• Pomoč pri odkrivanju in izobliko-

vanju lastnih potreb, interesov in 
kariernih ciljev. 

• Informiranje o možnostih pridobi-
vanja novih znanj in kompetenc. 

• Pomoč pri prepoznavanju in ovred-
notenju znanj, spretnosti in delov-
nih izkušenj, že pridobljenih na 
delovnem mestu ali doma.

• Pomoč pri izdelavi izobraževalnega 
načrta in zbirne mape dosežkov 
(portfolio).

• Pomoč pri pripravi CV-jev in moti-
vacijskih pisem za delodajalce.

• Informiranje o možnostih financira-
nja izobraževanja in usposabljanja. 

• Pomoč in spodbuda pri odločitvi za 
izobraževanja ali pridobitve kvali-
fikacije. 
Na Ljudski univerzi Kočevje ves 

čas iščemo inovativne pristope, saj 
želimo odrasle spodbuditi k še večji 
skrbi za lastno konkurenčnost na 
trgu delovne sile in jim biti čim bolj 
dostopni. Vrata na sedežu so vedno 
odprta za vse posameznike, ki želijo 
sami izboljšati svoje kompetence. 
Vabljeni torej, da poiščete Svetovalno 
središče Pokolpje na Ljudski univerzi 
Kočevje. Ne pozabite: z vsako izku-
šnjo smo bogatejši!
Maja Rupnik

Foto: GSŠ Kočevje 

MEDENA KRILA

Več kot le ostanek zgodovine
V pozdravu: Naj medi! prebiva.
Kot drobna, tiha želja živa,
Iz roda v rod še vedno klije,
In v srcu čistim še pozvanja …

So žlahtna, majhna potovanja,
Pomembna za ves svet, kot kaj!
Da potem v najslajšem koncu panja,
Zacveti medeni raj.

Tjaž Mihelič
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Pri poučevanju robotike prekašamo tudi Fince

Izlet v kraje veselih viž in bisernih verzov

Na povabilo Evropske komisije so se 
predstavniki Podjetniškega inkubator-
ja Kočevje in OŠ Zbora odposlancev 
udeležili strokovnega posveta na Fin-
skem. Tema posveta je bila vpeljava 
robotike v redne šolske programe. 
Udeleženci so predstavili osem dob-
rih praks uspešnega uvajanja robotike 
v šole in kako to povezati z gospodar-
stvom.

V Poriju na Finskem so tako 11. 
oktobra 2019 udeleženci iz Itali-
je, Nemčije, Belgije, Portugalske, 
Španije, Romunije, Finske in Slove-
nije prikazali uspešne primere, kako 
uvajati temeljna znanja industrije 4.0 
v šolske programe. V okviru projekta 
KUBO roboti v slovenskih osnovnih 
šolah, ki ga podpira tudi SRIP To-
varna prihodnosti, so se na povabilo 
Evropske komisije posveta udeležili 
Marko Stijepić in Jernej Kalan iz 
Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
ter Nina Ivančič, učiteljica OŠ Zbora 
odposlancev.

Delavnico je organizirala enota 
za napredne tehnologije, grozde in 
socialno ekonomijo pri Evropski ko-
misiji, saj želi EU sistemsko spodbu-
jati izobraževanje robotike na nivoju 
osnovnih in srednjih šol.

“Med vabljenimi je potekala razpra-
va, kako premagati sedanje ovire in 
spodbuditi sodelovanje med industri-
jo in šolami, da bi okrepili uvajanje 

robotike za mlade po vsej Evropi,” je 
povedal Marko Stijepić. “Celo Finci 
so ugotavljali, da smo primer dobre 
prakse za uvajanje robotike za učence 
do 5. razreda osnovne šole, kjer izo-
bražujemo celotne generacije.”

Podjetniški inkubator Kočevje je 
robotiko začel uvajati v šole s priho-
dom tovarne robotov YASKAWA. V 
minulem šolskem letu so tako izvedli 
pilotni projekt uvajanja robotike in 
programiranja v prvo in drugo triado 
na OŠ Zbora odposlancev. Cilj pro-

jekta je bilo povezovanje robotike in 
šolskega sistema.

Za 4. in 5. razred je potekalo izo-
braževanje za celotno generacijo četr-
tošolcev z roboti Lego WeDo 2.0. Za 
prve tri razrede pa so izvajali KUBO 
robotkanje, kjer pa je cilj usposobiti 
učitelje za samostojno poučevanje 
robotike kot del pouka. Tako učenci 
kot učitelji so bili nad izvedbo delav-
nic navdušeni.

Letos junija je Inkubator z vsemi 
kočevskimi osnovnimi šolami pod-

pisal sporazum o sodelovanju na 
področju uvajanja temeljnih znanj 
industrije 4.0 v osnovnošolske pro-
grame. Med drugim so se zavezali za 
usposabljanje učiteljev za samostojno 
poučevanje KUBO robotike in pro-
gramiranja, kar se v tem šolskem letu 
že uresničuje.

KUBO roboti so zanimivi, poučni 
in primerni za otroke v prvi triadi. 
“Otroci programirajo brez računal-
nika, pametnih telefonov in tablic, 
spoznavajo programski jezik ter ob 
tem spodbujajo domišljijo ter kreirajo 
zgodbe s pomočjo barvitega KUBO 
platna – zemljevida mesta,” pojasnju-
je Jernej Kalan, mentor za robotkanje 
iz Podjetniškega inkubatorja Kočevje, 
ter dodaja, da je smiselno, da se otro-
ci z osnovami programiranja srečajo 
že zgodaj. Ključ do uspešnega uvaja-
nja robotike v šole pa je v motiviranih 
učiteljih.

Nina Ivančič, učiteljica razrednega 
pouka, dodaja: “Poučevanja KUBO 
robotike sem se priučila v nekaj urah, 
saj imamo pri izvajanju programa 
celovito podporo, kar je ključnega 
pomena. Največji izziv mi predstavlja 
kombiniranje programiranja robotov 
in medpredmetnega povezovanja 
znotraj učnega načrta, kar so pouda-
rili kot ključni izziv tudi udeleženci 
posveta na Finskem.”
S. S.

Da bi še bolje spoznale kraje svo-
je bližnje okolice, smo se članice 
Medgeneracijske sekcije Kočevje, ki 
delujemo v okviru Medgeneracijske-
ga Društva Ljubljana, 24. septembra 
namenile obiskati skrite dolenjske bi-
sere. “Namen tega srečanja je zahvala 
vsem članicam za pomoč pri izved-
bi uspešno izpeljanega kulturnega 
dogodka, ki je bil maja v Kulturnem 
centru Kočevje,” je v pozdravnem 
nagovoru poudarila voditeljica Vesna 
Krese. Za Izlet, ki ga je pripravila 
naša druga voditeljica Slavka Jan-
ša, rojena v krajih, kamor smo bili 
namenjeni, je bilo od samega začetka 
vladalo veliko zanimanje. Obiskali 
smo Mirno Peč in Šentjurij na Do-
lenjskem, rojstna kraja dveh legen-
darnih Slovencev – Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka.

Mirna Peč naj bi ime dobila iz 
nemške različice imena Hőnichstein. 
Obstaja pa še hudomušna razlaga 
imena: na kmečki peči naj bi bila več 
kot živahna hlapec in dekla, pa ju je 
gospodar izza mize posvaril: “Mir na 
peči!” Ob prihodu v Mirno Peč nam 
je Slavka pokazala svojo rojstno hišo, 
njena svakinja pa nas je na zbirnem 

mestu obdarila s sladkim grozdjem. 
Dobro uro dolg ogled muzeja je 

bil ob interpretaciji karizmatičnega 
muzejskega vodnika o največjem 
ustvarjalcu narodno-zabavne glasbe 
na Dolenjskem, Lojzetu Slaku, še 
posebej zanimiv in se nam je vtisnil 
globoko v spomin. Sodobna in bogata 
razstava je razkošje za vse ljubitelje 
kulture in glasbe, ki obiskovalcem 
omogoča različne aktivnosti. S 
pesmijo V dolini tihi, ki je največja 
Slakova uspešnica, smo še popestrili 
izkušnjo v muzeju. V prvem nad-

stropju smo si ogledale še paviljon 
Čebelji svet, katerega glavna atrakcija 
je 6 metrov dolga in 3 metre visoka 
kupola, sestavljena iz lesenih šestero-
kotnikov – čebeljih celic, združenih v 
satovju.

Odmerjen čas je prehitro mineval, 
sončni žarki pa so že vabili v Šentju-
rij ali ''Šentjurje', kot pravijo doma-
čini rojstnemu kraju pesnika Toneta 
Pavčka. Idilična vasica z zvonom Sv. 
Jurija in v prostor lepo umeščenim 
Pavčkovim domom nas je pozdravila 
s svojo umirjenostjo. Prijazna vo-

dnica nas je popeljala skozi življenje 
in delo našega pesnika. Sprehodili 
smo se do spomenika in si ogledali 
cerkev Sv. Jurija. Za popoln zaklju-
ček predstavitve o Pavčku je sledil še 
ogled simpatičnega kratkega filma. 
Polne vtisov in navdušenja smo se 
odpeljale do gostišča Špolar, kjer smo 
se okrepčale z odličnim kosilom.

Potem smo se zapeljale še do 
zadnje točke izleta, do mirnopeške 
farne cerkve Sv. Kancijana, kjer nas 
je že čakal župnik Janez Rihtaršič in 
nam predstavil zgodovino cerkve. 
Izvedele smo tudi, da je vsako leto na 
velikonočni ponedeljek v Mirni Peči 
odmeven dogodek, blagoslov moto-
ristov iz vse Slovenije. Na koncu je v 
odmevni cerkvi zazvenel vilinski glas 
naše Vide in nas z Marijino pesmijo 
popeljal med medeno rumene doline 
zrelega žitnega polja, zeleno gričevje 
in v skrivnostno modrino Temenice 
ter poniknil v naša srca. Prevzete od 
vseh videnih in slišanih lepot smo 
prišle domov, kot bi trenil. Uživale 
smo v druženju. Glede na odzive ude-
leženk je bil namen srečanja zagotovo 
dosežen.
Ljubica Klun

Kočevski odposlanci z županjo finskega mesta Pori, kjer imajo močno razvito robotiko  
in avtomatizacijo • Foto: Podjetniški inkubator Kočevje 

Foto: Nataša Batkovič 
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Pridni kot čebele na vrtu

Citizen science ali ljubiteljska znanost na OŠ Ob Rinži

Teden otroka na OŠ Stara Cerkev

Poznate pregovor: Priden kot čebela? 
Učenci in zaposleni na naši šoli ga 
zagotovo. V petek, 13. septembra, je 
namreč na šolskem dvorišču, vrtu in 
v kuhinji OŠ Ljuba Šercerja pople-
savalo mnogo pridnih čebel, čebelic 
in čmrljev. Imeli smo 1. naravoslovni 
dan z naslovom Čebele na vrtu. Dan 
smo začeli s skupnim zborom vseh 
sodelujočih v telovadnici, kjer sta 
vodji Ana in Valerija predstavili potek 
in namen dela čebel na vrtu. Opozori-
li sta nas predvsem na varno ravnanje 
z orodji čez dan, saj nas je na vrtu in 
po hiši veliko brenčalo. Vrtna orodja 
sicer že kar dobro poznamo, saj se 
svojemu vrtu z veseljem in pogosto 
posvetimo. Poudarili sta tudi, da je 
pomembno, da pri delu sodelujejo 
prav vsi člani skupine. Vsak ima 
namreč svojo nalogo, ki pripomore h 
končnemu skupnemu rezultatu – ure-

jenemu vrtu in okolici šole. Ker lačni 
ne moremo delati, smo se najprej 
okrepčali s šolsko malico. 

Nato so čebele skupaj z maticami 
poletele v sedem različnih delavnic. 
Prva je bila kuharska ustvarjalnica, v 
kateri so pripravljali medeno navdah-
njene namaze in prigrizke z napitki. 
Delavnice na vrtu in visokih gredah 
so bile namenjene prepoznavanju 
zelenjave, cvetja in medsebojne sim-
bioze vsega živega na vrtu. Srečevali 
smo polže v jutranji rosi, poslušali 
brenčanje žuželk, opazovali pajčevi-
ne, okrašene z rosnimi biseri, pobirali 
zelenjavo. Na koncu smo vrt še pre-
rahljali, pripravili zastirko za prezi-
mne jagode, trajno cvetje in maline 
ter posejali medonosno facelijo. Ta bo 
na naš vrt privabila čebelice, hkrati 
pa na vrtu služi kot zeleno gnojilo, 
kar pomeni, da bogati in ščiti našo 

zemljo. Mojstri kompostiranja so pra-
vilno preplastili kompostni kup, sejali 
dodatno zemljo in pospravili buče, 
fižol ter koruzo s starega kupa. Zeleni 
odpad so pravilno dodajali med suhe 
sestavine kompostnih plasti. Zeliščna 
greda je dobila novo podobo v sklopu 
šolskega projekta Prostor. Jelka in 
Anita sta vodili čebelice med zeliš-
či, kamenjem, koreninami in ptičjo 
kopeljo, ki jo bo pozimi zamenjala 
ptičja krmilnica. V zeliščni ustvarjal-

nici so učenci prebarvali betonska ko-
rita in vanje posadili zelišča za šolsko 
kuhinjo. Med tem so vonjali, okušali 
in se dotikali majarona, bazilike, 
peteršilja, origana, šetraja in drobnja-
ka. Čebelja ustvarjalnica pa je kamne, 
les, lončke in korenine spreminjala 
v takšne in drugačne čebelice. Vse 
dopoldne je po vrtu in okolici šole di-
šalo po topli jeseni, veselih učencih in 
zadovoljnih mentorjih, ki so usmerjali 
in korigirali dejavnosti. 

Dan je minil v medsebojnem sode-
lovanju, pomoči in dobri volji, ki nas 
je spremljala še ves dan. Ob zaključ-
nem medenem posladku so nas obi-
skali še preostali zaposleni šole, vodji 
pa sta poskrbeli, da je bila vrtna lopa 
urejena in kuhinja pospravljena. Če-
belice, čmrlji, troti, metulji in ostali 
hroščki – hvala za tako poln dan.
Valerija El Habashy in Anita Marinko

V nekaterih državah je citizen science 
že ustaljena praksa, ki povezuje raz-
lične generacije z različnimi znanji, ki 
jih veseli raziskovanje in opazovanje 
ter želijo ljubiteljsko (neprofesionalno) 
sodelovati v znanstvenih raziskavah. Na 
spletni strani Znanstvenoraziskovalnega 
centra Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti (ZRC SAZU) so v termino-
loški svetovalnici zapisali mnenje Ter-
minološke sekcije, ki za angleški termin 
citizen science svetuje uporabo izraza 
ljubiteljska znanost.

Ljubiteljska znanost je torej ena od 
oblik odprte znanosti, ki v znanstve-
noraziskovalno delo vključuje širšo 
javnost, torej zainteresirane državljane, 
ki kot ljubiteljski znanstveniki delo op-

ravljajo prostovoljno, a hkrati odgovor-
no in kakovostno.

Ljubiteljska znanost je v našem 
prostoru še vedno precej slabo pozna-
na, vendar se na OŠ Ob Rinži trudimo, 
da bi naravoslovne znanosti čim bolj 
približali učencem ter jih spodbudili k 
aktivnemu sodelovanju in s tem sou-
stvarjanju baz podatkov za nadaljnje 
raziskave pod vodstvom poklicnih 
znanstvenikov oziroma raziskovalcev.

V Sloveniji je največ raziskav, ki 
vključujejo ljubiteljsko znanost, opra-
vljenih na področju terenske biologije. 
Navadno je raziskovanje na terenu 
logistično zahtevno, zato je pomoč 
prostovoljcev zelo dobrodošla. Zelo 
pomembna podpora pri prenosu znanj, 

različnih informacij, zbiranja podatkov 
ter za podajanje povratne informacije 
znanstvenikom je informacijsko komu-
nikacijska tehnologija (IKT).

Letos smo z učenci šole kot ljubitelj-
ski znanstveniki sodelovali v Tednu po-
pisovanja tujerodnih vrst, ki je v okviru 
projekta LIFE ARTEMIS potekal v zad-
njih dveh tednih septembra. Učenci so 
spoznali tujerodne vrste, ki se pojavljajo 
v našem okolju, ter problematiko tujero-
dnih invazivnih vrst. Pod mentorstvom 
učiteljev so učenci na terenu opravili 
popis tujerodnih vrst ter vse podatke 
vpisali v svoje popisne liste, lokacije 
označili na ortofoto posnetkih in odkrite 
vrste tudi fotografirali. Učenci 7. razre-
da so v okviru pouka iskali tujerodne 

vrste v okolici OŠ Ob Rinži, šolskega 
sadovnjaka, vrta, na gozdni učni poti ter 
na obrežju reke Rinže, ki teče v bližini 
šole. Učenci 9. razreda so v okviru nara-
voslovnega dne raziskovali tujerodne 
vrste v okolici Rudniškega jezera.

Učenci so spoznali spletni portal 
Invazivke, kjer so dostopne različne 
informacije in podpora ljubiteljskim po-
pisovalcem. Vse najdbe tujerodnih vrst 
so bile vnesene v bazo podatkov, ki so 
jih nato pregledali različni strokovnjaki, 
ter vse potrjene najdbe javno objavili. 
S tem so se učenci naučili, da je delo 
treba opraviti odgovorno, hkrati pa so 
prispevali svojo kapljico v morje pravih 
znanstvenih raziskav.
Laura Javoršek

Pravica pravic je pravica živeti, biti 
otrok, za srečo rojen…

           T. Pavček

Prvi teden v oktobru se vsako leto 
po Sloveniji odvijajo različne delav-
nice, prireditve, predavanja in drugi 
dogodki, ki so namenjeni otrokom. 
Organizirajo jih različna društva in 
ustanove pod okriljem ZPMS, ki 
vsako leto predlaga osrednjo temo 
TEDNA OTROKA. Tema letošnje-
ga tedna je bila Naše pravice. Pri 
razrednih urah, na sestanku šolske 
skupnosti, na dnevih dejavnosti in ob 
izvedbi akcij in delavnic smo učenci 
in učitelji na OŠ Stara Cerkev pozor-
nost namenili pravicam in se pogovar-
jali o tem, kako lahko pripomoremo 
k ustvarjanju pravičnega sveta za vse 

otroke. V petek smo se tako pridružili 
že tradicionalni akciji Drobtinica. 
Otroci in učitelji smo v sodelovanju 
Območne organizacije Rdečega križa 
Kočevje obiskali stojnico Rdečega 
križa v avli šole, kjer smo z nakupom 
kruha prispevali drobtinico za social-
no ogrožene otroke na svoji šoli.

Ker je ena izmed pravic, zapisanih 
v Splošni deklaraciji o človekovih 
pravicah, tudi pravica sodelovati v 
kulturnem življenju, smo se učenci 
devetih razredov odpravili po poteh 
prve slovenske knjige in njenega av-
torja Primoža Trubarja. Pridružili smo 
se tudi nacionalnemu medresorskemu 
projektu Teden evropske kulturne 
dediščine Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine z dogodkom Medena pot, ki 
smo ga izpeljali v sredo na tehniškem 

dnevu. V različnih delavnicah smo 
ustvarjali medene jedi in kozmetiko, 
risali panjske končnice, spoznavali 
delo čebelarja in zgodovino čebe-
larstva na Slovenskem ter izdelovali 
animirani film s pomočjo mobilnega 
telefona in aplikacije Stop Motion 
Studio. K pestremu dogajanju sta pri-
spevala čebelarja, gospod Knežič iz 
Kočevja in gospod Merhar iz Dolenje 
vasi. Obiskala nas je tudi kočevska 
krajinska arhitektka Tanja Štajdo-
har in nas popeljala po okolici Stare 
Cerkve ter nam predstavila krajino s 
stališča živalskih vrst. O dogajanju so 
šolski novinarji poročali na šolskem 
radiu, na šolski spletni strani in prip-
ravili razstavo v avli šole. 

Ker je gibanje tudi ena izmed 
socialnih pravic, smo združili šport 

in kulturo ter se na športnem dnevu 
povzpeli na grad Fridrihštajn, kjer 
smo obudili znamenito ljubezensko 
zgodbo Friderika in Veronike Dese-
niške. Na obisku gradu Kostel nas 
je vodnik Uroš Jelenovič seznanil z 
zgodovino gradu. V grajskih prosto-
rih smo si ogledali tudi dve razstavi. 
Razstavo o krošnjarstvu Pokrajin-
skega muzeja Kočevje in razstavo o 
čebelarstvu na Slovenskem, ki sta jo 
na grad pripeljala Muzej čebelarstva 
iz Radovljice in Zavod Putscherle iz 
Stare Cerkve. 

Teden otroka smo zaključili z delav-
nicama Amnesty International, v kate-
rih smo razbijali predsodke in razmiš-
ljali o človekovih pravicah v povezavi 
s podnebnimi spremembami.
Irena Hodnik

Foto: Anita Marinko 
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Göttscheabarisch
V Pokrajinskem muzeju Kočevje smo 
v sklopu 5. dni kočevarske kulture s 
predavanjem Maridi Tscherne lahko 
bolj spoznali tudi njihov jezik: koče-
varščino ali Göttscheabarisch, staro-
davno obliko nemščine, ki je skozi 
stoletja ohranila starinski značaj, prev-
zela tudi marsikatero besedo sosedov, 
a ostala povsem samosvoja.

Na arhaičnost kočevarščine je bil 
pozoren že Valvasor. Pripada južno 
bavarski narečni skupini, a je izvor je-
zika in njegovih govorcev dolgo ostal 
neznan. Šele jezikoslovci 20. stoletja 
so lahko začeli sklepati, od kod izvira-
jo kočevski Nemci. Kočevarščini se je 
posvetil dunajski univerzitetni učitelj 
dr. Eberhard Kranzmayer, ki je z je-
zikovno analizo ugotovil, da izvirajo 
iz koroško-tirolske mejne regije, in 
poudaril, da ti še vedno govorijo jezik, 
ki so ga njihovi predniki govorili pred 
600 leti na zgornjem Koroškem. Delo 
je za njim nadaljevala njegova pomoč-
nica dr. Maria Hornung s pomočjo 
Walterja Tschinkla, ki je ugotovila, da 
niso vsi priseljenci izvirali iz istega ob-
močja, ampak so se priseljevali iz lien-
ške kotline, doline Mitermöll in doline 
Drave, pa tudi iz južnih regij, kjer se 
srečata Južna Tirolska in Koroška.

Zaradi geografske izoliranosti go-
vorcev se je ohranil bolj starodaven 
jezik s starejšim besednim zakladom, 
samosvojimi glasovnimi sprememba-
mi in oblikoslovjem. Tako so ohranili 
nekatere zelo starinske bavarske bese-
de: Ertokh – torek, Pfinstokh – četrtek. 
Če niso za svojo vzeli tuje besede, so 
morali izbrati znano. Tako so kraške 
pojave poimenovali kar z alpskimi iz-
razi, ki so jih prinesli iz domovine. Za 
neznane kraje in predmete pa so spre-
jeli tudi slovenske besede ali pa so do-
besedno prevedli slovensko strukturo, 
npr. 'Laitnvischla' za človeško ribico 
(nemško Grottenolm), 'hin ünt har' za 
sem ter tja (nemško 'abundzu'). Neka-
tere slovenske besede so si izposodili: 
'Bitschə' za bučo, 'Koasl' za kozolec 
ali 'Shüpon' za župana. Vokali so se pri 
kočevarskem jeziku daljšali, medtem 
ko so se pri nekoč sosednji koroščini 
krajšali. Zelo pogosti so bili dvoglas-
niki, triglasniki ali celo štiriglasniki. 
Prišleki, ki niso bili vajeni kočevarske-
ga jezika, so se nemalokrat pritoževali, 
da Kočevarji govorijo nerazumljivo. 
Govorili so zelo hitro, dokaj zaprto in 
z veliko nosnikov.

Kočevarščina ni bila enoten jezik, 
saj so se v različnih predelih Koče-
vske ohranili drugačni dialekti, kar 
deloma izvira tudi iz obdobja kolo-
nizacije. Z 18. stoletjem se je začela 
spreminjati v korist nemščini. Tako 
v 30. letih 20. stoletja med meščani 
kočevarskega dialekta ni bilo več 
mogoče slišati, saj so ti govorili t. i. 
'visoko nemščino' (hochdeutsch). Med 

Slovenci in kočevskimi Nemci je pri-
hajalo do obojestranske asimilacije, 
a zaradi goste poselitve ta ni privedla 
do izginotja jezikovnega otoka. V 
narodnostno pestrem območju je bilo 
takrat mogoče zaslediti več jezikov. 
V šolah so se učili knjižne nemščine, 
ki je bila njihov pisni jezik, slovenšči-
na je bila jezik sosedov in trgovskih 
partnerjev, s priseljevanjem in potu-
jočimi delavci pa so prišli tudi vplivi 
hrvaščine in italijanščine, v kuhinji pa 
je bila v uporabi tudi kakšna franco-
ska beseda. Bogoslužje je potekalo v 
latinščini, pridiga in cerkvene pesmi 
pa v nemščini. A imeli so tudi veliko 
nabožnih pesmi v kočevarščini, ki so 
jih zapeli tudi v cerkvi. Kočevarsko 
slovnico je leta 1908 izdal dr. Hans 
Tschinkel, svoj slovar pa je dobila v 
sedemdesetih letih izpod peresa Wal-
terja Tschinkla.

Kočevarščino je na vrhuncu govorilo 
okoli 25 do 27 tisoč ljudi. Danes se 
največ uporablja v ZDA, kjer je tudi 
največ priseljencev, predvsem v New 
Yorku, Clevelandu in Milwaukeeju, 
kamor so se Kočevarji začele nase-
ljevati že v 19. stoletju. Od takrat do 
20. let prejšnjega stoletja je število 
Kočevarjev doma upadalo, tako je bilo 
pred drugo svetovno vojno v ZDA več 
Kočevarjev kot na Kočevskem. Zara-
di lažje komunikacije, saj jim je bila 
angleščina tuja, so živeli v zgoščenih 
skupnostih in mlajšim generacijam 
prenašali znanje kočevarskega jezika. 
Jezik so dobro ohranjali in nekateri 
starejši ljudje še danes dobro govorijo 
kočevarsko, čeprav Kočevja niso niko-
li videli.

A ker v narodnostno pestrih mestih 
bilo prisotnih mnogo jezikov, je doma-
či arhaični jezik začel izgubljati velja-
vo. Kočevarji so svoje otroke pošiljali 
na učenje nemščine, da so se lažje 
zbližali z drugimi nemškimi priseljen-
ci, s katerimi so se počutili bližje. Vse 
bolj je postajala pomembna pisana 
beseda, kočevarščina pa ni nikoli bila 
pisni jezik. Veliko otrok priseljencev je 
dobro razumelo kočevarščino, govorili 
so malo slabše, medtem ko je pri tretji 
generaciji znanje jezika mnogokrat 
pozabljeno. Tudi Kočevarji v Avstriji 
in Nemčiji so domači jezik povečini 
zamenjali z nemščino.

Raba domačega jezikaje pri tistih 
Kočevarjih, ki so ostali v Sloveniji, 
je hitro opešala, predvsem zaradi 
neugodnih zgodovinskih okoliščin, 
saj so številni zaradi družbenega 
pritiska svoj jezik prenehali uporab-
ljati. Otroci iz mešanih zakonov so 
se kočevarščine naučili redko, mlade 
pa dediščina njihovih starih staršev 
začne zanimati šele, ko odrastejo. 
Nekaj interesa za učenje kočevarščine 
še obstaja, a bi k ohranjanju jezika in 
kulturne dediščine Kočevarjev moralo 

bistveno bolj sistemsko prispevati dr-
žava. Kočevarščina je pomemben del 
slovenske kulturne dediščine, saj nas 
opozarja na pestro zgodovino naših 

krajev ter na večnarodnost in večje-
zičnost naših prostorov, na katere po-
gosto pozabljamo.
Žarko Nanjara

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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Hydrovod obeležil 60 let delovanja

40 let Območne obrtno-podjetniške zbornice Kočevje

Na Kočevskem se radi pohvalimo s 
kakovostjo voda in pitno vodo na-
ravnost iz pipe. Izjemno pomembno 
vlogo pri tem ima že 60 let javno 
podjetje Hydrovod, ki je obletnico 
svojega delovanja obeležilo s sveča-
no akademijo v Kočevju. Na slove-
snosti je podjetje prejelo tudi prizna-
nje Gospodarske zbornice Slovenije 
– Zbornice komunalnega gospodar-
stva za uspešno delo. Podelil ga je 
predsednik Zbornice Miran Lovrič.

Tradicija oskrbe s pitno vodo na ob-
močju delovanja današnjega Hydro-
voda je stara nekaj stoletij. Najstarej-
še sledi kažejo, da so tedaj obstajali 
manjši vodovodni sistemi, v uporabi 
so bile cevi iz različnih materialov – 
lesa, stekla, keramike ali kovine. Gle-
de na razpoložljive pisne vire sta bila 
prva dva prava vodovodna sistema na 
našem območju zgrajena ob kon-
cu 19. stoletja in tako spadata med 
prve vodovode na Kranjskem. Junija 
leta 1894 je bil zgrajen vodovod za 
Ribnico, 19. novembra 1896 pa je bil 
v Kočevju zgrajen tehnično zahteven 
vodovod z vodarno v Podgorski ulici. 
Tako beležimo tudi 120-letno tradici-
jo organizirane oskrbe s pitno vodo. 
Hydrovod je dejansko dedič podjetij, 
ki sta prvi poskrbeli za uveljavitev 
sodobne bivalne kulture na našem 
področju.

Tako v Kočevju kot tudi v Ribnici 
so imeli ob koncu 50. let prejšnjega 
stoletja veliko pomanjkanje vode. 
Zaradi fekalnega onesnaženja zajetij 
je v Kočevju v tem času prišlo celo 
do epidemije tifusa. Zato je bila 
ustanovljena Vodna skupnost Kočev-
je-Ribnica, ki je začela delovati 1. 
11. 1959. Ustanovitveni občni zbor 
je v poročilo zapisal: ʺVodna skup-
nost, ki jo ustanavljamo z današnjim 
dnem, ima edino nalogo, da oskrbi 
gospodarske organizacije, zavode, 
ustanove, kmete in prebivalce ter vse 
preostale potrošnike vode s kako-
vostno vodo.ʺ Vodna skupnost naj 
bi težave z vodooskrbo reševala na 
kočevskem in ribniškem področju 
ter osilniškem, prifarskem in pred-

grajskem okolišu. Leta 1960 je bilo 
zgrajeno črpališče v Blatah, ki je 
omogočalo oskrbo obeh občin z do-
volj velikimi količinami pitne vode. 
Istočasno so grajeni tudi napajalni 
cevovodi iz Blat v smeri Kočevja in 
Ribnice. Občina Kočevje je upravi 
leta 1970 zagotovila lokacijo na vho-
du v mesto ob Ljubljanski cesti, kjer 
je Hydrovod še danes. 

Leta 1975 se je podjetje prei-
menovalo v Komunalno podjetje 
Hydrovod Kočevje–Ribnica, leta 
2000 pa je bila v skladu z zakonom 
opravljena delitev lastniških deležev 
med občinami ustanoviteljicami ter 
izvedeno preoblikovanje v družbo 
z omejeno odgovornostjo. V 60 
letih delovanja Hydrovoda oziroma 

Vodne skupnosti Kočevje-Ribnica 
so funkcijo direktorja opravljali Jože 
Oberstar, Anton Andoljšek, Jože Lin-
dič, Cveto Obranovič, Janko Veber 
in Antun Gašparac, ki podjetje vodi 
tudi danes. 

Hydrovod danes izvaja dejavnost 
oskrbe s pitno vodo na celotnem po-
dročju občin Kočevja, Ribnice, Loški 
Potok, Sodražica in Kostel ter tudi 
delu občine Črnomelj. Gre za povr-
šino, veliko približno 1.000 km2. Za 
oskrbo približno 30.000 porabnikov 
na tem področju ima danes Hydrovod 
zgrajenih 24 medsebojno ločenih 
vodovodnih sistemov z več kot 460 
km oskrbovalnega omrežja in z več 
kot 120 pomembnejšimi objekti.

Med največje projekte Hydrovoda 
danes spada investicija Oskrba s pi-
tno vodo na območju Sodražica-Rib-
nica-Kočevje. Po besedah direktorja 
gre za največji projekt v zgodovini 
Hydrovoda pa tudi največjo finančno 
investicijo v občinah Kočevje, Rib-
nica in Sodražica. Sama realizacija 
projekta se je začela v letu 2016 in se 
mora zaključiti v letu 2019. Projekt 
je eden od ključnih korakov k dose-
ganju ciljev podjetja: ʺstvariti okolje 
za varno oskrbo s pitno vodo ter 
poskrbeti, da bodo to dobrino imeli 
tudi tisti, ki pridejo za nami.ʺ
K. G., A. G. 

Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca Kočevje že 40 let zastopa interese 
obrtnikov in malih podjetnikov ter 
išče nove možnosti za izboljša-
nje podjetniškega okolja in dobrih 
poslovnih običajev. Slavnostna 
akademija ob praznovanju jubileja 
je potekala 17. oktobra, v prijetnem 
ambientu Kulturnega centra Kočevje. 

V pozdravnem nagovoru je pred-
sednik Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Kočevje Dušan Janežič 
poudaril pomembnost združevanja 
obrtnikov in podjetnikov, kar so ti 
začutili že pred več kot 40 leti in 
tako leta 1979 ustanovili Obrtno 
združenje Kočevje, katere naslednica 
je današnja zbornica. Združenje so 
ustanovili z lastnimi sredstvi, osnov-
ni cilj stanovske organizacije pa je 
bil zastopanje interesov obrtnikov 
in podjetnikov do države, strokovno 
svetovanje, informiranje in izobra-
ževanje svojih članov. Tudi danes 
zbornica pri svojem delu poudarja 
predvsem sodelovanje in partnerstvo 
z državnimi in občinskimi organi, 
izobraževanje, svetovanje, infor-
miranje, delo strokovnih sekcij in 
povezovalne naloge znotraj zbornice 
in Obrtno-podjetniške zbornice Slo-

venije. Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Kočevje je sicer ena od 62 
območnih zbornic v državi, vanjo pa 
so prostovoljno vključeni obrtniki in 
podjetniki s področja občin Kostel, 
Osilnica in Kočevje.

Slavnostne akademije so se udele-

žili številni člani zbornice, upokojeni 
obrtniki, sponzorji in drugi pomemb-
ni podporniki. Zbrane so pozdravili 
državni sekretar za malo gospodar-
stvo v kabinetu predsednika vlade 
Franc Vesel, predsednik Obrtno-pod-
jetniške zbornice Slovenije Branko 

Meh in podžupan Občine Kočevje 
Roman Hrovat. Prireditev je bila 
tudi priložnost za podelitev visokih 
priznanj Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, ki jih je podelil predsednik 
Branko Meh. Priznanja za odličnost 
pri svojem delu so prejeli Kamnose-
štvo Erjavec (srebrni pečat), Marinka 
Trope (srebrni ključ), Branka Mušič 
(srebrni ključ), Irena Judnič (srebrni 
ključ) in Dušan Janežič (zlati ključ). 
Priznanje je prejela tudi Obrtno-pod-
jetniška zbornica Kočevje, in sicer 
srebrni pečat. 

Ob visokem jubileju je Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Kočevje 
podelila tudi jubilejna priznanja in 
zahvale svojim članom za 20, 30 in 
40 let članstva ter uspešnega dela v 
obrti in podjetništvu. Družinsko tra-
dicijo podjetij, ki so z OOZ Kočevje 
praznovala 40 let, po večini danes na-
daljujejo otroci in drugi najožji dru-
žinski člani. To pa so podjetja Urar-
stvo Pajnič, Dimnikarstvo Lavrič, 
Okrepčevalnica Hace, Frizerstvo 
Andreja, Kamnoseštvo Erjavec in 
Mizarstvo Umek. Zahvalo sta prejela 
tudi Občina Kočevje, prevzel pa jo je 
podžupan Roman Hrovat.
Andreja Bradač

Piznanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so prejeli Kamnoseštvo Erjavec,  
Marinka Trope, Branka Mušič, Irena Judnič in Dušan Janežič. • Foto: Eva Mihelič, OZS

Foto: Bojan Štefanič 
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Ravnanje z zapuščenimi vozili
Zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano 
na javni cesti, na javni površini ali na nekategorizirani cesti, na 
kateri se odvija promet, ki nima registrskih tablic oziroma ni 
registrirano. Gre za zavrženo vozilo, ki se mu je življenjska doba 
iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov oz. ni skla-
diščeno v skladu z državnim predpisom o ravnanju z izrabljeni-
mi motornimi vozili.

Nadzor nad zapuščenimi vozili, ki so parkirana na javni cesti, 
na javni površini, ali na nekategorizirani cesti, na kateri se odvija 
promet, izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Ko-
čevje, Kostel in Osilnica, ki na zapuščeno vozilo namesti pisno 
odredbo, s katero obvesti lastnika zapuščenega vozila, da je 
dolžan v roku treh dni odstraniti zapuščeno vozilo z javne povr-
šine. Če lastnik tega ne izvede, vozilo na stroške lastnika odstra-
ni pristojni izvajalec. Po treh mesecih se vozilo uniči ali proda, 

če ga v tem času lastnik ne prevzame in ne poravna stroškov 
odvoza in hranjenja vozila. Poleg tega ukrepa se izreče še globa 
v znesku 120,00 EUR.

Glede neregistriranih in nevoznih vozil ima Občina Kočevje 
sprejet Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje, 
ki v prvem odstavku 10. člena določa, da je na parkiriščih, funk-
cionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot 
javno dobro ali so v večinski občinski  lasti, prepovedano pušča-
ti neregistrirana in nevozna vozila. Predpisana globa za takšne 
prekrške je 200,00 EUR.

Naj bo to še priložnost, da vas opozorimo na določila nove 
zakonodaje, ki se nanašajo na vse tiste, ki niso poskrbeli za raz-
gradnjo svojega odjavljenega vozila. Vsem, ki ste odjavili svoje 
vozilo iz prometa in niste poskrbeli za njegovo razgradnjo, sve-
tujemo, da vozilo oddate na najbližje zbirno mesto ter se s tem 

izognete dajatvi, morebitni globi in stroškom odvoza in hrambe 
vozila.

Lastnik motornega vozila, ki je odjavil svoje vozilo iz prometa 
in ni poskrbel za njegovo razgradnjo, bo od 1. aprila 2019 dalje 
vsako leto plačal posebne dajatve, in sicer 10 let od odjave vozi-
la. Dajatev se bo plačevala za odjavljena osebna vozila, tovorna 
vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in 
trikolesne mopede. Dajatve pa ne bo treba plačati tistim, ki bo-
do vozila oddali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja 
ali ga znova registrirali.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je začel septembra 
izvajati akcijo 'zapuščeno vozilo'. Akcija se bo nadaljevala tudi 
oktobra.

Janko Kalinić

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN  KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA

Srečanje bivših zaposlenih podjetja Avto Kočevje

Ko se Kočevje spremeni v ogromno kuhinjo

V soboto, 21. septembra, je bil sončen 
in prijeten jesenski dan. Na parkirišču 
Gostišča Pugelj v Ribnici so se zbirali 
nekdanji in sedanji zaposleni v pod-
jetju Avto Kočevje. Snidenja so bila 
ganljiva, prijateljska in nepozabna. Po 
dolgih letih so si bivši zaposleni spet 
segli v roke, v prijetni in lepo okraše-
ni dvorani so stekli pogovori o času, 
ki so ga preživeli v tem podjetju. 

Pripadnost podjetju in nostalgija 
za nekdanjim utripom dela v podje-
tju Avto Kočevje sta bila vzvod za 
organiziranje tega srečanja. Začetne 
korake je storila Dragica Česnik, ki je 
objavila vabilo. Odziv je bil izjemen 
in imenovani organizacijski odbor 
je takoj začel delati. Število prijav je 
bilo vsak dan večje – končna udeležba 
pa 168 bivših zaposlenih. 

Podjetje Avto Kočevje deluje še 
danes. Zgodovinski pregled delovanja 
podjetja nam pove, da je bilo uradno 

ustanovljeno leta 1949 kot Gozdarsko 
avto podjetje Kočevje. Doživljalo 
je številne spremembe, ki pa so mu 
omogočile dober razvoj in poslovno 
uspešnost. Razširitev dejavnosti to-
vornega prometa v inozemstvo je bila 
zelo dobra poslovna poteza, kajti na 

vrhuncu razvoja je bilo 85 odstotkov 
vsega prihodka ustvarjenega zunaj 
naših meja. 

Leta 1966 je podjetje dobilo ime 
Avto Kočevje, in to še vedno potuje 
po svetu. 

Ob prebiranju zgodovinskega pre-

gleda je marsikateri bivši zaposleni z 
grenkobo v srcu sledil zaključku, ki 
se je odvijal v letih od 1990 do 2000. 
Medtem ko je leta 1989 podjetje 
imelo v svojem voznem parku 178 
tovornih vozil in 90 prikolic ter 450 
zaposlenih, so bila vsa naslednja leta 
težka preizkušnja za vse, ki so bili 
odvisni od te zaposlitve. Sledilo je 
zmanjševanje voznega parka in števila 
zaposlenih, da bi končno leta 2000 
bilo prodano s 60 tovornimi vozili in s 
110 zaposlenimi. 

Letos praznuje 70 let, zato so se 
tega nostalgičnega srečanja udeležili 
tudi sedanji lastniki in njihovi zapos-
leni. Skupinska slika z 200 udeleženci 
bo lep spomin na ta izjemni dogodek. 
Po zelo dobrem programu, pogostitvi 
in prijetnem kramljanju so se udele-
ženci razšli z vprašanjem: Kdaj bo 
naslednje srečanje?
Ana Kosten

Samo enkrat v letu se kočevski 
pločniki skupaj s cesto in ploščadjo 
spremenijo v ogromno kuhinjo na 
prostem, v kateri 12 ekip vihti kuhal-
nice, seklja, stresa začimbe in meša 
in v kateri množica žensk spretno 
vleče ogromno testo, nanj posipava 
naribana jabolka, drobtine in rozine. 
Doživite Kočevsko stavi na vse čute: 
vonj, okus, vid in sluh. Tradicionalna 
prireditev, ki jo organizira Turistično 
društvo Kočevje, združuje kulina-
riko, rokodelstvo, pridelavo hrane, 
ples, glasbo in delavnice za otroke ter 
obogati jesensko dogajanje na Koče-
vskem.

Prireditev Doživite Kočevsko, ki 
temelji na prostovoljnem delu, se 
je začela v petek, 20. septembra, 
ko so ulice zavzeli najmlajši. Ti so 
poklepetali z našo čebelico, pojedli 
medeni zajtrk in betonske površine 
spremenili v barvite in razigrane poti. 
Ker je prireditev sovpadla s Tednom 

mobilnosti, v središču Kočevja ni 
bilo motornih vozil. Skupno smo 
razdelili kar 450 medenih zajtrkov! 
Pridnim delavkam, brez katerih ne bi 
bilo življenja, pa smo se poklonili z 
razstavo izdelkov na temo Leto čebel 
in medu 2019. Pri tem sta sodelovala 
tudi Čebelarsko društvo Kočevje in 
čebelar Stanislav Knežić.

Naslednji dan je omamno zadišalo 
po golažu, cimetu in svežih jabolkih. 
Izziva kuhanja divjačinskega golaža 
se je letos lotilo 12 ekip, na koncu so 
slavili Muki Team (Boris Zadravec, 
Jožica Zadravec, Marinka Špolar, 
Dušan Mikulič). Komisija je po 
temeljitem pokušanju vseh golažev 
drugo mesto prisodila ekipi Veselih 
vampkov, tretje pa ekipi Vraneš Bi-
jelo Polje. Medtem ko so roke članic 
Društva podeželskih žena Kočevske 
krotile ogromno testo in nanj stresale 
sestavine, so obiskovalce na odru 
in pod njim zabavali: Pihalni orke-

ster Kočevje -1927, harmonikarji, 
mažoretke iz KUD Godbe Kočevje, 
hip-hop plesalci OK Založbe Kočevje 
ter plesalci iz plesnih klubov Rusalka 
in Jasmin.

Letošnjo prireditev smo precej 
začinili. Dobesedno, saj smo skupaj 
z zadrugo Zakladi kočevske organi-

zirali tekmovanje Kdo je najbolj čili? 
Najbolje sta se držala domačin Vid 
Kovač in Ribničan Rok Henigman.

Svoje spretnosti in ustvarjalno žili-
co so na več kot 30 polno založenih 
stojnicah prikazali rokodelci. Obi-
skovalci so lahko izbirali med uhani, 
nahrbtniki, izdelki iz lesa, lončenimi 
izdelki, pleteninami itd. Za kulturni 
program so poskrbeli Počeni škafi, 
ulični swing bend ter člani folklornih 
skupin Predgrad, SKUD Kočevje in 
Bošnjačko društvo Bosna - Istrska 
županija.

Turistično društvo Kočevje, ki se 
ponaša z najbolj založeno trgovino z 
izdelki domačih rokodelcev, je pripra-
vilo tudi več delavnic, tako za otroke 
kot odrasle. Če so se najmlajši učili o 
taborništvu, so večji dobili vpogled v 
to, kako preživeti v naravi.

Prireditev sta povezovala Vlado 
Komljenovič in Vesna Milović. 
Rebeka Jambrovič
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA
Maite Carranza
Poti svobode
Malinc, 2019

Maite Carranza je ena od najbolj priljubljenih in nagrajenih avtoric v Španiji. 
Njene knjige so prevedene v številne jezike. Dogajanje je sicer postavljeno v 
sodobno Katalonijo, zgodovinsko pa se prepleta s časom državljanske vojne 
v Španiji in tudi po njej. Glavna junakinja, 17-letna Amalia, se udeleži tabor-
jenja skavtske skupine v gorah Pirenejev. To stori na prošnjo voditelja Davi-
da, fanta, v katerega je zaljubljena. Stvari se začnejo zapletati, ker se tabor-
jenja udeleži tudi fant, ki mu je Amalia prav tako všeč in ne izbira sredstev, 
da bi si pridobil njeno naklonjenost. Amalia prosi babico, da poizve, kaj se je 
zgodilo z dedkom, ki so ga nazadnje videli prav v kraju, kjer je njihov tabor. 
Ko odkriva, kaj se je zgodilo z dedkom, spoznava tudi vse grozote državljan-
ske vojne in junaštvo tistih, ki so se upali upreti fašizmu. To ji pomaga razre-
šiti tudi svoje ljubezenske težave.

 

Karen M. McManus 
Dva lahko ohranita skrivnost
Učila, 2019

Pred sabo imamo odlično mladinsko kriminalko in seveda tudi uspešnico. 
Echo Ridge je majhno ameriško mesto, polno skrivnosti in razvpito zaradi 
umorov deklet. Glavna junakinja Ellery se tik pred zaključkom srednje šole 
zaradi materine bolezni z bratom dvojčkom Ezro začasno preseli k babici. 
Tam spozna sošolca Malcolma, ki je prav tako glavna oseba in pripove-
dovalec zgodbe romana. Umora ju povezujeta, saj je bilo prvo umorjeno 
dekle Elleryjina teta, druga pa nekdanje dekle Malcolmovega brata. Ko se 
zgodi še tretji umor njune sošolke, postane v resnici grozljivo. Ali jima bo 
uspelo odkriti storilca, ki tudi njima, ko sta mu vse bližje, streže po življe-
nju? Ob odkrivanju morilca odkrivata tudi druge skrivnosti mesta, poveza-
nega z njuno družino.
 

 
Petra Škarja 
ZATE: Velike resnice malih doživetij  
Katapult, d. o. o.,2019         

Petra Škarja, pisateljica in svetovna popotnica v knjigi ZATE: Velike resnice 
malih doživetij z nami deli misli in resnice iz vsega sveta ter prepotuje 
ključna vprašanja našega življenja. Vse zgodbe, zbrane v tej knjigi, so 
preproste, a nosijo zelo bistveno sporočilo: kako biti dober človek, dober 
do sebe, do drugih in dober do vsega, kar nas obdaja. “Knjiga za vsakogar, 
ki želi postati (še) boljši človek in se zaveda, da na svetu ni sam.” “Pazimo 
le, da na poti opazimo vse te drobne lepote, ki jih je nešteto, da se znamo 
takrat za hip ustaviti, jih ozavestiti, zaznati, uživati in biti hvaležni, da so tu. 
Tako življenje postane lepo.”
  

Guillaume Musso
Dekle in noč  
Meander, 2019      

Prizorišče romana: Azurna obala. Nekoč najboljši prijatelji Fanny,  Thomas in 
Maxime med seboj nimajo več stikov, ker so njune mladostniške zgodbe in 
skrivnosti skrite v zidovih stare telovadnice, prehude. Obletnica gimnazije je 
priložnost, da se spet srečajo, pogovorijo in skrivnostim, ki jih begajo, pridejo 
do dna. Bo prepozno in bodo plačali za svoje grehe? Pa so res česa krivi? 
Nikoli niso stvari take, kot se zdijo na prvi pogled. Smo res v imenu ljubezni 
zmožni tudi moriti? Očarljiva psihološko-kriminalna zgodba, ki nas opozarja, 
kako slabo v resnici poznamo ljudi, ki so nam blizu.

Ogledalo!
Glede na dogajanje v zadnjem času v našem mestu sem začutila potrebo, da 
napišem članek. Leta 2012 sem v okviru magistrske naloge Vloga institucional-
ne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za otroke 
romskega porekla na območju Kočevja raziskovala, kako se načelo pravičnosti in 
zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti za otroke romskega porekla uve-
ljavlja v stališčih strokovnih delavcev vrtcev, šol in drugih institucij na področju 
Kočevja. V raziskavo so bili zajeti ključni vodilni in strokovni delavci institucij, 
ki se ukvarjajo z otroki romskega porekla. Dokazano je, da imata vrtec in šola 
pomembno 'varovalno' in kompenzacijsko vlogo za otroke, ki izhajajo iz socialno 
šibkejšega družinskega okolja, pripadnike etničnih manjšin, priseljence ipd. Raz-
iskava je v celoti gledano pokazala, da je bila ozaveščenost vprašanih v raziskavi 
o politikah in strategijah za večje vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobra-
ževanje, ki že obstajajo v naši družbi, na relativno nizki stopnji. Vprašani niso bili 
nenaklonjeni spremembam zakonodaje, ki bi z učinkovitimi ukrepi pospešile bolj-
šo in zgodnejšo vključitev romskih otrok v obstoječe vrtce in oddelke. Na osnovi 
študije primera v nalogi pa je bilo mogoče sklepati, da je šolski uspeh romskih ot-
rok v osnovni šoli boljši, če so predhodno vključeni v predšolsko vzgojo in redno 
obiskujejo vrtce. Kljub navedenim rezultatom je bilo zanimivo in vzpodbudno 
dejstvo, da so se na območju Kočevja v zadnjih letih začele nekatere aktivnosti in 
prakse, ki so dajale veliko mero upanja v izboljšanje stanja v smeri uspešnejšega 
vključevanja romskih otrok v vzgojo in izobraževanja. V Vrtcu Kočevje in v šolah 
na območju Kočevja so se trudili in veliko vlagali v vključevanje romskih otrok/
učencev v svoje sredine. Tudi na ravni občine in drugih institucij je bilo zaznati 
številne aktivnosti za izboljšanje razmer na tem področju. Zakaj torej na videz ni 
premikov oz. je slika v javnosti in v medijih takšna, kot je? Raziskovanje v okviru 
naloge smo zaključili z odgovori na vprašanje, zakaj zelo malo romskih otrok 
konča osnovno šolo, kljub relativno velikim finančnim in drugim vlaganjem za 
izboljšanje izobrazbene ravni Romov? Odgovori, ki so v večini primerov 'krivdo' 
pripisovali samim Romom, so bili presenečenje, saj nismo pričakovali, da bo tudi 
v krogih strokovnjakov prisotna tolikšna mera stereotipizacije, diskriminatornega 
in sovražnega govora kot v splošni populaciji. Menim, da je za sprejetost, dobro 
počutje in vzdušje v oddelkih in razredih še vedno primarno odgovoren vzgojitelj/
učitelj. Visoka denarna sredstva za izboljšanje izobrazbene ravni Romov bodo na 
neki način izgubljena in neučinkovita, če otroka uči učitelj s predsodki. Ni nujno, 
da se ti predsodki izražajo neposredno proti samemu otroku; lahko se izražajo v 
pomanjkanju topline, v neverbalnih sporočilih, kot predsodki do njegove družine 
ipd. Tako lahko otrok poleg številnih drugih ovir – socialnih, kulturnih, jezikov-
nih, tudi zaradi nesprejemanja – težko deluje in je posledično neuspešen. Neuspeh 
pa lahko vodi tudi v neželene oblike vedenja. Vsak posameznik je pomemben za 
delovanje v dobro drugim, tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti, v 
kateri živi. Ravno šole in vrtci pa so prostori, ki pogosto širijo pozitivne huma-
ne prakse v dobro ljudi in vsega človeštva. Da ne bo pomote! Kot pedagog sem 
raziskovala pedagoško prakso. Vsak občan pa naj si nastavi ogledalo v okolju, 
kjer deluje, in predvsem vsak pri sebi na osebni ravni. Kaj in kako lahko JAZ 
sam prispevam k izboljšanju stanja? Morda za začetek iz oči v oči pozdravimo 
Roma, vprašajmo ga, kako mu gre, kako živi, kako se počuti v našem mestu. Med 
službovanjem v Vrtcu Kočevje sem v okviru dela z romskimi otroki in njihovi-
mi družinami nemalokrat obiskala romska naselja in bila vedno lepo sprejeta. 
Skuhali so nam kavo in pogovarjali smo se o družini, otrocih, stiskah in veselju. 
V njihovi sredini sem se vedno dobro počutila in se čutila sprejeto, otroci pa so 
nas spraševali, kdaj se bomo spet igrali! Otrok je vedno samo otrok, pa naj se rodi 
v bogati ali revni družini, v kmečkem ali mestnem okolju ali v romskem naselju. 
Ima iste potrebe in procese odraščanja in prav vsak otrok si zasluži igro, veselje 
in sprejetost v družbo, v kateri se je rodil!
Lidija Jerše
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Knjižnica Kočevje Potopisno predavanje Marjana Moderca: Colorado Trail: Z gorskim kolesom čez Skalno gorovje 24. 10 ob 19:00 Knjižnica Kočevje
Center za krepitev zdravja Predavanje o vzdrževanju duševnega zdravja 25. 10. ob 10:00 Knjižnica Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje Počitniške delavnice: Bučna delavnica 29. 10. ob 10:00 Pokrajinski muzej Kočevje
Knjižnica Kočevje Predstavitev knjige Maje Megla: Stres, kuga sodobnega časa 29.10. od 19:00 Knjižnica Kočevje
Klub kočevskih študentov PunkRock Halloween: Harries '89 & Harry 31. 10 od 21:00 Tomšičeva 13
Pokrajinski muzej Kočevje Dan odprtih vrat 4. 11. od 8.00 do 18.00 Pokrajinski muzej Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje Vodstvo po razstavi Kočevska proga 4. 11. od 10:30 Park Gaj
Pokrajinski muzej Kočevje Vodstvo po razstavi Matija Glad in njegove lutke 4. 11. od 17:00 Pokrajinski muzej Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje Vodstvo po razstavi Mojca Smerdu: Spomin kot priča domišljije 4. 11. od 18:00 Pokrajinski muzej Kočevje
Zavod Putscherle Razstava "Za čebelarstvo ni vsaki, kakor za matiko" - Čebelarstvo na Kočevskem 5. 11. od 19:00 Knjižnica Kočevje
Knjižnica Kočevje Otvoritev fotografske razstave Tjaše Završnik: MOMENTOSI 7. 11. od 18:00 Knjižnica Kočevje
Kulturno športno društvo Predgrad 7. jesen na podeželju 9. 11. od 18:00 Kulturni dom Predgrad
Knjižnica Kočevje Predstavitev knjige Vesne Cetinski: Menopavza: Je to konec, le pavza ali nov začetek? 12. 11. od 19:00 Knjižnica Kočevje
Knjižnica Kočevje Potopisni večer s Sabino Sedić: Istanbul 14. 11. od 19:00 Knjižnica Kočevje
Knjižnica Kočevje Predstavitev knjige Podobe živali naših gora (Miha Marenče) 19. 11. od 19:00 Knjižnica Kočevje
Plesni studio Rusalka Delavnica akrojoge za družine 23. 11. od 11:30 Tomšičeva 14

KOLEDAR DOGODKOV

KDO? KJE?KDAJ?KAJ?

Utrinek 

"A vid je slab slikar, saj posreduje le to, kar zre – srce pa mu je tuje."
(William Shakespeare , Sonet 24)

Anekdota

Petindvajsetletnega Julija Cezarja so na plovbi čez Egejsko morje leta 75 pr. n. št. ug-
rabili pirati. Ti so za njegovo odkupnino zahtevali 20 talentov srebra, a je Cezar, ki je 
komaj začenjal pot politika, na njihovo presenečenje vztrajal, da je vreden 50. V ujet-
ništvu se je do svojih ugrabiteljev obnašal vzvišeno, jim ukazoval in jih silil, da poslu-
šajo njegove govore in pesmi ter jih zmerjal z nevedneži, če nad njegovimi retoričnimi 
sposobnostmi niso bili dovolj navdušeni. Pirate je čudaški jetnik precej zabaval, zlasti 
ko se je hvalil, da bo po plačani odkupnini zbral mornarico, jih polovil in dal križati.

A se ni šalil. Ko je po 38 dneh prispel obljubljeni denar, se je Cezar odpravil na Milet, 
kjer je zbral floto in pirate našel na istem otoku, jim odvzel plačane srebrnike, svobodo 
ter jih nato za kazen tudi križal.

Skok čez plot

Alhambra, palača v Granadi, je svojevrsten primer islamske umetnosti na evropskih 
tleh. Zgrajena je bila leta 899 na ostankih rimske utrdbe in ni imela pretirano po-
membne vloge, dokler je ni sredi 13. stoletja obnovil granadski emir. V kraljevsko 
palačo jo je leta 1333 preuredil Jusuf I, granadski sultan, palača je bila sedež Ziridov, 
zadnje muslimanske dinastije na Iberskem polotoku. Ko se je na španskem otoku 
vzpostavilo krščansko kraljestvo, je Alhambra postala kraljevi dvor Izabele in Ferdi-
nanda, palača pa je bila obnovljena v renesančnem stilu.

Mavrski pesniki so jo oklicali za biser med smaragdi, saj je bila večina zgradb obar-
vanih v belo, a jih je sonce v stoletjih obarvalo v rdečkaste odtenke. Alhambra je po 
zasnovi podobna številnim evropskim gradovom, saj vključuje grad, palačo in biva-

lišča. Mavri so zasejali park z rožami, mirto in pomarančami, danes pa se tam razpro-
stirajo nasadi angleškega bresta iz 19. stoletja. Stropi, stebri in zidovi v Alhambri so 
prekriti z več kot 10 tisoč gravurami, ki so spretno oblikovane v geometrične vzorce.

Skozi zgodovino je bila večkrat zapuščena in je med Napoleonovimi časi celo služila 
kot kasarna. V 19. stoletju so začeli restavrirati, njena popularnost pa se je od takrat le 
povečevala. Washington Irving je med bivanjem v palači napisal Zgodbe o Alhambri 
in jo predstavil zahodni javnosti, danes pa je ena od najbolj priljubljenih turističnih 
točk v Španiji. Od leta 1984 je uvrščena tudi na Unescov seznam kulturne dediščine.

Zanimivosti

Nenavadni vzorec zebrinega krzna je od nekdaj begal biolo-
ge, ki so slutili, da gre za nekakšno optično prevaro, a je pravi 
namen ostal nejasen. Skupina japonskih raziskovalcev pa je 
med nedavno raziskavo ugotovila, da je črno-beli zebrin vzo-
rec zelo dobra kamuflaža proti žuželkam. Za namene raziska-
ve so z enakim vzorcem prebarvali krave in ugotovili, da so jih 
insekti kar dvakrat manj napadali.

Los je največji predstavnik jelenov. Dvometrska žival, ki lah-
ko doseže tudi 700 kg, ima velik apetit, ki ga je na hladnem 
severu z malo vegetacije težko potešiti. Zato se los v iskanju 
hrane poda tudi v vodne globine, kjer lahko zdrži do minuto 
dolgo in plava do šest metrov globoko. Los ima redke narav-
ne sovražnike, a poleg medveda, sibirskih tigrov ter tropov 
volkov v vodi nanj prežijo tudi orke.

Nizozemska in Francija si delita skupno mejo. Sicer ne v 
Evropi, saj ju loči Belgija, ampak na karibskem otoku Sv. Mar-
tina, ki leži pri Portoriku. Otok je odkril že Krištof Kolumb, 
razdelitev pa poteka od leta 1948. Na njem živi slabih 80 tisoč 
ljudi, severni del pa je kot ozemlje Francije tudi del Evropske 
unije.

Foto: www.pixabay.com 

Foto: www.pixabay.com 


