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V tokratni številki smo se posvetili vse bolj pereči problematiki skrbi za starostnike in preverili, kakšno je 
stanje v kočevskem domu starejših občanov. Japonsko podjetje Yaskawa je ta mesec podpisalo pogod-
bo o nakupu zemljišča za prihodnje širjenje, bodoči mladi podjetniki pa so raziskovali priložnosti v Kari-
ernem centru za mlade. Proslavili smo 100. obletnico povojnega čebelarstva ter obiskali marsikatero kul-
turno prireditev. Pripravili smo kratek fotografski pregled veselega decembrskega dogajanja na mestni 
ploščadi, za popestritev decembrske kuhinje pa je na naših straneh mogoče najti tudi recept. V tokratni 
50. številki.

Eden od najvidnejših umetnikov našega prostora je v umetnost stopil 
razmeroma pozno, a toliko hitreje našel samosvoj umetniški izraz.  
Z letošnjim dobitnikom Humkove nagrade smo spregovorili o dojema-
nju sodobne umetnosti, kulturnem razvoju Kočevja ter raziskovali, kaj je 
temeljna poteza kočevske identitete. Kultura ni samo umetnost, zaprta 
v galerijah, ampak predstavlja tudi odnos do našega okolja, kjer Marko 
Glavač najde temelj kočevske identitete – našo neokrnjeno naravo.

Intervju: mag. Marko Glavač

Kmalu v nove zgodbe

Foto: Bojan Štefanič 

Foto: Mitja Ofak 
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Nič vas ne stane

Tudi srednješolci darujejo kri

Na drsanje v Gaj

Vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko 
do 31. decembra letos delež dohodni-
ne nameni različnim organizacijam. 
Pol odstotka svoje dohodnine lahko 
namenite za financiranje splošno 
koristnih namenov in za financiranje 
strank in reprezentativnih sindikatov, 
v kolikor tega ne naredite, se ta delež 
vrne v proračun. Davčni zavezanec 
lahko do petim upravičencem nameni 
0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % 
dohodnine, seštevek vseh pa ne more 
presegati pol odstotka. Seznam upra-
vičencev, ki jim je mogoče nameniti 
dohodnino, je objavljen v uradnem 
listu in na spletni strani FURS, na 
njem pa jih je več kot 6000. V Ko-
čevju je 49 organizacij, ki jim lahko 
namenite del svoje dohodnine. 
To so raznovrstna društva, športna, 
gasilska ali kulturna, zavodi, dobro-
delni skladi, politične ali humanitarne 
organizacije.

Enkrat vložena zahteva za donacijo 
dohodnine velja za nedoločen čas in 

je zato ni treba vlagati vsako leto, v 
kolikor pa zavezanec želi spremeniti 

svojo odločitev, mora le vložiti novo 
zahtevo, ki bo razveljavila staro. 
Obrazec za namenitev dela dohodni-
ne je na voljo na spletni strani FURS, 
lahko ga oddate elektronsko na sple-
tnem portalu eDavki, osebno ali pisno 
pri pristojnem finančnem uradu ali pa 
se pozanimate pri društvih samih.

V letu 2018 je bili iz naslova do-
hodnin namenjeno 467.980 donacij, 
zavezanci so dohodnine namenili 
5.394 različnim upravičencem, okoli 
100 več kot lani, v skupnem znesku 
več kot pet milijonov evrov, kar je 
skoraj pol milijona več kot leta 2017. 
Na vrhu lestvice organizacij z največ 
donacij je velika večina humanitar-
nih, kjer prednjačita društvo Rdeči 
noski, ki razveseljuje otroke v bolni-
šnicah, ter Slovenska Karitas, sledi 
jima Sklad 05 - Ustanova za družbene 
naložbe.
Ž. N.

Na začetku decembra je v prostorih 
Rekreacije Gaj potekala še zadnja 
letošnja dvodnevna krvodajalska ak-
cija. »V Kočevju smo z obiski vseh 
krvodajalskih akcij zadovoljni. Letno 
imamo tri dvodnevne krvodajalske 
akcije, ki so redno obiskane, zato 
zaenkrat ne čutimo upada na tem 
področju,« pravi Alenka Bunderla, 
sekretarka kočevskega območnega 
združenja Rdečega križa.

Na Gimnaziji in srednji šoli Kočev-
je je Rdeči križ tudi letos pripravil 
motivacijsko predavanje, kjer sezna-
ni dijake s pomenom darovanja krvi 
in varnim darovanjem. »Srednješolce 
nagovorimo s predavanjem o krvoda-
jalstvu in jih peljemo na krvodajalsko 
akcijo,« pravi Karin Kočevar iz ekipe 

prve pomoči Rdečega križa Kočevje. 
»Odzivi so pozitivni, tako v lokalnem 
okolju, tako na šoli kot med dijaki.« 
Za darovanje krvi so se odločili tudi 
dijaki 4. letnikov. »Priporočam tudi 
ostalim, če imajo možnost, naj gre-
jo,« pove srednješolec Andrej, ki se 
namerava krvodajalskih akcij tudi še 
naprej udeležiti.

Na decembrski krvodajalski akciji 
je v dveh dneh darovalo 327 krvo-
dajalk in krvodajalcev. V Sloveniji 
letno daruje kri okoli 100  tisoč 
prebivalcev, da bi zadostil dnevni 
potrebi slovenskega zdravstva, mora 
kri darovati med 300 in 350 krvoda-
jalcev, najbolj iskana krvna skupina 
pa je 0-.
Ž. N.

Drsališče pri Športnem domu Gaj je 
letos svoja vrata odprlo v sredini de-
cembra. Delovni čas je vsak dan od 8. 
do 21. ure, cene pa ostajajo enake kot 
v prejšnjem letu. Ena ura drsanja za 

otroke znaša 1 evro in za odrasle 1,50 
evra. Za enak znesek si je možno izpo-
soditi tudi drsalke. Drsališče v Gaju si-
cer s svojo površino 1.080 m2 še vedno 
sodi med eno večjih zunanjih umetnih 

drsališč v Sloveniji, z razsvetljavo 
omogoča tudi nočno drsanje, na voljo 
pa je bogat fond drsalk za izposojo. 
Drsališče je bilo prvič postavljeno leta 
2008 in je vsako leto dobro obiskano s 

strani otrok in odraslih, predvsem v za-
četku drsalne sezone. Zaključek pa bo 
tudi letos odvisen od vremenskih po-
gojev in seveda interesa uporabnikov.  
J. M., K. G. 

Foto: Bojan Štefanič 

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 
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Veliko stvari nam je že samo-
umevnih. Ponedeljek se vsa-
kokrat vedno znova prikrade, 
preden ga dobro opaziš, vsak-
do ima svoj urnik, a še vedno 
ponavljajoče enak dnevnemu 
redu kogarkoli drugega, vsako-
dnevni šiht, kosilo – če ne bolj 
zgodnja večerja – še nekaj ur 
televizije, knjige ali duhamor-
nega brkljanja po spletu, pos-
telja in – znova.

Ideja napredka vendarle ni 
tako nova pogruntavščina. 
Človeštvo je tisočletja prežive-
lo v prepričanju, da kroženje 
stvarstva izraža globljo duhov-
no idejo. Tako kot se letni časi 
spreminjajo, sonce in luna kro-
žita okoli nas – saj niso vedeli, 
da je eno le hladna kamnita 
gmota, drugo pa fuzijski nukle-
arni reaktor – tako je cikel člo-
veškega življenja vpet v enako 
kozmično ponavljajoče se 
stvarstvo. Kar umre, se povrne 
in poganjajoče spomladanske 
klice se vedejo enako kot tiste 
minulo zimo.

Sarkastični duhoviteži konec 
leta vedno znova pripomnijo, 
da vsako leto praznujemo le 
neke pozabljene poganske 
praznike. Popolnoma nepo-
membno, saj smo v praznič-
nem vrvežu prav vsi, ne glede 
na praznik, ki ga obhajamo. 
Vsakdo ima svoj osebni pra-
znik, prav tako ima vsakdo 
svojo najljubšo obletnico. 
Praznični čas ni le trenutek, ko 
obujamo neke starodavne obi-
čaje, pa čeprav je bila njihova 
vloga včasih dosti bolj mitična 
in duhovno pomembna. Res je, 
da je konec leta tudi čas brez-
pametnega nakupovanja, vča-
sih pretiranega veseljačenja in 
nepotrebnega zapravljanja. Je 
pa tudi čas, ko te stvari počne-
mo prav vsi s podobnimi razlo-
gi, naj bo to obisk sorodnikov, 
priložnost za tako potrebni do-
pust v dvoje ali le veseljačenje 
s prijatelji.

Želimo vam, da v novem letu 
najdete razlog za kakšen nov 
osebni praznik. Naj se vam v 
prihodnjem letu pripeti nekaj 
takšnega, kar boste z veseljem 
praznovali vsako leto! Srečno 
2020!

Žarko Nanjara
v. d. urednika

OBVESTILO
Uredništvo časopisa Kočevska obvešča, da je rok za oddajo prispevkov za januarsko številko
10. 1. 2020. Do 15. januarja nam lahko tudi pošljete napovednik s podatki za vaše dogodke.
Ne pozabite pripisati KDO organizira KAJ, KJE in KDAJ. Gradivo pošljite na info@kocevska.si.

UvodnikIvo Stanič: Doremi

Z novim letom višja minimalna plača

V Knjižnici Kočevje smo se v torek, 3. 
decembra, ob 19. uri zbrali z avtor-
jem Ivetom A. Staničem in s pevci iz 
nekdanje Vokalne skupine Doremi na 
predstavitvi nove knjige z istoimen-
skim naslovom. Spominjali smo se let 
od 1968 do 1975, ko je Ive kot peda-
gog na OŠ Jožeta Šeška v Kočevju 
vodil množico vokalnih skupin, od ka-
terih je ena (v bolj ali manj isti sesta-
vi) delovala pet let. Njegove vokalne 
skupine so med prvimi v Sloveniji že 
posegale po zahtevnejšem programu 
in učinkovito zapolnjevale potrebe po 
glasbenih nastopih na različnih prire-
ditvah. V novo izdali publikaciji je Ive 
v sodelovanju s svojimi pevkami zbral 
spomine na delovanje vokalne skupine 
Doremi, ki je gostovala po različnih 

krajih v Sloveniji in v tujini ter v 
nekaterih televizijskih oddajah tistega 
časa. Ive je s svojim žarom in zagna-
nostjo na pevkah pustil močan pečat, 
ki ga je čutiti še danes. Poleg zboro-
vodje in glasbenega pedagoga je bil 
svoj čas tudi uspešen šahovski peda-
gog in organizator kulturnih prireditev, 
od katerih sta bili še posebej odmevni 
Oslovska noč: 14 veselic v Mozlju in 
Šahovski musicali v Šeškovem domu.

Iva je življenjska pot kasneje pope-
ljala na različne kraje in delovna mes-
ta, štiri leta je bil tudi direktor Kultur-
nega centra Kočevje. Po upokojitvi 
je začel pisati knjige z zgodovinsko 
tematiko, ki jih je izdajal v samoza-
ložbi, več o njegovem življenju pa si 
lahko preberete v njegovi predzadnji 

knjigi Čas za spomine. Publikacija 
Doremi je njegova 12. knjiga, trenutno 
pa največ časa posveča raziskovanju 
vpliva pedagoškega šaha na psiholo-
gijo otrok. Na Ta veseli dan kulture so 
nabito polno čitalnico Knjižnice Ko-
čevje prevevali glasba, srčni spomini 
in radost ob ponovnem snidenju nek-
danjih pevcev. V knjižnici smo veseli, 
da lahko v svojo domoznansko zbirko 
vključimo še eno delo, ki pomembno 
dopolnjuje zapise o kulturni zgodovini 
našega kraja. Knjiga je bila izdana s 
finančno pomočjo Občine Kočevje, na 
prireditvi pa se nam je pridružil tudi 
podžupan Občine Kočevje, Gregor 
Košir, ki je v imenu občine prevzel 
zahvalo skupine.
Pia Marincelj

S 1. januarjem začela veljati nova 
novela zakona o minimalni plači, 
ki jo zvišuje na 940,58 evra bruto 
oziroma 700 evrov neto. Največjo 
spremembo pa predstavlja izključitev 
vseh dodatkov iz minimalne plače, 
do katerih so upravičeni delavci. 
Mednje sodijo nadure, nočno ali 
praznično delo, dodatki iz naslova 
posebnih obremenitev pri delu ali in 
nevarnosti pri delu, dodatek na de-
lovno dobo ter delovno uspešnost. To 
pomeni, da se vsi ti dodatki morajo 
prišteti k minimalni plači.

Na novembrski konferenci Zdru-
ženja delodajalcev so si bili enot-
ni: novela je bila nepremišljena in 
bo plačni sistem zrušila skoraj do 

temeljev. Prav tako so na Gospo-
darski zbornici Slovenije opozorili, 
da bodo imele spremembe zakona 
o minimalni plači z izločitvijo vseh 
dodatkov številne negativne posledi-
ce. Podjetjem naj bi se znižal delež 
za nagrajevanje, povečala naj bi se 
uravnilovka in tako nezadovoljstvo 
zaposlenih. Obenem naj bi spremem-
be zavirale zaposlovanje ranljivih 
skupin delavcev in ljudi, ki zdaj 
delajo na manj zahtevnih delovnih 
mestih.

Urad za makroekonomske analize 
ocenjuje, da rast plač ne bo opazno 
poslabšala konkurenčnosti. Tudi na 
Ministrstvu za delo večjih negativnih 
posledic ne pričakujejo, saj se je neto 

čisti dobiček gospodarskih služb v 
letu 2018 povečal za 16 %, tudi rast 
BDP bo znašala okoli 3 odstotne 
točke. V letu 2018 se je tudi zmanj-
šalo število nezaposlenih, obenem 
bi se zaposlovanje okrepilo še za 1,4 
odstotka.

V GZS so pripravili nabor možnih 
ukrepov za prilagoditev plačnega sis-
tema, na katere pa so se ostro odzvali 
v Zvezi svobodnih sindikatov. Ti 
opozarjajo delavce, naj bodo pozorni 
na vsako spremembo pogodbe o za-
poslitvi in pozorno preverijo plačilne 
liste. Svetujejo, da naj ne pristajajo 
na nižanje dodatkov ali njihovo 
vključitev v osnovno plačo. 
Ž. N.

Foto: Robert Zadnik 
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Težave v domovih za ostarele

Po ocenah se v naslednjih desetletjih 
število prebivalcev ne bo opazno 
spremenilo, a se bo temeljito spreme-
nila starostna struktura prebivalstva. 
Do leta 2050 naj bi se tako število 
delovno aktivnih zmanjšalo na okoli 
polovico prebivalstva, starejših od 65 
let pa naj bi bila tretjina vseh prebi-
valcev. A Slovenija z resnimi ukrepi 
zamuja, posledice neurejenega siste-
ma pa so že nekaj časa opazne.

Skupnost socialnih zavodov Slo-
venije opozarja, da so se domovi za 
starejše in posebni socialni zavodi že 
lani začeli soočati z resnim pomanj-
kanjem kadrov, predvsem na delovnih 
mestih do 5. stopnje izobrazbe. "De-
lovna mesta v domovih so del sistema 
plač v javnem sektorju, ki je izrazito 
nestimulativen za delavce s srednješol-
sko ali nižjo stopnjo izobrazbe," pravi 
Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti. Letos 
so se težave le še povečale, posebej 
nezavidljiv je položaj v osrednji in za-
hodni Sloveniji ter ob meji z Avstrijo. 
Uspešnih je bila le približno polovica 
razpisov za uslužbence v domovih, 
najmanj za poklic bolničarja negovalca 
in delovnega inštruktorja (42 %). Opo-
zarjajo, da mora reševanje kadrovske 
krize temeljiti na javnih sredstvih, saj 
zaradi povišanja cen starostniki ne 
bodo zmogli plačati domov.

"Kadra nam za zdaj ne primanj-
kuje," pravi direktorica kočevske-
ga doma za starejše občane Lidija 
Vardijan, kjer so nedavno objavili 
razpis za dve bolničarki, ta mesec pa 
so zaposlili tudi medicinsko sestro. 
Priznava, da je težko dobiti manjka-
joči kader, saj se je včasih na razpise 
prijavilo veliko ljudi. "Naslednje leto 
bomo potrebovali fizioterapevta. Ti so 
namreč zelo iskan kader." Težave so 
začeli opažati pred dvema letoma, ko 
so iskali kuharje, težko je pritegniti 
bolničarje in zdravstvene tehnike. 
Ljudje zaradi zahtevnosti dela namreč 
odhajajo v bolje plačane poklice, saj 
poklic zdravstvenih delavcev zahteva 
tudi 24-urno bivanje v domu, delo ob 
koncih tedna in praznikih.

Od leta 2008 so plače v javnem 
sektorju mirovale, z odpravo plač-
nih anomalij pa so se z julijem 2017 
zvišale. "Predvsem so se izboljšale 
zdravstvenim delavcem, ki imajo 
razmeroma boljše plače zaradi narave 
dela in izobrazbe," razloži Vardijano-
va. "Mi smo financirani iz dveh virov, 
iz plačila oskrbe in zdravstvene nege. 
Pri oskrbi se financiramo s sredstvi 
uporabnikov ali zavezancev za pla-
čilo, med njimi so lahko tudi občine. 

Tukaj poslujemo pozitivno," razlaga 
Vardijanova, a opozarja na manko 
pri drugem viru financiranja. Plačila 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
namreč ne zadoščajo več višinam plač 
zdravstvene nege. "Izgubo pri delu 
zdravstvene nege pa že leta pokriva-
mo s presežki oskrbe, kar pa ni prav 
in na kar stalno opozarjam nadrejene."

Več domov je zato predlani vložilo 
tožbo proti Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje zaradi neupoštevanja 

66. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
ki določa, da se pri oblikovanju cen 
zdravstvenih storitev med drugim 
upoštevajo tudi plače in drugi prejem-
ki v skladu s kolektivnimi pogodbami. 
Tudi večje bolnišnice so sporočile, 
da ZZZS prenizko vrednoti storitve 
zdravstvenih zavodov. ZZZS je očitke 
zavrnil, saj drugače interpretira iste 
člene zakonov. Po njihovem mne-
nju se pri določanju cen upoštevajo 
dogovorjeni plačni razredi delavcev 
v zdravstvu, in ne konkretni plačni 
razredi vsakega delavca posebej.

Skupnost socialnih zavodov Slove-
nije je na začetku meseca napovedala, 
da stanovalce v domovih za starejše z 
novim letu čaka nova podražitev cen 
oskrbe, kar bo "posledica spremembe 
obračunavanja in dviga minimalne 
plače v januarja 2020, zaradi česar se 
bodo stroški dela v domovih za starej-
še in posebnih zavodih povečali za od 
pet do osem odstotkov." Na ministr-
stvu za delo so napovedi zanikali, češ 
da bodo podražitve znašale le do 1,5 
odstotka. V Domu starejših občanov 

Kočevje se bo po zagotovilih direkto-
rice z januarjem 2020 cena osnovne 
standardne oskrbe zvišala za 0,93 %, 
oskrba stanovalcev z zahtevnejšimi 
dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju pa se bo z novim letom po-
dražila za 1,21 %.

V Sloveniji sta 102 domova za 
starejše, od tega 59 javnih in 43 
koncesijskih. V njih je 11 tisoč postelj 
premalo, čakalna doba pa nekje traja 
tudi več kot dve leti in pol. Težave 

so najbolj izrazite v Ljubljani in na 
severu države. V zadnjem domu za 
starejše, ki ga je zdržala zgradila pred 
15 leti in stoji v Fužinah, na prosto 
mesto čaka skoraj 1.500 upokojencev.

V kočevskem domu za starejše je 
zaposlenih približno 82 ljudi, poleg 
redno zaposlenih je dom tudi učna 
baza za študente zdravstvene nege. 
Dom je star 34 let, v njem je pov-
prečno od 160 do 170 stanovalcev, 
najzahtevnejšo nego pa potrebuje kar 
86 % stanovalcev. "Pred 15 leti je bila 
izdelana nacionalna mreža kapacitet 
in ta za naše področje znaša okoli 
130, kar zadostuje za našo upravno 
enoto. Ker pa Ljubljana z okolico 
potrebuje dodatne kapacitete, spreje-
mamo stanovalce z teh področij, tudi 
iz Ribnice, saj je naš dom občutno ce-
nejši od ribniškega," pravi direktorica 
in dodaja, da kočevski dom starejših 
občanov v celoti zadošča potrebam 
upravne enote Kočevje. "Čakanje na 
sprejem je zelo kratko, seveda je treba 
včasih malo počakati, ker se upošteva 
tudi želje ter diagnoza."

Slovenija Zakon o dolgotrajni 

oskrbi pripravlja že 16. leto. Vlada je 
obljubljala, da bo nov predlog zakona 
novembra v parlamentarni objavi ter 
sprejet aprila prihodnje leto, a nanj še 
čakamo. Ministrstvo za zdravje zdaj 
zagotavlja, da bo zakon v javni raz-
pravi januarja. Leta 2017 je vlada že 
predstavila predlog zakona, a ga tudi 
kmalu umaknila, saj je bil predlog 
poleg začetnih medresorskih neuskla-
jenostih deležen velikih nasprotovanj. 
Predlog je po mnenju kritikov pred-

stavljal velik korak nazaj, očitali so 
mu, da v ospredje postavlja le finance, 
ne pa starostnikov. Odzval se je tudi 
strokovni svet za enakost spolov, or-
gan ministrstva za delo, ki je opozoril, 
da bi oskrba, ki temelji na neformalni 
oskrbi v družini, le utrjevala tradicio-
nalne spolne vloge in breme prenašala 
na ženske.

Zakon o dolgotrajni oskrbi bo moral 
urejati tudi izvajanje oskrbe na domu, 
saj je glavno načelo gerontologije, da 
starostnik čim dlje ostane doma. "Žal 
mi je, da so tisti, ki ostanejo doma, v 
slabšem položaju, kot tisti v domo-
vih," pravi Vardijanova, saj starostnik 
na domu zdravstvene nege nima 
plačane od zavarovalnice, čeprav pla-
čujejo isto zavarovanje kot uporabniki 
domov. Veliko breme tako ostaja na 
ramenih občin, ki imajo raznovrstne 
sisteme financiranja, vsaka pa ima 
svoje posebnosti, poudarja direkto-
rica: "Morali bi razvijati pomoč na 
domu, tukaj bi morala država prisluh-
niti in ne šablonsko urejati tako centra 
Slovenije kot Kočevja."
Žarko Nanjara

V Sloveniji se prebivalstvo pospešeno stara, zmanjšuje se tudi število delovno aktivnih. Kljub neizogibnim demografskim spremembam so 
v Sloveniji koraki k temeljiti prenovi oskrbe za starostnike počasni. Domovi za starejše se soočajo s pomanjkanjem kapacitet in zaposlenih, 
cene storitev se višajo, država pa je, čeprav je zadnji dom za starejše zgradila pred 15 leti, letos za investicije namenila bornih 5 milijon evrov.

Foto: Žarko Nanjara 
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Petarde? Ne, hvala!
Proti pirotehniki je veliko različ-
nih argumentov. Od tistega najbolj 
splošnega, da pravzaprav ni koristna 
v nikakršnem smislu, do tistega, da 
straši živali in onesnažuje okolje. 
Na družbenih omrežjih in različnih 
forumih se v prednovoletnem času že 
vrsto let odpirajo debate o dopustnos-
ti in nedopustnosti pirotehnike, hkrati 
pa konstantno beležimo nesreče, ki 
se pripetijo zaradi nevarne uporabe 
pirotehničnih izdelkov.

Področje pirotehnike ureja Zakon o 
eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih 
(ZEPI), ki klasificira in opredeljuje 
pirotehnične izdelke. Zakon že ča-
sovno in prostorsko omejuje prodajo 
in uporabo ognjemetnih izdelkov, ki 
spadajo v kategorijo F1 – to so tisti 
izdelki, ki predstavljajo zelo majhno 
nevarnost, povzročajo zanemarljivo 
raven hrupa in so namenjeni uporabi 
v stanovanjskih zgradbah in drugih 
zaprtih prostorih. V kategorijo F2 
spadajo tisti izdelki, ki predstavlja-
jo majhno nevarnost in povzročajo 
nizko raven hrupa ter so namenjeni 
uporabi na omejenih območjih na 
prostem, v kategorijo F3 pa tisti 
ognjemetni izdelki, ki predstavljajo 
srednje veliko nevarnost in so name-
njeni uporabi na prostem in katerih 
raven hrupa ni škodljiva za zdravje 
ljudi. Prodaja pirotehničnih izdelkov 
kategorije 1, katerih glavni učinek je 
pok, je dovoljena od 19. do 31. de-
cembra, njihova uporaba pa je dovo-
ljena od 26. decembra do vključno 1. 
januarja. Kategorija P1 vsebuje tiste 
pirotehnične izdelke, ki predstavljajo 
majhno nevarnost, razen ognjemetnih 
izdelkov in scenskih pirotehničnih 
izdelkov in jih ni dovoljeno prodajati 
fizičnim osebam, mlajšim od 18 let. 
Zakon tudi prepoveduje uporabo, 
prodajo in posest motečih pokajočih 
izdelkov kategorije F2 in F3 (petard, 
dvojnih petard, bliskovitih petard). 

Prav tako prepoveduje preprodajo pi-
rotehničnih izdelkov, njihovo predela-
vo zaradi povečanja učinkov, uporabo 
pirotehničnih izdelkov v drugih pred-
metih in lastno izdelavo pirotehničnih 
izdelkov ali zmesi, ki so glavni razlog 
za nesreče in poškodbe. 

Kot je zapisano na spletni strani 
Vlade Republike Slovenije, slovenska 
zakonodaja sicer prepoveduje pokajo-
če ognjemetne izdelke kategorije F2 in 
F3, vendar so ti dovoljeni v sosednjih 
državah, kjer je dovoljena celo prodaja 
izdelkov z močnejšimi polnitvami. 

Rešitev, ki se pojavlja ob tem, je še 
večja ozaveščenost ljudi glede upo-
rabe pirotehničnih izdelkov in glede 
njihovih posledic. Nacionalni inštitut 
za javno zdravje je med letoma 2016 
in 2017 opravil meritve, ki kažejo, 
da je v ognjemetu, ki traja 5 minut, 
koncentracija teh delcev do  desetkrat 

večja kot običajno. Z vdihavanjem ti 
delci prodrejo v pljuča in posledično 
skozi sluznico v krvni obtok, na ta 
način pa lahko vstopijo v celice. Leta 
2017 je Agencija za okolje Republi-
ke Slovenije vsem občinam poslala 
poziv, naj se odpovejo organiziranim 
ognjemetom. Argument, ki stoji za 
tem, je zdravje ljudi. Uporaba piro-
tehničnih sredstev namreč onesnažuje 
zrak, ki ga dihamo, saj se pri eksplo-
zijah v ozračje sproščajo ultra fini 
delci oziroma nanodelci. 

Občina Kočevje se tudi letos, kot že 
zadnjih pet let, odpoveduje organiza-
ciji novoletnega ognjemeta in s tem 
sledi priporočilom ministrstva, hkrati 
pa poskuša obvarovati naše okolje 
pred nepotrebnim onesnaževanjem.

Podobno kot vsako leto se tudi 
letos na družbenih omrežjih rojevajo 
novi projekti, ki ozaveščajo javnost 

o nevarnostih pirotehničnih izdel-
kov. Na Facebook strani zMačkane 
skupina mladih s sloganom Namesto 
rakete kupi brikete nagovarja mlade 
k drugačni, živalim in okolju pri-
jaznejši investiciji. Tudi oglaševalska 
agencija Luna\TBWA že tradicional-
no sedmo leto zapored nagovarja s 
kampanjo Petarde? Ne, hvala! Glav-
nim lanskim junakom sta se letos 
pridružila tudi deček s poškodovano 
roko in deklica, ki se zakriva pred 
onesnaženim zrakom. Akciji se lahko 
pridružimo na Facebooku, Instagra-
mu ali Twitterju. 

Pomislimo na vse okoli sebe, ki jih 
pokanje močno prestraši, izpostavi 
stresu in celo poškoduje. In tokrat jim 
prizanesimo, da bo veseli december 
vesel tudi zanje in da bodo njihovi 
repki še naprej mahali!
Neja Jerebičnik

Foto: www.pixabay.com 
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Pred sprejemnimi izpiti na akade-
mijo ste se vpisali na pripravljalni 
tečaj. Tam ste srečali še enega 
kočevskega umetnika, ki je bil vaš 
mentor. 
Že od začetka me je bolj zanimalo 
kiparstvo kot slikarstvo, ker mi je 
bolj blizu tridimenzionalna forma 
kot neka slikarska iluzija, zato sem 
se vpisal na pripravljalni tečaj pri 
Nuši Lapajne, na kiparstvo pa me 
je pripravljala Dragica Čadež. Bil 
sem prepričan, da to znam narisati, 
je pa vseeno pravilno, da greš skozi 
neko pripravljalno šolo, ki ti postavi 
osnovne smernice. Naš mentor je bil 
Sašo Koprivec, s katerim sem imel 
lepo izkušnjo in ga kot kolega še 
vedno zelo spoštujem.

Kakšna je bila vaša izkušnja na 
akademiji?
Akademija za likovno umetnost je 
kot samostan. Vanjo prideš ob osmih 
zjutraj in odideš ob pol desetih zve-
čer. Kjer te ves teden obmetavajo z 
različnimi idejami, ustvarjalnostjo, 
na vsakem oddelku zahtevajo svoje 
in tako imaš vsak teden tri, štiri pro-
jekte pri različnih profesorjih. Študij 
mi je bil fenomenalen, štiri leta zame 
ni obstajalo nič drugega kot to, tudi 
če bi jedel le kruh in vodo. Študiral 
sem in ustvarjal, želel sem spoznati 
in razjasniti umetniško ustvarjanje od 
antike do modernizma, postmoder-
nizma in sodobne umetnosti.

Z modernizmom sem imel na 
začetku kar nekaj težav, kako se 
je v stotih letih spreminjal, in to z 

vsemi svojimi odvodi. Moram reči, 
da je bil kar velik zalogaj prebiti se 
skozi literaturo, potem pa se lotiti še 
praktičnega dela. V tretjem letniku 
sem si izbral eno temo, ki sem jo 
hotel obdelovati na vseh področjih – 
v kiparstvu, na oblikovnih zasnovah, 
na grafiki in na malem aktu. To je 
bilo takrat kar nekaj posebnega in 
vem, da so bili nekateri profesorji kar 
začudeni.

Profesor dr. Tomaž Brejc, ki je 
eden od večjih umetnostnih zgodovi-
narjev v našem prostoru, je predaval 
modernizem in veliko časa namenil 
slikarstvu. Vprašal sem ga, kako se 
modernizem kaže v kiparstvu, zato 
je temu posvetil predavanja v tretjem 
letniku in so ga hodili poslušat tudi iz 
ljubljanskih galerij. Tam je izpostavil 
neko področje, ki še ni dovolj razi-
skano. Gre za haptičnost v kiparstvu 
(tj. možnost dojemanja v treh raz-
sežnostih, op. avtorja). Na to temo 
je veliko ustvarjal ameriški umetnik 
Richard Serra, ki je postavljal ogro-
mne konstrukcije v prostoru, zaradi 
česar so morali tudi odkrivati strehe 
galerij, da so vanje spravili večde-
settonske skulpture. Tukaj gre za 
haptični učinek, kako samo z vidom, 
ne z dotikom, občutiš težo nekega 
predmeta, kar velja do tistega tre-
nutka, ko se predmeta dotakneš. Na 
temo haptične fantazije v kiparstvu 
sem tako delal diplomsko nalogo, jo 
leta 2007 uspešno zagovarjal in zanjo 
prejel tudi Prešernovo nagrado UL 
Akademije za likovno umetnost in 
oblikovanje.

Pravite, da vam je sodobna 
umetnost na začetku povzročala 
preglavice, a prav ta je pozneje 
postala temeljna usmeritev vaše-
ga ustvarjanja.
Prehod v modernizem predstavlja 
velik preskok. Modernizem se je v 
vseh svojih -izmih – impresionizmu, 
kubizmu – celo performansu in pop 
artu zgrnil v teh sto let. Zato je treba 
preštudirati, kaj se je takrat sploh 
zgodilo s kiparstvom in kaj se je zgo-
dilo s telesom. Modernizem maltreti-
ra človeško telo. Ta pojav je opazen 
tudi v širšem družbenem smislu, saj 
so se takrat zgodili veliki miselni 
prelomi med ljudmi. Imeli smo dve 
svetovni vojni, oblikovali so se takšni 
ali drugačni politični sistemi. Če pog-
ledamo Picassove Avignonske gospo-
dične ali Guernico, vidimo, da so vse 
te spremembe že nekako nakazovale, 
kam vodi to razčlovečenje človeških 
odnosov. Ta pregled je zelo pomem-
ben, ni enostavno razumeti sodobne 
umetnosti, če ne greš skozi to fazo.

Ali lahko likovno neizobražen 
gledalec razume sodobno kipar-
sko razstavo?
Ne. Prepozna samo obliko, ki je pač 
kiparska. Nemogoče pa je, da pre-
pozna umetnostni vidik te postavi-
tve, saj je zato potrebno predznanje. 
Sodobna umetnost pravzaprav vsa 
temelji na tem in jo je brez spre-
mnega teksta zelo težko razumeti, 
tudi meni, saj je toliko raznolikosti. 
Izziv je v tem, kako se je človek, ta 
umetnik, lotil te problematike. Ali 
me ta umetnina res tako nagovarja, 
kakor hoče on povedati, ali on blefi-
ra? Ali so te likovne prvine res tako 
postavljene, res tako prepričljive, da 
predstavijo tisto, kar je umetnik želel 
povedati?

Za razumevanje sodobne 
umetnosti očitno potrebujemo 
predznanje, prav tako za razu-
mevanje umetniškega dela pot-
rebujemo tudi spremno besedo. 
Vendarle pa ostane nekaj skrite-

"Nikoli nisem hodil po sredini"
Akademski kipar mag. Marko Glavač se je na Akademijo za likovno 
umetnost in oblikovanju vpisal šele v zrelih letih. Najprej je bil po 
poklicu orodjar ter končal tudi srednjo strojno šolo. Prvo zaposlitev 
je dobil na Inkopu ter stopil tudi v politiko, kjer je bil tri leta sekretar 
ZSMS v Kočevju. Po nekaj izkušnjah s turistično agencijo in vrnitvi v 
gospodarstvo se je odločil, da naredi temeljito spremembo in opra-
vil sprejemne izpite na ALUO, kjer se je posvetil doslej malo raziska-
nim smerem kiparskega ustvarjanja in študij po štirih letih opravil 
z odliko. Magistrski študij je nadaljeval na področju novomedijske 
umetnosti in videa.
Že od samega začetka akademske poti se intenzivno posveča peda-
goškemu delu, da bi ljudem približal likovno govorico. Je eden od 
ustanoviteljev ribniške likovne šole LICE, ki deluje pod okriljem Gale-
rije Miklova hiša, kjer že od začetka poučuje kiparstvo. Je tudi eden 
od pobudnikov projekta Mansarta v Kulturnem centru Kočevje, kjer 
priložnostno predava, na njegovo pobudo so razpisali tudi natečaj 
(Pra)stol v okviru Festivala lesa in začeli postavljati javne skulpture.
Je eden od snovalcev strategije za kulturo v Kočevju ter deklice s 
piščalko, nagrade za dosežke na področju umetnosti, humanističnih 
znanosti in kulture, ki se podeljuje na prireditvi ob prazniku kulture, 
katere scenarist in režiser je od leta 2011. Za svoje delo je letos pre-
jel tudi občinsko Humkovo nagrado.

Foto: arhiv Marka Glavača 



Kočevska december 2019www.kocevje.si 7Intervju

ga v umetniškem delu, nekaj, kar 
se izogiba besedni razlagi.
To edino je še vrednota umetnosti. Ali 
to izhaja znotraj umetnika in ali temu 
še vedno uspe gledalca fascinirati. 
Takrat je vseeno, kaj je o delu zapi-
sanega ali kaj je o njem povedal neki 
umetnosti zgodovinar. Če me vzbudi 
ali očara, lahko začnemo razmišljati, 
ali ima to neki potencial umetnine.

Prestavimo se v Kočevje in v gale-
rijo postavimo na ogled sodobno 
umetniško delo. Ali je v Kočevju 
prostora za sodobno umetnost?
Ne.

Kaj nam manjka?
Vse. Saj je razumljivo, ljudstvo nima 
osnovnih pogojev, da se izobrazi. V 
Kočevju na tem področju od zaprtja 
likovnega salona, od česar je minilo 
30 let, zija luknja. Ne da se nado-
mestiti vseh izgubljenih generacij, 
ki so hodile mimo likovnega salona 
ali vanj niti niso hotele vstopiti, saj 
niso razumele, da tam ni več nekih 
klasičnih kipov. Sodobna umetnost 
gre drugam, pri njej je treba razumeti 
koncept. A kako ga razumeti? Tako, 
da stopiš do umetnika, se z njim 
pogovoriš, da ta pove, kako in zakaj 
je svojo delo tako oblikoval. Mi te 
priložnosti nismo imeli in je danes 
nemogoče pričakovati od prebivalcev 
Kočevja, da razumejo sodobno likov-
no produkcijo.

Spremenilo se je veliko in mi smo 
tu zaostali. Nimamo osnovnih pro-
storov, imamo Vezenino, ampak v 
njej premalo delamo, saj je treba 
tudi vzgajati ljudi. Šele takrat bodo 
začeli razumevati. Ljudje še razume-
jo impresionizem, ne pa abstraktne 
umetnosti, za katero pravijo: "To pa 
lahko vsakdo naredi." Vsak izobraženi 
slikar ve, kaj se skriva za črtami, plo-
skvami barv ali v prostorskih kompo-
zicijah, ve, da tam stoji en razmislek, 
poteg, poteza ... 

Mi smo zamudili vlak in se zato 
hočeš nočeš moramo začeti ukvarjati 
z vsebino. Od vzgoje in prostora do 
tega, kako bo treba investirati dolo-
čena finančna sredstva. V Kočevju 
nimamo tega občutka do kulturne in 
arhitekturne dediščine. Ampak razu-
mem, saj smo privihrali z vseh koncev 
in imamo porezane zgodovinske 
korenine. Imamo pač to raven kulture 
(lahko se meri s preostalim svetom), 
ki pa ni zavidljiv.

Nekateri bi rekli, da je to prilož-
nost za nekaj novega, saj smo po 
drugi strani neobremenjeni s tra-
dicijo.
Prav to je predmet mojega raziskova-
nja. Edina identiteta, ki jo imamo, na 
katero se lahko naslonimo, sta prostor 
in neokrnjenost narave. Zagotovo 
imamo nekakšen atribut, ki je enkraten 
v slovenskem prostoru.

Mislim, da je to edini skupni ime-
novalec. Sam ne morem govoriti o 
svojih starših ali njihovi zapuščini. 
Imam se za Kočevarja in me zanima 
prostor, kjer sem odraščal, meni je na 
primer blazno veliko pomenil most v 
Gaju, saj sem tam preživel najstniška 
leta, a so nam ga umaknili. Takšne 
drobne stvari obstajajo, na katere 
se lahko navezujemo, in prav to me 
zanima – kdaj jih bomo nehali črtati. 
Zakaj?

Drugače pa ne verjamem v multi-
kulturnost, verjamem v kakovostno in 
iskreno produkcijo katerekoli zvrsti 
umetnosti, še enkrat, umetnosti.

Ste tudi eden od snovalcev strate-
gije za kulturo v Kočevju, kjer ste 

postavili okvirne temelje kulture 
v Kočevju. Kakšne so bile te smer-
nice?
Takrat smo rekli, da potrebujemo 
kulturni center, v katerem bi bilo pod 
isto streho združeno vse, od galerije 
do različnih dvoran. Center, kjer bi 
dobil popolno informacijo o Kočevju 
in za kar bi bilo potrebnih od 10 do 
15 let. Zakaj toliko? Ta čas bi potre-

bovali, da bi pripravili mlado gene-
racijo, ki je bila takrat stara sedem 
let. Začeli bi jih vpeljevati v ustvar-
jalnost – od likovnega ustvarjanja, 
baleta do pesništva. V desetih letih bi 
lahko izoblikovali interesne skupine, 
ki bi jih postavili v kulturni center, 
kjer bi imeli prostor za vajo in oder, 
na katerem bi se predstavili. 

Žal danes tega s to postavitvijo 
kulturnega centra in galerije ni mož-
no narediti ali pa v zelo omejenih 
možnostih. V strategiji za kulturo 
smo načrtovali različne stebre, ki 
so se med seboj prepletali, od čis-
te umetnosti do splošne kulture in 
kulturne industrije, a je šla zadeva 
pač malo drugače naprej, za kar mi je 
zelo žal.

Kaj vas moti?
Mogoče bi bilo bolje, če bi počakali 
10 ali 15 let in zgradili neko repre-
zentančno stavbo sredi mesta, ki 
bi vključevala vse in kjer bi lahko 
pokazali vsa potencialna znanja. S tem 
v Kočevju ne bi bili več pasivni upo-
rabniki, ampak konstruktivni ustvar-
jalci. Današnja družba ne potrebuje 
kreativnosti, kapital potrebuje upo-

rabnika, ki na mesec toliko in toliko 
porabi. Zagotovo bodo do izraza prišle 
vrednote, ki jih imamo na Kočevskem, 
to je neokrnjena narava z neokrnjeno 
zemljo.

S čim se trenutno ukvarjate?
Leta 2017 sem nadaljeval tematizira-
nje pragozda in razstavljal v Ljubljani 
na Majskem salonu Zveze društev 
likovnih umetnikov Slovenije, kjer mi 
je strokovna žirija dodelila nagrado 
majskega salona. Zadnji projekt, ki ga 
delam, je botanična sonda. Projekt je 
bil predstavljen lani na festivalu Spe-
culum Artium v Trbovljah. Navezuje 
se na področje novomedijske umetno-
sti in videa, to pa je smer študija, ki 
sem ga 2011 zaključil na UL ALUO 
kot magistrski študij. Botanična, ve-
soljska sonda je nastala v sodelovanju 
z laboratorijem za robotiko Fakultete 
za elektrotehniko. Projekt danes nada-
ljujem in nadgrajujem v sodelovanju z 
Inštitutom Jožefa Štefana in Fakulteto 
za računalništvo. Spet se ukvarjam z 
naravo in gozdom, a na drugačen na-
čin. Bojim se, da bomo morali jutri res 
vse, kar je na svetu vrednega za naš 
obstoj, zapakirati v sondo, počakati, 
da se tukaj znorimo do kraja, in nato 
njeno vsebino pripeljati nazaj.

Imamo takšne naravne posebnosti, 
ki jih v slovenskem prostoru nima 
nihče, zato pravim, da je mogoče naša 
identiteta prav v tem, da se začnemo 
postavljati v prostor kot nekdo, ki ščiti 
nekaj primarnega, nekaj, kar ohranja 
življenje na zemlji. Tukaj je treba 
priznati avtoriteto našim gozdarjem, 
ki so znali zadevam strokovno streči. 
Škoda je, da so bili vedno premalo 
slišani, oni imajo malo bolj drugačno 
dimenzijo časa kot mi, na to gledajo v 
desetletjih ali stoletjih.

Kako velik je korak do nekega 
likovnega ustvarjanja do prave 
umetnosti?
Ogromen. Tukaj ni univerzalnega 
napotka. To je osebni potencial, ki ga 
imaš, znanje, empatija, senzibilnost, 
vizionarstvo in potem skok v vodo. 
Pomembna je tudi trma, saj je tvoje 
delo mnogokrat nerazumljeno, če nisi 
dovolj trden, te lahko tudi sesuje. Brez 
teh lastnosti ne gre.

Umetnika oblikuje okolje, a če hoče-
mo stopiti skozi okvir, se ga moramo 
otresti. To je faza – govorim o likovni 
umetnosti – v kateri moraš tako ali 
drugače prekiniti vse prepovedi, ker 
te zavirajo pri tvojem ustvarjanju. 
Prihajaš do zidu, prek katerega ne boš 
prišel, dokler ne razčistiš z nekaterimi 
zadevami iz zgodovine. V umetnosti 
ni okvirjev ali omejitev, prej kršimo 
družbene standarde. Imeti pogum in 
samozavest, stopiti na temno stran 
lune in reči, da tam obstaja nov, ne-
raziskani svet, ki vam ga bom danes 
predstavil.
Žarko Nanjara

Foto: arhiv Marka Glavača 
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Obeležili dan samostojnosti in enotnosti

Izzivi varovanja kulturne dediščine

V Športni dvorani Kočevje je 19. 
decembra potekala tradicionalna ob-
činska prireditev pred dnevom samo-
stojnosti in enotnosti, ki jo je popestril 
praznični božično-novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Kočevje – 1927. 
Uvodni del večera je bil posvečen 
spominu na plebiscitarno odločitev za 
samostojno Slovenijo leta 1990. Kot 
slavnostni govornik je pred državnim 
praznikom občanke in občane nagovo-
ril župan občine Kočevje, dr. Vladi-
mir Prebilič, ki je zbrane popeljal v 
dneve osamosvajanja ter se navezal na 
današnje dni s pozivom k optimizmu 
in pogumu: “Se spomnite stare gospe, 

ki pri skoraj 90 letih ni zmogla na vo-
lišče in jo je na domu obiskala volilna 
komisija. V kamere pa je ponosna 
pojasnila: glasovati želim za samostoj-
no in neodvisno Slovenijo! Zgrabimo 
torej ta pogum in obudimo spomin ter 
se odločno napotimo dalje. Tja do še 
boljše Slovenije, kjer bo vsem, in ne 
samo nekaterim, še lepše. S trdim de-
lom ter zvrhano mero odgovornosti do 
tistih, ki šele prihajajo za nami, mora-
mo zagotoviti predajo svoje Slovenije 
v upravljanje, ko bo čas za to. Samo 
tako bo Slovenija moja dežela to res 
ostala in bila tudi za prihodnje rodove 
topel in prijeten dom.”

Drugi del večera je bil posvečen 
božično-novoletnim praznikom in 
seveda glasbi. Pihalnemu orkestru pod 
vodstvom dirigenta Janija Šalamuna 
in sekciji Big Band veteranov pod 
vodstvom dirigenta Bojana Oražma 
so se letos pridružili glasbeni gostje 
iz domačih krajev, občinstvu dobro 
poznani glasbenik Andraž Hribar in 
vokalna skupina Cantate Domino. 
Skupaj so s pestrim izborom skladb v 
dobri uri programa navdušili številčno 
občinstvo, orkester pa je že tradici-
onalno zaključil večer s priljubljeno 
koračnico Radetzky marš.
K. G.

Na začetku decembra je v Kočevju 
potekal šesti sestanek projektnega par-
tnerstva ProteCHt2save, ki se ukvarja 
z oceno tveganj in trajnostno zaščito 
kulturne dediščine. Občina Kočevje je 
kot edini partner iz Slovenije gostila 
predstavnike partnerjev in sedmih držav 
Srednje Evrope. 

Dvaindvajset udeležencev je spozna-
valo izzive in rešitve, ki jih imamo v 
Kočevju na področju varovanja kultur-
ne dediščine pred naravnimi nesrečami. 
Obiskali so Pokrajinski muzej Kočevje, 
ki je del pilotnega območja, za katere-
ga bosta pripravljena ocena tveganja 
in akcijski načrt v primeru naravnih 
nesreč. Italijanski partnerji iz Instituta 
za atmosferske vede in podnebje so na 
delavnici predstavili projekcije, kako 
se bo v srednji Evropi spreminjala 
klima v naslednjih sto letih. Sestal se 

je tudi usmerjevalni odbor projekta, 
na katerem so predstavniki projektnih 
partnerjev odločali o izvedbi nadalj-
njih aktivnosti do konca projekta. Ob 
zaključku dvodnevnega srečanja pa so 
udeleženci v sodelovanju z Direkcijo za 
vode in Hidrotehnikom spoznali pomen 
in delovanje zadrževalnika Prigorica, ki 

mesto ščiti pred poplavljanjem Rinže. 
Sodelovanje v projektih Interreg je 

za občino Kočevje velikega pomena 
z vidika varovanja kulturne dediščine 
in večje ozaveščenosti ter pripravlje-
nosti reševalcev v kriznih situacijah. 
Ponosni smo, da lahko delimo znanje s 
pomembnimi raziskovalnimi inštituti, 

fakultetami, razvojnimi agencijami in 
drugimi regijami in mesti na območju 
srednje Evrope. 
S. L. 

Foto: Bojan Štefanič

Foto: Bojan Štefanič

OBVESTILO 
Zavod Sopotniki
Sopotniki sporočamo, da med 
24. 12. 2019 in 6. 1. 2020 zaradi 
praznikov in nekaj dni dopusta 
ne bomo sprejemali rezerva-
cij, prav tako ne bomo vozili. 
Nabrali si bomo novih moči. Za 
rezervacije in opravljanje prevo-
zov vam bomo znova na voljo v 
ponedeljek, 6. 1. 2020, spočiti in 
s polno energije. 
Lepe bližajoče se praznike vam 
želi ekipa Zavoda Sopotniki! 
SREČNO!

Koncert ob pobratenju občin Špital ob Dravi in Kočevje
Zadnji petek v novembru smo v Špor-
tni dvorani Kočevje gostili Špital ob 
Dravi in mlade glasbenike Mladinske-
ga koroškega simfoničnega orkestra. 
Druženje je bilo namenjeno uradnemu 
pobratenju mesta Špital ob Dravi in 
občine Kočevje, ki sicer prijateljujeta 
že dolga leta, popestrili pa so ga mladi 
glasbeniki iz obeh občin, ki so prav 
tako že dobri znanci. 

Zgodba povezovanja mest in občin 
sega v čas po drugi svetovni vojni v 
leto 1951, ko je Jean Bareth, eden od 
ustanoviteljev Sveta evropskih mest in 
regij, predstavil namen povezovanja 
kot razmerje med dvema občinama, 
ki stremita k enotni Evropi, se skupaj 
soočata s težavami ter utrjujeta in raz-
vijata prijateljske vezi med sabo. Tudi 
partnerstvo med Kočevjem in Špitalom 
ima dolgo zgodovino, saj korenine 
segajo vse nazaj v 14. stoletje. “Na 
samem začetku sta Društvo starosel-

cev Kočevje in dr. Karl Anderwald 
stopila v stik z občino Baldramsdorf 
in nazadnje z mestom Špital. Zdaj je 
to del zgodovine naših dveh mest,” je 
na dogodku ob pobratenju v svojem 
nagovoru izpostavil župan Špitala ob 
Dravi Gerhard Pirih. Poudaril je, da 
partnerstvo med mesti ni samoumevno, 
temveč potrebuje ljudi z idejami, idea-

lizmom in zagnanostjo, zato je poz-
val mlade iz obeh mest, naj čim bolj 
aktivno sodelujejo v različnih skupnih 
projektih. Župan občine Kočevje, dr. 
Vladimir Prebilič, pa je v svojem nago-
voru zagotovil, da partnerstvo ne bo le 
na deklarativni, temveč na operativni 
ravni. Koncert in podpis listine sta tako 
le eden od številnih korakov na skupni 

poti tesnega sodelovanja. Da smo na 
pravi poti, kaže tudi to, da sta Glasbena 
šola Špital in Glasbena šola Kočevje že 
večkrat nastopili skupaj, nazadnje letos 
spomladi, ko se je odvil veliki koncert 
Mednarodnega simfoničnega orkestra 
poimenovan CH4you. Sodelovanje pa 
je že vzpostavljeno tudi s tradicionalni-
mi Igrami prijateljstva.  

Koncert ob pobratenju, ki so ga 
pripravili mladi glasbeniki, se je odvil 
v dveh delih. V prvem delu so zaigrali 
glasbeniki iz Glasbene šole Kočev-
je v zasedbi godalnega in pihalnega 
orkestra ter s solistko Lučko Perko na 
klarinetu. V drugem delu pa so nasto-
pili gostje iz Mladinskega koroškega 
simfoničnega orkestra, ki so nam poleg 
skladb Finlandia, Kaiserwalzer in dru-
gih, predstavili mladega solista Eliasa 
Kellerja na klavirju ter začarali prav 
posebno vzdušje v dvorani.
A. P. 

Foto: Bojan Štefanič
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Podpis pogodbe z Yaskawa Europe Robotics

Sprejeta strategija za starejše v lokalnem okolju

V Kulturnem centru Kočevje je 9. de-
cembra potekal podpis pogodbe med 
Občino Kočevje in podjetjem Yaskava 
Europe Robotics o nakupu zemljišča 
za prihodnjo širitev delovanja podjetja 
v Kočevju. Zemljišče je namenjeno 
novi tovarni za proizvodnjo servo-
motorjev in elektronskih komponent. 
Pogodbo so podpisali: župan dr. Vla-
dimir Prebilič ter dr. Hubert Kosler, 
predsednik Yaskawe Europe Robotics, 
in Bruno Schnekenburger, predsednik 
in izvršni direktor Yaskawe Europe. 
Slavnostnega dogodka sta se udeležila 
tudi veleposlanik Japonske v Sloveniji 
in minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek, saj je 
gospodarsko ministrstvo za ureditev 
komunalne opreme te industrijske 
cone namenilo 1,5 mio evrov.

Odkupljeno zemljišče v velikosti 
45.917 m² je ob zemljišču, kjer danes 
že stoji in deluje prva Yaskawina 
tovarna s trenutno nekaj več kot 
70 zaposlenimi. Vrednost prodajne 
pogodbe znaša dobrih 717 tisoč evrov. 
Kot je na dogodku pojasnil župan dr. 
Vladimir Prebilič, je Občina Kočevje 
zemljišče odkupila od Sklada kmetij-

skih in gozdarskih zemljišč. V sodelo-
vanju z ministrstvom za gospodarstvo 
in sofinanciranje komunalne ureditve 
zemljišča pa jim je uspelo zagotoviti 
pogoje za nadaljnji razvoj podjetja, 
kar je pomembno z vidika razvoja 
gospodarstva v občini in predvsem z 
vidika zagotavljanja novih delovnih 
mest. Teh bo z novo tovarno zago-
tovljenih vsaj še 150, poleg načrtova-
nih 150 v že obstoječi tovarni, kot je 

pojasnil dr. Hubert Kosler, predsednik 
Yaskawe Europe Robotics. Bruno 
Schnekenburger, predsednik in izvršni 
direktor Yaskawe Europe, je pred 
samim podpisom pogodbe za nakup 
zemljišča izpostavil odlično sodelo-
vanje lokalne skupnosti in države ter 
razkril del načrtov podjetja v Kočev-
ju, s poudarkom na novi tovarni, kjer 
bodo izdelovati mehatronske kom-
ponente. Polovico jih bodo vgradili 

v robote, ki jih izdelujejo v Kočevju, 
preostanek bodo prodajali v Evropi, 
na Bližnjem vzhodu in v Afriki. 

Da je investicija velikega pomena 
ne le za lokalno okolje, temveč tudi 
za Slovenijo, pa je poudaril minister 
Počivalšek: “Tovrstne investicije 
Slovenijo postavljajo na svetovni 
zemljevid najsodobnejše robotike. S 
tem prinašajo v Slovenijo znanje pa-
metnih tovarn, saj je grajena po viziji 
Industrija 4.0, visoka tehnologija pa 
prinaša dodano vrednost na zaposlene 
v Sloveniji.” 

Yaskawa ima sicer odlično sodelo-
vanje vzpostavljeno tudi v izobraže-
valnem sistemu. V Kočevju je bil tako 
po dolgih letih ponovno odprt pro-
gram strojnega tehnika, za katerega je 
med mladimi danes veliko zanimanja. 
Pomembni pa so tudi dobri pogoji in 
ustrezna oprema za uspešno izobraže-
vanje. To je Gimnaziji in srednji šoli 
Kočevje uspelo zagotoviti s pomočjo 
sredstev ministrstva za gospodarstvo 
in izobraževanje ter podjetij Yaskawa, 
Kolektor Sikom, Rotis, Melamin in 
Itas-Cas. 
K. G.

Občina Kočevje je novembra organi-
zirala okroglo mizo na temo Starejši 
v lokalnem okolju. Okrogla miza se 
je izvedla v sklopu projekta Staros-
ti prijazna mesta in občine, in sicer 
z namenom predstavitve Strategije 
starosti prijazne usmeritve in aktiv-
nosti v Občini Kočevje do leta 2024. 
Strateški dokument je občinska uprava 
Občine Kočevje pripravila v sodelova-
nju z institucijami, zavodi, društvi in 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo 
v lokalnem okolju. Na okrogli mizi 
so vsi deležniki, ki so sodelovali pri 
pripravi strategije, predstavili svojo 
dejavnost, opredelili svoje poglede na 
zagotavljanje kakovostnega staranja v 
občini in morebitne izzive v prihodno-

sti. Dogodka se je udeležil tudi pred-
stavnik Inštituta Antona Trstenjaka 
za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje, dr. Jože Ramovš.

Strategija starosti prijazne usmeritve 
in aktivnosti v Občini Kočevje do leta 
2024 je razvojni dokument, v katerem 
so predstavljeni statistični okvirji na 

področju starejšega prebivalstva, razi-
skava o potrebah starejših v lokalnem 
okolju, analiza stanja po institucijah, 
zavodih, društvih in nevladnih orga-
nizacijah ter analiza stanja aktivnosti 
in projektov v Občini Kočevje, ki se 
zagotavljajo za občane, starejše od 65 
let, oziroma so predvideni v prihod-
nje. K soustvarjanju strategija je bila 
vabljena tudi širša javnost na okrogli 
mizi, kjer so bili prisotni pozvani k 
posedovanju predlogov novih aktiv-
nosti in projektov. Prav tako je bil 
dokument dan v javno obravnavo na 
spletno stran občine. Strategija je bila 
na decembrski seji Občinskega sveta 
Občine Kočevje potrjena in preide v 
veljavo januarja 2020. L. H.

Foto: Bojan Štefanič

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Županovi obiski krajevnih skupnosti
Novembra in decembra je župan skupaj 
s podžupanoma in sodelavci občinske 
uprave, MIR-a, Komunale Kočevje in 
Hydrovoda obiskal naših šest krajevnih 
skupnosti: Kočevje-mesto, Ivan Omer-
za-Livold, Šalka vas, Kočevska Reka, 
Stara Cerkev in Poljanska dolina. 

Z vsakoletnimi obiski si prizadeva-
mo k čim boljši seznanitvi občanov o 
projektih in investicijah, ki se izvajajo 
ali se bodo izvajale v prihodnjem letu. 
Predvsem pa je to čas, ko se s člani 
krajevnih skupnosti in občani pogovo-

rimo o težnjah, problemih in prošnjah. 
Tudi letos so bile na srečanjih pred-
stavljene številne pobude, ki jih bomo 
poskušali v čim večji meri vključiti v 
prihodnje načrte. 

Ob koncu leta se zahvaljujemo kra-
jevnim skupnostim za njihovo tvorno 
in dobro sodelovanje. Že velikokrat se 
je pokazalo, da so izjemno pomemben 
del same občine in njene uprave za us-
pešno izvajanje načrtovanih projektov 
in investicij.
A. S. 

Foto: Tv Kočevje 
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Spoštovane občanke in občani,

leto 2020 prinaša novih 366 dni priložnosti. Želimo vam, 
da jih izkoristite kar se da dobro ... za nepozabne trenutke 
s svojimi bližnjimi, sklepanje novih prijateljstev, pisanje 
številnih zgodb o uspehih in nabiranje dragocenih novih 
izkušenj.  
Srečno novo leto!

Župan dr. Vladimir Prebilič 
s sodelavci

Trajnostna urbana regeneracija mestnega jedra
V Kočevju se je začel projekt Traj-
nostna urbana regeneracija mestne-
ga jedra Kočevja, ki predvideva 
vključevanje prebivalcev in ključnih 
ciljnih skupin v pripravo in izvedbo 
programa oživljanja mestnega jedra v 
prihodnjih dveh letih in pol. Rezul-
tati projekta bodo služili občini in 
povezanim akterjem za načrtovanje 
dejavnosti in ureditev v mestnem 
jedru. Projekt se bo povezoval tudi z 
dejavnostmi projekta iPlace, v kate-
rem občina Kočevje sočasno sodeluje 
z devetimi drugimi evropskimi mesti 
prek programa Urbact. Projekt Traj-
nostna urbana regeneracija mestnega 
jedra Kočevja predstavlja svojevrstno 
nadaljevanje aktivnosti, ki so že leta 
2016 začele vključevati prebivalce 
Kočevja v proces prenove mestnega 

jedra pod imenom Vsi na ploščad.  
Projekt se bo posvetil dvema 

neločljivima vsebinama: oživljanju 
mestnega jedra in prometni politiki. 
Prvo obsega rabo javnega prostora 
in dejavnosti, ki se izvajajo v od-
prtem javnem prostoru in pritličjih 
stavb, drugo pa prometne in parkirne 
režime, ki v obravnavanem območju 
soustvarjajo pogoje uporabe in izva-
janja dejavnosti.

V sklopu projekta bodo izvedene 
različne analize, ki bodo sodelu-
jočim pomagale razumeti razmere 
in razvojne možnosti. V načrtu so 
pogovori, terenski ogledi in skupin-
sko načrtovanje dejavnosti. Po prvih 
analizah in pogovorih bo oblikovana 
lokalna skupina deležnikov, ki bo 
sodelovala s predstavniki občine pri 

pripravi akcijskega načrta in začas-
nih posegov. Opredelitev problemov 
in ciljev bo oblikovana prek javnih 
predstavitev in razprav na način, ki 
bo zagotovil možnost sodelovanja 
ključnim skupinam deležnikov. Pro-
gram vključuje tudi izvedbo začasnih 
posegov v prostoru ter evalvacijo 
njihovih učinkov. Med projektom 
bodo izvedena tudi različna usposa-

bljanja za upravo in druge deležnike 
za učinkovito vključujoče upravljanje 
mestnega jedra.  

V okviru prometne politike bo na 
začetku prav tako izvedena analiza 
stanja, popis zasedenosti parkirnih 
mest in potreb za parkiranje, analiza 
povezav za pešce in kolesarsko in-
frastrukturo. V naslednjih korakih pa 
bodo organizirane javne razprave o 
problemih, ciljih in rešitvah parkirne 
politike. Razpravljalo se bo o možnih 
scenarijih, oblikovan bo nabor mo-
žnih ukrepov, nekateri predlogi bodo 
preizkušeni v praksi kot poskusni 
začasni režim ali poseg v prostoru, na 
koncu bosta pripravljena osnutek pro-
metne in parkirne politike ter akcijski 
načrt za izvajanje izbranih rešitev. 
T. Š.

Foto: Občina Kočevje 

Partnerstvo mest za trajnostni gospodarski razvoj
Občina Kočevje se je letos s projek-
tom iPlace pridružila družini evrop-
skih mest znotraj programa URBA-
CT, katerega poslanstvo je spodbujati 
in podpirati trajnostni urbani razvoj. 
Projekt iPlace združuje 10 manjših 
evropskih mest in se osredotoča na 
iskanje priložnosti za spodbujanje 
trajnostno naravnanega lokalnega 
gospodarskega razvoja, pripravljene-
ga na ekonomske izzive prihodnosti. 
iPlace partnerskim mestom omogoča, 
da skupaj razvijajo rešitve za urbane 
izzive tako, da se povezujejo, delijo 
izkušnje in se iz njih učijo in prena-
šajo naprej. Cilj projekta je, da vsako 
mesto ustvari svoj lastni strateški 
načrt razvoja, ki temelji na edin-

stvenih lastnostih prostora in ljudi. 
Omogoča pa tudi testiranje idej in 
izvedbo pilotnih projektov s strokov-
no pomočjo. Skozi projekt se bo tako 
v prvi fazi urbana lokalna skupina, ki 
jo sestavljajo predstavniki podjetij, 
institucij in lokalne skupnosti, najprej 
poglobila v našo zgodovino, lokalne 
posebnosti, ekonomske prednosti in 
potenciale. Na podlagi te analize pa 
se bodo zastavili tudi naši lokalni 
cilji. 

Ob začetku projektnih aktivnosti 
sta novembra Kočevje prvič obiskala 
Tiago Fereirra kot vodilni partner 
projekta iz mesta Amarante in Wessel 
Badenhorst kot zunanji ekspert, da bi 
podrobneje spoznala naše mesto, tako 

iz vidika dobrih praks kot izzivov. 
Opravljeni so bili številni pogovori z 

različnimi skupinami prebivalcev in 
uporabnikov mesta, institucijami in 
podjetniki. Hkrati pa je tudi že pote-
kala izmenjava idej in dobrih praks, 
ki bi lahko bile zanimive tudi za naše 
mesto. Na podlagi obiska bodo nasta-
li profil mesta in predlogi za nadaljnje 
delo znotraj lokalne skupine, v pri-
hodnosti pa pričakujemo tudi obiske 
predstavnikov vseh partnerskih mest. 
Poleg Kočevja in vodilnega partnerja 
Amarante iz portugalske pri projektu 
sodelujejo še Pärnu (Estonija), Ga-
brovo (Bulgarija), Saldus (Latvija), 
Heerlen (Nizozemska), Pori (Finska), 
Balbriggan (Irska), Grosseto (Italija) 
in Medina del Campo (Španija). 
K. G.

Foto: Občina Kočevje  
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Ob zaključku leta 2019

Politično dogajanje in donacija

smo se prijatelji, članice in člani 
SLOGE zbrali v Penzionu Tušek 
na jezeru in ga zapolnili do zad-
njega kotička. V zelo prijetnem 
vzdušju smo se zahvali vsem, ki 
so SLOGI na volitvah namenili 
svoj glas in nam tako omogočili, 
da nadaljujemo dejavnosti za po-
vrnitev družbenega premoženja, 
ki nam je bilo po osamosvojitvi 
Republike Slovenije enostransko 
in brez soglasja odvzeto. To je ta-
ko, kot bi hlapec prodajal kmetijo 
gospodarju. Vsi – mladi, kmetje, 
delavci, upokojenci – moramo 
dobiti donos od skupne lastnine v 

podjetjih, bankah, zavarovalnicah 
… Z razprodajo skupne lastnine 
brez našega soglasja kot lastnika 
postajamo vse revnejši, peščica pa 
neizmerno bogati z našo lastnino. 
Hvaležni smo direktorjem, ki 
ohranjajo ali povečujejo vrednost 
podjetij, sicer bi bilo stanje resnič-
no slabo.

Veseli smo, da države država 
podpira gospodarstvo iz programa 
Pokolpje in da država posodablja 
železnico, Roško cesto in gradi 
kolesarsko stezo, za kar smo si le-
ta prizadevali, da smo iz državnih, 
naših gozdov zagotovili občini kar 

1,1 milijona evrov v letu 2019.
Pomagali smo prizadetim v 

ujmi s točo. Zaupamo gasilcem, 
ki smo jim namenili sredstva v ta 
namen, in Rdečemu križu Kočev-
je, ki mu bomo svetniki namenili 
decembrsko sejnino, in sicer za 
pomoč vsem, ki jo potrebujejo. 
V občini se vse občutno draži: 
komunalne storitve, nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča, 
ogrevanje, vrtec …

Za velik uspeh si štejemo, da 
smo pripomogli k odločitvi, da 
občina ne podpiše pogodbe z za-
sebnikom za financiranje vrtca, 

ki bi nam pobral kar 10 milijonov 
evrov v ta namen. Vztrajali bomo, 
da se gradnja vrtca začne graditi 
takoj, in to z lastnimi sredstvi. 
Mladim družinam moramo ponu-
diti oporo. 

Pozdravljamo vključitev poso-
dobitve ceste Seč-Zvirče v načrt 
razvojnih programov, na kar smo 
opozarjali pri sprejemanju prora-
čuna občine. V letu, ki prihaja, se 
bomo zavzemali za razvoj vseh 
krajevnih skupnosti in podpirali 
gospodarske ukrepe. Vztrajali 
bomo, da se uredi cesta od Kop-
rivnika proti Brezovici, od Male 

gore do Vrbovca, od Rajndola do 
Podlesja, da se zgradi kulturni 
dom v Kočevski Reki, vaški dom 
v Slovenski vasi, Vimolju in da 
Občina Kočevje postane središče 
izvorne slovenske ljudske glasbe. 
Ne bomo pozabili na vaše zdravje, 
zahtevali bomo, da se vam zago-
tovi brezplačen pregled pri specia-
listu okulistu. 

“Mi smo z vami,” je bila naša 
prisega. Tako bo ostalo tudi v 
letu 2020, ki naj vam ob zdravju 
prinese še srečo in veliko lepih 
trenutkov.
Janko Veber

V tem letu smo priča zelo pestre-
mu političnemu dogajanju na dr-
žavnem nivoju. V naši poslanski 
skupini SDS so predlagali aman-
dma k proračunu, ki bi občinam 
prinesel kar nekaj denarja, in sicer 
Občini Kočevje skoraj 1.200.000 
EUR denarja na leto. Vladajoča 
koalicija je kljub rekordnemu 
proračunu predlog zavrnila in 
potrdila obstoječi proračun, ki ni 

razvojno naravnan in ne omogoča 
občinam dodatnega razvoja. Na 
občine pa prelaga dodatne stro-
ške.

Vlada je v tem letu dvignila 
plače v javnem sektorju, kar po-
meni, da je obremenila občinski 
proračun. Sledile so seveda pod-
ražitve, ki smo jih občutili vsi ob-
čani Kočevja. Dodatnega denarja, 
ki bi seveda bil dobrodošel, vlada 

ni namenila občinam. Prihodnje 
leto lahko pričakujemo nove pod-
ražitve. S tem dodatnim denarjem 
bi lahko npr. pokrili eno četrtino 
vrtca, občina se ne bi v veliki 
meri zadolževala. Kar nekaj ki-
lometrov ceste bi lahko na novo 
naredili. Ob tem se nekateri spre-
nevedajo in v javnosti ustvarjajo 
vtis, da je vse v redu. V poslanki 
skupini SDS so pripravili tudi 

zakon o stanovanjski jamstveni 
shemi, s tem zakonom smo želeli 
pomagati mladim, da bi lažje 
prišli do stanovanja, a koalicija je 
ponovno pritisnila tipko PROTI.

Svetnika SDS Luka Bubnjć in 
Mojca Čampelj se bova tudi letos 
odpovedala decembrski sejnini 
in se pridružila svetnikom pri do-
naciji, sredstva bodo namenjena 
najbolj ogroženim družinam in 

upokojencem v Kočevju. Prav 
je, da smo solidarni in v decem-
brskem času pomagamo socialno 
ogroženim.

Vsem občanom in občankam 
občine Kočevje želimo čim bolj 
mirne in blagoslovljene božične 
praznike in naj bo leto 2020 pred-
vsem zdravo, mirno, srečno in 
uspešno. 
Luka Bubnjić

Spoštovane občanke, dragi občani!
Leto je okoli in obiskal nas je že 
prvi dobri mož. Prihaja obdobje, 
ko svojim najbližjim tradicional-
no naklonimo svojo pozornost 
in čas iskrenih želja ter številnih 
zaobljub. A hkrati je to tudi čas 
inventure, snovanja novih načr-
tov in stremljenja v prihodnost. 
Zato si bom dovolil biti malce 
oseben tudi sam. Biti župan, biti 
predsednik Moje Kočevske in s 
tem nositi odgovornost za vse, 
kar se dogaja v občini, četudi 
sam morda ne morem vplivati na 
vse, je breme, ki ga sprejemam 
spoštljivo in z željo, da bi skozi 
vse delo, trud in prizadevanje v 
naši občini zagotovil vsem pre-

bivalcem čim lepše življenje ter 
dostojen razvoj in s tem svetlo 
prihodnost. Vse leto skupaj s 
svojo ekipo na občini in ekipo 
Moje Kočevske trdo delamo na 
vseh področjih in smo dojem-
ljivi za najrazličnejše nasvete 
in tudi kritike. Zavedamo se, 
da storimo kakšno napako, kaj 
spregledamo, a zagotavljam 
vam, da je to izključno zato, 
ker se ob izjemno velikih obre-
menitvah vseh kaj nenamerno 
spregleda ali stori kakšna druga 
neprimerna odločitev. Vedno 
smo jo popravljeni odpraviti in 
biti v bodoče še boljši … A ven-
dar sem z iztekajočim se letom 

zelo zadovoljen. Opravljenega je 
bilo veliko dela, kar potrjuje naj-
višja dosežena realizacija prora-
čuna v zgodovini naše občine. 
Veseli me tesno sodelovanje v 
občinskem svetu, ki je, razen 
kakšne izjeme, postal forum is-
kanja rešitev najboljših za našo 
občino. Ideološke delitve so pre-
teklost, nekdaj nedostojno ko-
municiranje je zdaj nadomestilo 
spoštljivo sodelovanje. Brez 
dvoma se to izkazuje na vsakem 
koraku vodenja občine. Najbolj 
razveseljiv pa je napredek v 
razmerju do vas, prebivalcev 
naše občine. Ko ste na primeru 
(pre)številnih primerov nasilja 

spoznali, da brez vas ne moremo 
doseči cilja, ste se znali izposta-
viti in zahtevati to, kar bi nam 
pravzaprav moralo pripadati že 
v izhodišču – dostojno in mirno 
življenje za vse! Vašega jasnega 
glasu ni bilo mogoče več presli-
šati, in to je omogočilo tudi nam 
hitro in učinkovito reševanje 
tega izziva, kar bi bilo brez vas 
nemogoče. In vendar je v tem še 
nekaj več: sam sem po dolgem 
času ugotovil, da nas, ki nam 
je mar za naš kraj, našo občino, 
ni malo. In ne samo to: to smo 
spodobni povedati na glas, se 
izpostaviti in brez omahovanja 
poprijeti za delo in nujne spre-

membe. Demokracija v obliki 
volje in glasu ljudstva se je za-
me ponovno rodila pri nas. Zato 
sem vam hvaležen in še bolj 
ponosen. Hkrati pa me ni več 
strah, da česa ne bi zmogli. Vse 
to se izkazuje v vsestranski rasti, 
ki jo bomo tako kot pred tremi 
leti kronali s prodajo dodatnih 
45.000 m2 podjetju Yaskawa, 
kar bo omogočilo njeno širitev 
in nova delovna mesta v naši 
občini. Pa naj še kdo reče, da ne 
zmoremo, če hočemo! Vse dob-
ro, čim več prijetnih trenutkov 
in izpolnjenih želja v prihajajo-
čem letu 2020. 
Dr. Vladimir Prebilič

Barva: 
Pantone 655 cp

Po desetih letih najvišje povprečnine za občine!
Zadnje dni smo poslanci in 
poslanke, ki smo podprli pro-
računa za prihodnji dve leti, 
deležni precej neutemeljenih in 
zlonamernih kritik. Te so rezultat 
dobro izdelane strategije dela 
politične opozicije. Ta je pod-
pornike proračunov malodane 
'obsodila' za največje nasprot-
nike razvoja občin, ker ni bila 
sprejeta njihova dvolična namera 
za nerealno zvišanje povprečnin. 
Sprejem njihovega predloga bi 
namreč močno zamajal prora-
čunske temelje celotne države 
ter tako finančno ogrozil delova-
nje njenih ključnih podsistemov; 
zdravstva, šolstva, sociale, ra-

zvoja, kulture …
Vsi ti kritiki, ki prek različnih 

medijev širijo grafe o domnevnih 
oškodovanjih občinskih prora-
čunov, žal ne govorijo o dejstvih 
oziroma pri prikazu domnevnega 
oškodovanja občin manjkajo še 
tisti grafi, ki bi v primeru spreje-
tega predloga opozicije prikazali 
finančni kolaps celotne države 
ter povzročene škode za ljudi.

Tudi nihče od teh kritikov 
ne pove, da sprejeta proračuna 
določata najvišjo višino povpreč-
nine za občine v zadnjih desetih 
letih, država pa bo za leti 2019 
in 2020 občinam namenila 80 
milijonov evrov več sredstev. Ob 

tem se pripravlja tudi zakon za 
dodatno finančno razbremeni-
tev občin v višini 32 milijonov 
evrov. Sprejeta višina povpreč-
nine tudi ni določena glede na 
'dobrohotnost' države do občin 
ter želja poslank in poslancev, 
temveč zmožnosti države in 
glede na izračune na podlagi 
štiriletnega povprečja odhodkov 
občin. Nobena od 212 občin v 
Sloveniji v prihodnjih dveh letih 
iz povprečnin tako ne bo dobila 
manj, temveč več sredstev, tudi 
občina Kočevje.

Spomnimo, predlog, da se s 
proračunoma 2020 in 2021 pov-
prečnina za leto 2020 zviša na 

589,11 evra, za leto 2021 pa na 
588,30 evra občinam zagotavlja 
najvišjo možno mero finančne 
podpore in hkratne vzdržnosti 
proračunov.

Tudi nihče iz opozicije in 
njenih glasnih podpornikov ne 
pove, da sem sam, kljub naspro-
tovanju koalicije, podprl aman-
dma, da občina Loški Potok dobi 
500.000 evrov več denarja. Ko 
je bil amandma za Loški Potok 
sprejet, je postal sestavni del 
proračuna za leto 2020. A glej ga 
zlomka! Ko smo glasovali o ce-
lotnem proračunu, v katerem je 
bil tudi amandma Loškega Poto-
ka, pa so vsi poslanci SDS, tudi 

predlagatelj amandmaja gospod 
Jože Tanko, glasovali proti. Torej 
so nasprotovali temu, da Loški 
Potok dobi pol milijona evrov 
dodatnih sredstev.

To je le ena od številnih 
dvoličnosti in preračunljivosti 
opozicije, ki dandanes ljudem 
razlaga, kako smo s sprejetjem 
proračunov prikrajšali občine. 
Upam in želim si, da sta se 
morda za teden ali dva prikraj-
šali le želja opozicije po padcu 
proračunov in vlade, ne ozirajoč 
se na veliko škodo za občine, 
državo in vse naše državljanke 
in državljane.
Predrag Baković
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5. decembra je mestni ploščad zasijala v soju prazničnih luči, z otvoritvijo Pravljičnega gozda pa se je 
pričelo veseli december. V spremstvu mažoretk je zaigral Pihalni orkester Kočevje, za zabavo najmlajših 
pa je poskrbel še Mali Bu z Marjanom Uljanom. Miklavž je najmlajše obdaroval s sladko pozornostjo, z 
glasbo je prireditev popestrila še Manca Špik

Tudi na OŠ Ob Rinži so pripravili novoletni bazar, kjer so se z deklamacijami, petjem in plesom predsta-
vili učenci razrednega pouka, zapeli in zaigrali pa so tudi pevski zbori in šolski ansambel. 
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Magnifico je navdušil nabito polno dvorano KCK.

Na ploščadi sta novoletni bazar odprli Osnovna šola Stara Cerkev ter Vrtec Kočevje, ki je predstavil zasnežene dejavnosti, od kepanja in vlečenja sani, iger na 
 novoletnem poligonu ter izdelavo igluja ter snežakov. Na stojnicah so ponujali obilo izdelkov ter tudi marsikatero slaščico za sladokusce.
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ZD Kočevje v letu 2019
V teh dneh, ko se leto izteka, delamo 
inventure, pregledujemo dosežke in 
rezultate zadnjih dvanajstih mesecev in 
snujemo načrte za naprej. Za zaposle-
nimi v ZD Kočevje je polno, delovno 
in uspešno leto. Zelo dejavni smo na 
veliko področjih, veliko novosti imamo 
pri nas in prav je, da se ozremo nazaj in 
pogledamo, kako nam je šlo. Poslovno 
leto 2018 smo dobro zaključili, poslo-
vali smo pozitivno in se z vnemo lotili 
številnih dejavnosti in projektov.

Gotovo sta to leto najbolj zaznamo-
vali gradnja urgence in rekonstrukcija 
zdravstvenega doma. Za nas je to 
pomenilo, da smo delali in še vedno 
delamo praktično na gradbišču, v 
hrupu, prahu, stisnjeni v nadomestnih 
prostorih. Preselili smo veliko služb, 
da je delo na gradbišču lahko nemote-
no teklo in da smo poskrbeli za svoje 
bolnice in bolnike. Urgenco smo 
preselili v nadomestne prostore, prav 
tako patronažno službo, Center za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnih 
od prepovedanih drog, fizioterapijo, 
tehnične službe, pralnico, likalnico, 
garderobo, sterilizacijo pa razvojno 
ambulanto in upravo. Zelo velik del 
naših dejavnosti. Za paciente je to 
pomenilo, da so se morali prilagoditi 
in potrpežljivo sprejeti takšne pogo-
je obravnave, za kar se jim iskreno 
zahvaljujem. Zdaj v procesu te mara-
tonske gradnje in rekonstrukcije te-
čemo zadnji krog. Vsi skupaj smo že 
utrujeni in neučakani, a bomo zdržali 
do konca in počakali, da bodo prosto-
ri dobro urejeni, preverjeni, varni in 
pripravljeni za uporabo.

Kljub takim razmeram smo skrb-
no in pridno delali vse leto. Poleg 

pogodbeno priznanih storitev, ki smo 
jih praktično v celoti realizirali ali pa 
presegli, smo izvajali še dva velika 
projekta. V projektu Nadgradnja 
in razvoj preventivnih programov 
ter njihovo izvajanje v primarnem 
zdravstvenem varstvu smo dali pre-
ventivnemu delu nov zagon in večjo 
veljavo. Najbolj prepoznavno v tem 
projektu je delo novozaposlenih stro-
kovnjakov Centra za krepitev zdravja, 
kjer našim uporabnikom ponujajo šte-
vilne delavnice in individualne urice. 
Do konca novembra 2019 smo izvedli 
kar 107 takih delavnic in tako gotovo 
znatno pripomogli k informiranosti in 
preprečevanju kroničnih nenalezljivih 
bolezni. 

V projektu SOPA, skupaj za odgo-
voren odnos do pitja alkohola, smo 
spraševali o pivskih navadah v našem 
okolju in ljudem prek kratkih ukrepov 
in motivacijskega pogovora pomagali 
ljudem spreminjati njihove pivske 
navade v bolj zdrave. Projekt se nada-

ljuje v leta 2020 in dosedanji rezultati 
so spodbudni.

Organizirali smo nekaj velikih 
dogodkov, od katerih velja izpostaviti 
dogodek ob svetovnem dnevu ustnega 
zdravja za tretješolce osnovnih šol, 
ki poteka 20. marca, svetovni dan 
zdravja, 12. aprila, in svetovni dan 
oživljanja, 16. oktobra. Sodelovali 
smo v projektu Teden mobilnosti  in 
evakuacijski vaji v KCK v oktobru 
ter številnih manjših dogodkih. Junija 
smo uspešno opravili recertifikacijsko 
presojo po standardu ISO 9001-2015.

Na kadrovskem področju smo zabe-
ležili nekaj sprememb. Število zapo-
slenih se v treh letih mojega mandata 
vztrajno povečuje, s 74 zaposlenih 
avgusta 2016 ob nastopu je zraslo 
na današnjih 98. Vse odhode nam je 
uspelo kljub vsesplošnemu hudemu 
pomanjkanju zdravnikov nadomestiti. 
Zelo pomembno je, da je aprila speci-
alizacijo družinske medicine zaklju-
čila Nuša Ilc in tako okrepila ekipo. 

Zaposlili smo dve novi zobozdravnici 
Natašo Zinovsko in Mirjo Zule, ki 
skrbi za otroško zobno zdravje. Zelo 
nas veseli vrnitev zdravnice Ivane Jev-
tić Đorđević v naše okolje, vrnila se je 
namreč kot specialistka ginekologije. 

V nasprotju od številnih slovenskih 
okolij bolnice in bolniki pri nas še 
vedno lahko izberejo osebnega zdrav-
nika. Opredeljujejo zdravnice Marija 
Andrejević, Nuša Ilc in Mateja Pišljar 
Mehle.

Letos nam jej uspelo na ministrstvu 
za zdravje pridobiti specializacije 
za naš ZD iz področja pediatrije, 
družinske medicine, oftalmologije, 
otroške in mladostniške psihiatrije in 
psihiatrije. Zapolnili sta se dve mesti: 
zdravnica Ana Levstik Rajh je začela 
specializacijo pediatrije, zdravnica 
Eva Pušić pa specializacijo oftalmo-
logije. Glavni mentorici za področje 
družinske medicine in pediatrije sva 
postali Polona Vidič Hudobivnik in 
Edita Jusić.

Zaposlili smo celoten tim ambulan-
tnega dela Centra za duševno zdravje 
odraslih: psihiatrinjo Eleno Semenovo, 
dve psihologinji, diplomirano medicin-
sko sestro, socialno delavko in admi-
nistratorko. Delo začnejo v kratkem, 
ko se preselijo v prostore v sosednji 
stavbi. Nova pridobitev je tudi ustna 
higieničarka, ki je zelo dobro obiska-
na, termini so polni daleč vnaprej.

Za nami je dobro leto. V leto 2020 
vstopamo polni načrtov in pričako-
vanj ter z novimi cilji. Vsem bralkam 
in bralcem želim miren prehod v 
2020. Naj bo prihodnje leto zdravo in 
dobro ter uspešno za vse nas!
Polona Vidič Hudobivnik

Foto: Arhiv ZD Kočevje 
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Kam po zimi?
Decembra vsi hitimo – po nakupih, 
obiskih ali službenih zabavah. Ne-
kateri zato, da si popestrijo dneve, 
drugi zato, da od pestrega zbežijo, 
saj je december poln pričakovanj in 
spektaklov, včasih pa se je ravno temu 
prijetno umakniti. Kdo nas lahko 
bolj umiri kot tista, s katero se je vse 
začelo, tista, ki nas vedno sprejme – 
narava. 

Na običajno popoldne, takšno, ki 
že precej diši po zimi, se odpravimo 
na izlet. Umikamo se od vrveža in 
številnih dogodkov, ki mesto budijo. 
Danes bi raje spali. Odpravimo se na 
kmetijo v zavetju gozdov, kjer ura 
teče počasneje.

Kmetija je v nekoč najštevilčnejši 
vasi v Kočevskem rogu in je po njej 
tudi poimenovana. Rajhenav ima pe-
stro zgodovino. Ena najstarejših vasi 
na Kočevskem se začne sredi gozdov 
Kočevskega roga oblikovati okoli leta 
1400. Uradno je dosegla svoj vrhu-
nec po številčnosti prebivalcev okoli 
leta 1869 – tedaj je na tem območju 
prebivalo kar 280 prebivalcev. Skozi 
čas so se hiše praznile in rušile. Na 
preteklost nas danes opominjajo le 
še ostanki šole oziroma stopnišča, 
betonski steber nekdanje rajhenavske 
cerkve ter skopi ostanki kapele sv. 
Elije. Je pa bila vas že od nekdaj 
znana po živinoreji in kakovostnem 
govedu ter krošnjarjenju. Okoli leta 
1930 je v vasi prebivalo okoli 140 lju-
di, danes pa tam živita Majda in Alojz 
Brdnik, ki kmetujeta na površini ce-
lotne nekdanje vasi. Pred morebitnim 
dolgočasjem jih varuje kar 182 glav 
goveda pasme limuzin, štirje konji, 
koze in šest osličkov. 

Pot do kmetije nas pelje v smeri 
Koprivnika, nato pa po Oneku in 
Lazah zavijemo levo na makadamsko 
cesto. Če se nam za trenutek zazdi, da 
smo nekje sredi ničesar, nas brž ko ne 
očarajo okoliški gozdovi v vsej svoji 
lepoti. Tokrat nam jesensko, odpada-
joče listje kaže pot do stare kočevar-
ske vasi. Ker še ni snega, je dostop 
do kmetije zagotovljen, v hladnejših 
mesecih pa je Alojz odvisen od sebe, 
zato redno pluži pot do Koprivnika. 

Ko pripeljemo na dvorišče, nas 
najprej pozdravita psički, ki nam kot 
pravi čuvajki onemogočita pot. Na-
posled se le umakneta in nas spustita 
bližje. Pozdravita nas Alojz in njegov 
delavec, in ko se za trenutek ustavi-
mo in vdihnemo zrak, opazimo, da 
ne slišimo ničesar. V hipu se umiri 
celoten tempo življenja in ves hrup 
izgine. Zdi se, kot da se jim tukaj ne 
mudi nikamor. A se motimo. Skozi 
pogovor ugotovimo, da sta Alojz in 
žena Majda pravzaprav neprestano v 
pogonu.

Skupaj se odpravimo do hleva, kjer 
tudi pobliže spoznamo prej omenjeno 
živino. Te so največja atrakcija za 
obiskovalce. Zelo nas preseneti lastni-
kova navezanost na živali, kakor da 
bi bile te domače. Njegovi biki, konji 
in oslički imajo imena, in ko nam 
razkazuje hlev, prav vsakega pozdravi 
ter ljubkovalno naslovi. To nam daje 
vpogled, da ničesar ne počne le zaradi 
poklica, temveč zaradi dela samega. 
O svojih živalih govori s strastjo ter z 
iskrico v očeh, saj ima vsaka žival za 
seboj svojo zgodovino. Osli so v tem 
delu dneva odsotni. Pasejo se malo 
višje od kmetije same, in ker poka-
žemo zanimanje, jih lastnik poskuša 
priklicati. Ker mu ne uspe, aktivira 
svojega delavca. Njega imajo, tako 
nam pove, osli še raje. Ko že mislimo, 
da tudi on ne bo uspešen – za osle je 
namreč značilno, da so trmasti – se 
proti nam zapodi šest osličkov, ki so 
dovolj mirni, da jih lahko poboža-
mo. Živinoreja pa ni vse, kar ponuja 
Kmetija Rajhenav. Ukvarjajo se tudi 

s turizmom – ponujajo prenočišča, 
možen je celo postanek z avtodomom, 
oddajajo pa tudi prostor za piknik. 

Lastnika zaradi aktualnosti povpra-
šam še o preostalih živalskih nepri-
dipravih, torej o tistih gozdnih do-
mačinih, ki kakšnemu kmetu lahko 
povzročajo preglavice. Kot že prej 
nam tudi tokrat ponudi zanimivo 
nadaljevanje zgodbe. Omenita nam 
skupino študentov, ki so pred časom v 
okolici njune kmetije raziskovali sto-
pinje divjih živali. Ob tej priložnosti 
so našli tudi sledi risa. A zatrdita nam, 
da se nimamo česa bati, saj z medve-
di in volkovi nista imela nikakršnih 
težav, v najslabšem primeru jih sem 
ter tja obišče jelenjad, ki si privošči 
kakšno rastlino.

Izletna točka je sicer najbolj primer-
na v toplejših mesecih, ko nas narava 
pozdravi s svojimi cvetovi ali pisani-
mi barvami odpadlih listov. Pogosti 
obiskovalci pohodniki Roške pešpoti, 
ki meri 64 kilometrov in zahteva kar tri 
dni. Mimo kmetije vodi tudi kolesarska 
pot – to običajno najdejo turisti na kar-
tah in zloženkah o Kočevskem rogu. 
Ne manjka pa niti tistih, ki se odpravijo 
na organizirane izlete govedorejskih 
društev, tako domačih kot tujih in tis-
tih, ki bi si (po predhodni najavi) radi 
ogledali kmetijo. Kljub temu je Kmeti-
ja Rajhenav zanimiva tudi pozimi. Ne 
le za tiste, ki bi radi ponovno poiskali 
mir, temveč tudi za družine. Sploh pa 
za tiste najmlajše, ki radi raziskujejo. 
In začetno tezo, da bo tukaj ura tekla 
počasneje, kljub vsemu zavračam.  
Čas, preživet tam, mine še prehitro.  
In ponoven obisk je neizogiben.
Neja Jerebičnik

Foto: Neja Jerebičnik 

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: NOVA GENERACIJA
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Plateauresidue: Nomen est omen
Nomen est omen, iz latinščine “ime 
pove vse” oziroma “v imenu je po-
men”, je naslov razstave, pod katerim 
sta združena dva projekta, ki zaznamu-
jeta delo, razmišljanje in celotno bistvo 
delovanja umetniškega dvojca Platea-
uresidue. Tudi tako rekoč namišljena 
identiteta Eve Pavlič Seifert in Aljaža 
Celarca ima pomen: “Ostanek plano-
te”. Ostanek nečesa, kar ne obstaja 
več oziroma bo v prihodnosti izginilo. 
Torej je vsaka malenkost pri njunem 
delovanju dobro premišljena in osredo-
točena na sporočilnost projekta. Celota 
pa teži k zavedanju o pomenu narave, 
okoljevarstvu in odnosu človeka do 
okolja, v katerem živimo.

V času, ko se zavedamo okoljske 
onesnaženosti in spreminjanja narave 
zaradi vpliva človekove malomar-
nosti, želi umetniški dvojec Plateau-
residue tovrstno razmišljanje še bolj 
ozavestiti. S sodobnimi pristopi in 
tehnologijo želita spodbujati zaveda-
nje o pomembnosti narave in njenega 
ekosistema. V svojih projektih se 
ukvarjata zlasti z naravo ter človekom 
in njegovim odnosom do nje. Njuni 
projekti so ustvarjeni predvsem v 
smislu participativnega pristopa, kjer 
izbereta udeležence glede na njihovo 
zanimanje oziroma področje delo-
vanja ter jih soočita s posameznimi 
segmenti v naravi. Soočenje človeka 
z dejstvom je trenutek streznitve, 
trenutek zavedanja. Zavedanje, da je 
vsak posameznik del tega človeštva, 
ki sodeluje pri uničevanju okolja. 
Zavedanje tega, da lahko kot majhen 
posameznik v ogromnih kolesjih 
delovanja človeštva prispevamo k 
ohranitvi narave. Zavedanje, da je 
ohranjanje narave skupna odgovor-
nost vseh nas.

V Likovnem salonu Kočevje sta 
Eva in Aljaž pod skupnim naslovom 
Nomen est omen združila dva pro-
jekta, ki sta bila v javnosti že pred-
stavljena. V prvem projektu Alma 
Mater, ki je datiran v leto 2018, sta 
raziskovala pojav izginjanja ledu v 
podzemnih jamah. Podala sta se v 
gozdove Kočevskega roga ter obiska-
la jamo pri Kunču. Lahko rečemo, 
da je ta projekt logično nadaljevanje 
prve akcije Ex Topia, kjer sta izposta-
vila problematiko izginjanja ledenika 
na Triglavu. Če je obseg ledenika na 
Triglavu pred dvema letoma meril en 
hektar, danes o ledeniku ne more-
mo več govoriti, ker je popolnoma 
izginil. Prav tako se zaradi segrevanja 
ozračja spreminjajo temperature in 
stanje v podzemnih jamah, kjer se led 
pospešeno tali in s tem nastajajo spre-
membe naravnega ekosistema. Segre-
vanje ozračja seveda vpliva tudi na ta 
segment. Torej v jamah, ki so nekoč 
predstavljale naravne hladilnice in 

naraven vir ledu za shranjevanje živil, 
je ledu vse manj. Oddaljeno, nejasno 
podobo, ki na neki način simbolizira 
nejasnost prihodnosti, sta dosegla z 
uporabo leče, ki sta jo sama naredila 
iz čistega ledu, vzetega iz jame, ter 
skozi njo snemala jamske prizore. Le-
dena leča, ki se je topila, je pričarala 
abstraktne podobe, ki bodo prav tako 
kakor uporabljena leča v prihodnosti 
izginile. Ledene jame bodo ostale le 
meglen spomin.

Drugi projekt, ki nosi naslov Sub 
Persona, pa se dotika gozdov in 
pragozdov ter njihovega stanja kot 
posledice človekovega upravlja-
nja. Kot pravita sama, Sub Persona 
poudarja skupno odgovornost vseh 
ljudi, da s sodobnimi metodami 
raziskujemo prepletenost gozdnih 
ekosistemov in oblikujemo sonaravne 
metode upravljanja, ki upošteva-
jo hkratnost vseh ključnih funkcij 
gozda. V projektu sta k sodelova-

nju povabila strokovnjake različnih 
področij upravljanja gozda, kjer so 
skozi svoje pripovedi osvetlili svoje 
videnje pomena gozdov in človeko-
vega vpliva nanje. Umetniški tandem 
Plateauresidue s tem poudarja, da 
“gozd pripada vsem. Je skupnost 
rastlin, živali in ljudi. Neživo skalno 
osnovo je spremenil v rodovitno prst, 
ki zadržuje vodni odtok, omogoča fil-
triranje zraka in je ponor ogljikovega 
dioksida. Je življenjski prostor divjih 
zveri, navdih za bogato kulturno de-
diščino, vir materiala, hrane in goriva 
ter prostor za rekreacijo. V preteklosti 
je človeštvo močno zmanjšalo obseg, 
kakovost in delovanje samoregula-
tivnih mehanizmov gozdnega ekosis-
tema. Spremenjena struktura gozdne 
sestave je ranljivejša na podnebne 
spremembe, na kar kažejo poškodbe 
ob vremenskih ujmah in množitev 
podlubnikov. Zato je za prihodnost 
ključno, da poskušamo razumeti 

kompleksnost gozdnega ekosistema 
in v skupno dobro ravnamo sonarav-
no in odgovorno.”

Z večpredstavno instalacijo v gale-
rijskem prostoru spodbujata delova-
nje vseh čutov in čustev ter usmerjata 
obiskovalca k razmisleku o sodob-
nem razumevanju okolja ter človekov 
odnos do njega. S svojimi interven-
cijami želita spodbuditi zavedanje o 
pomembnosti in lepotah narave, ki 
jo je na vsak način vredno in nujno 
ohranjati. Poudarjata dragocenosti 
naravnih danosti, ki jih imamo na 
voljo, ter njihov pomen, ki ga imamo 
največkrat za samoumevnega. Torej 
je narava veliko več kot možnost za 

rekreativno in gospodarsko izkorišča-
nje. Ima veliko večji pomen za kako-
vost življenja in človeštvo nasploh. 

Razstava, ki vas bo spodbudila, da 
o gozdu in naravi razmišljate druga-
če, bo v Likovnem salonu Kočevje na 
ogled do vključno 7. marca 2020.

Biografija
Plateauresidue (slo. ostanek planote) 
je namišljena identiteta umetniškega 
dvojca, ki jo sestavljata umetnostna 
zgodovinarka Eva Pavlič Seifert in 
geograf ter umetnik Aljaž Celarc. V 
svojih umetniških projektih problema-
tizirata naravo in ekosistem. Sta preje-
mnika nagrade Tesla za mlade inter-
medijske umetnike, ki sta jo prejela za 
projekt Ex Topia. V svojih projektih 
se navezujeta tudi na naravo koče-
vskih gozdov in pragozdov. Živita 
in delujeta v Novem Kotu, v zaledju 
gozdov Goteniške gore in Snežnika.
Nadja Kovačič

Izsek iz videa Sub Persona, 2019, Plateauresidue 

Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert v Likovnem salonu Kočevje, 2019 • Foto: PMK Kočevje 
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Obdarite svoje najdražje

Vsem našim kupcem in poslovnim partnerjem želimo srečno in uspešno leto 2020.

Robotski sesalnik 
MAMIBOT  
EXVAC660 Platinum
odlikuje visoko razvita tehnologija, 
ki omogoča učinkovito mokro in 
suho čiščenje tal.

Redna cena: 499,00 €
AKCIJSKA CENA: 350,00 €

Robotski sesalnik 
za okna  
COP ROSE X6

Redna cena: 399,99€
AKCIJSKA CENA: 269,99 €

Robotski sesalnik 
za okna  
COP ROSE X5

Redna cena: 399,99€
AKCIJSKA CENA: 319,99€

Cop Rose F528A – Brezžični čistilec 
in polirnik tal
2 v 1, mokro in suho,

dvojno čiščenje hkrati, hitro in učinkovito.

Redna cena:  249,99€
AKCIJSKA CENA: 150,00 €

Nekdanja občina na TZO 47
V tokratnem prispevku predstavlja-
mo nekdanjo občinsko stavbo, ki pa 
je skozi zgodovino služila različnim 
namenom. Tako je bila npr. s skle-
pom Okrajnega šolskega sveta v 
Kočevju leta 1876 ustanovljena dvo-
razredna dekliška šola, ki je upravno 
delovala skupaj z deško šolo. Ta je 
bila nastanjena v takratnem občin-
skem poslopju. Šestnajst let pozneje 
je občina kupila zemljišče za novo 
šolo, kamor sta se obe šoli preselili 
septembra 1894.

Tako daleč njegov spomin ne more 
seči, se pa prof. Saša Bižal spomni 
življenja v nekdanji občinski stavbi. 
Njegov oče je bil namreč občinski 
tajnik, ki je v Kočevje prišel po prvi 
svetovni vojni. Stavba je stala v ozki 
ulici, ki se je odcepila z glavne, in vse 
do cerkve je bilo pozidano. V pritličju 
je imel stanovanje policijski nadzor-
nik Čuk. V prvo nadstropju je vodilo 
kamnito stopnišče, kjer so bili občin-
ski uradi. Otroci iz hiše so tja vstopili 
le, če je bilo treba prenesti kakšno 
pomembno obvestilo.

Do drugega nadstropja se je prišlo 
po lesenem stopnišču. Tu je živela 

Bižalova družina, starša, šest sinov 
ter služkinja Otilija Kikel z Gorenje 
Tople Rebri, ki je mami Fridi po-
magala pri skrbi za veliko družino. 
Stanovanje je bilo sestavljeno iz 
velike kuhinje in več sob. Kopalni-
ce ni bilo, stranišče na štrbunk pa 
je bilo zunaj na hodniku. Ena soba 
je bila namenjena starejšim sino-
vom, v drugi so spali starši in mlajši 

sinovi, ena sobica pa je bila name-
njena služkinja. Stroški najemnine 
za stanovanje so bili visoki, zato so 
eno sobo občasno celo oddajali, med 
drugim prvemu povojnemu županu 
Kočevja. To je bila soba, v kateri 
je imel oče, ki je bil strasten lovec, 
lovske trofeje, med njimi srnjake, 
divjega petelina in jereba. Sob niso 
ogrevali. Izjemoma so zakurili v lon-

čenih pečeh takrat, ko je kdo zbolel. 
Otroci so imeli nalogo nositi drva 
ali premog iz drvarnice na dvorišču. 
Večinoma so se takrat ogrevali s 
kurjenjem premoga, drva so bila bolj 
za podkuriti. Pepel so stresali v zaboj 
na podstrešju. Nekega jutra pa je 
kuhinjski strop žarel. Oče je odhitel 
gasit ostanke pepela na podstrešje, 
ki so očitno začeli tleti. Kuhinjski 
strop se je pod njegovo težo vdrl in 
skozi strop so v kuhinjo pogledale 
njegove noge. Močno se je kadilo, 
na srečo pa se požar ni razplamtel, 
saj bi lahko zgorela cela občina, pa 
še kakšna stavba poleg nje. Strop so 
seveda pozneje popravili.

Zgradba je preživela drugo svetov-
no vojno, stavbe med njo in cerkvijo 
pa so bile uničene, ruševine pa pozne-
je odstranjene. Nastal je odprt prostor, 
kjer danes stoji Jarmov kip Deklica s 
piščalko. Namembnost stavbe pa tudi 
zunanji videz sta se spremenila. Njeni 
zidovi pa so bili zagotovo priča še 
kakšnemu zanimivemu dogodku.
Za podatke se zahvaljujem prof. Saši 
Bižalu.
Vesna Jerbič Perko

Foto: Žarko Nanjara 
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“20 let je prošlo, va dupljak iše teče”

Kočevje špila – S srcem

“Kočevje u Lublan”

Tamburaška skupina Dupljak je no-
vembra praznovala 20-letnico delo-
vanja, na odru nabito polne športne 
dvorane pa se jim je pridružila množica 
gostov. “Naši gostje so glasbeni prija-
telji, s katerimi smo največ sodelovali 
in se družili, in veseli smo, da so se 
odzvali,” je povedal vodja skupine 
Marjan Lisac. Skupaj so zapeli s Tanjo 
Žagar, Klapo Galeb, ansamblom Tonija 
Verderberja ter številnimi drugimi, med 
njimi tudi s še eno skupino iz Fare, s 
katero jih druži marsikaj. “Prifarci in 
Dupljaki imajo veliko skupnega,” pove 
o skupni poti Martin Marinč iz zased-
be Prifarski muzikanti, ki je nedavno 
praznovala 30-letnico delovanja. “Z 
glasbo smo vsi živeli že od malega. 
Družijo nas tudi sorodstvene vezi, naši 
starši so namreč bili odlični glasbeniki. 
Veliko smo jim pomagali ter jim tudi 
predali svoje stare instrumente.”

Na odru se jim je pridružil tudi 

Roman Zupančič, ki je z njimi že od 
začetka glasbene poti, saj so z njim 
sodelovali kot folklorna skupina Kos-
tel. “Dupljake, ki takrat to še niso bili, 
sem povabil na snemanje ene plošče. 
Zvečer smo se ustavili v gostilni v 

Livoldu in padla je ideja, da izberejo 
ime,” o začetkih pravi Roman Zupan-
čič. “Izbirali smo med školjakom in 
dupljakom,” doda Lisac. “Školjak je v 
kostelščini klobuk, dupljak pa dvolitr-
ski bokal vina.”

Sedemčlanska skupina je v 20 letih 
nastopila na marsikaterem odru, od 
veselic do protokolarnih dogodkov. 
“V spominu nam je ostal nastop pri 
avstrijskem vicekanclerju Aloisu 
Mocku, igrali smo tudi nekdanjemu 
hrvaškemu predsedniku Mesiću na 
Pantovčaku,” pravi Lisac. Koncert je 
obiskal tudi predsednik vlade Marjan 
Šarec. “Šarec je prišel na naše povabi-
lo, saj se z njim poznamo še iz časov, 
ko je bil župan Kamnika,” o obisku z 
državnega vrha pravi Lisac.

Poudarja, da se glasbi ne bodo kar 
tako odpovedali: “Dvajsetletnica nam 
je dala nov zagon, izdali smo peto 
zgoščenko po vrsti.” Prav tako jim ne 
bo zmanjkalo repertoarja, saj nada-
ljujejo tradicijo svojih starih staršev, 
ljudskega izročila in kostelskega nare-
čja, spogledujejo pa se tudi z avtorski-
mi skladbami.
Žarko Nanjara

Kdo bi si leta 2012, ob prvem izidu 
kompilacije Kočevje špila – Grupni, 
mislil, da bo ta zaporedoma izšla naj-
manj osemkrat. Glasbeni zanesenjaki, 
tedaj še ne združeni v društvo, tako 
daleč vnaprej še nismo razmišljali. 
Tadej Šulman, prvi grafični obliko-
valec, ki je ob pomoči Davida Šušla 
formiral zasnovo imena Kočevje špila 
in predlagal vsakoletno edicijo z dru-
gim imenom, je bil verjetno najbolj 
daljnoviden med nami.

In kako ta unikat v slovenskem 
prostoru prispeva h kulturni podobi 
mesta? O kakovosti naj presoja vsak 
sam, opazna pa je vztrajnost. Ne glede 

na sredstva, ne glede na značaje. 
Kompilacija pokaže, kako se v takem 
mestu lahko dela na področju kulture. 
Če ne držimo skupaj, ne bo od vsega 
skupaj nič. Začetni kulturni naboj 
mesta je v zadnjih treh letih utihnil. 
Čemu, zakaj?

Kompilacija bo – ne glede na vse – 
vztrajala. Na letošnji ediciji S srcem 
je 16 novih avtorskih pesmi. Na vseh 
kompilacijah skupaj je tako izšlo 136 
komadov, sodelovalo je 150 različnih 
glasbenikov (od tega 31 nekočevar-
jev). Komadi so bili posneti v 26 
različnih studijskih prostorih, obliko-
vanje je izvajalo pet različnih grafič-

nih oblikovalcev. Koncept 
pričujoče kompilacije je 
vsebina, in ne oblika.

Pester nabor ljudi, ki zdru-
žuje, to je bistvo kompilaci-
je. In da se je šele ob osmi 
predstavitvi lahko zgodil 
koncert (19. decembra v Ve-
zenini), je odraz, kako malo 
se kočevska glasba ceni v 
domačem mestu. Seveda 
pa morajo tudi glasbeniki 
prevzeti svoj del bremena. 
Za nič je vedno bilo in bo 
– zanič!
Zoran Bitorajc

Tradicionalni dogodek Kluba koče-
vskih študentov je letos spet potekal 
v Gala hali na ljubljanski Metelkovi, 
kjer so nastopile tri kočevske zased-
be: skupini No Comment in Chharlie 
Butter Fly ter rap dvojec Basement 
Clan. 

“Želimo napredovati,” pravi 
Sebastjan Vukan iz zasedbe No 
Comment. “Današnji koncert je še 
ena priložnost, da se predstavimo.” 
Zasedba je nastala pred 20 leti ter po 
kratkem plodnem obdobju razpadla. 
Člani so se letos spet zbrali, posneli 
ploščo s svojimi starimi skladbami, 
načrtujejo pa tudi novo. “Igrati v 
bendu je lepo,” pravi Jože Pugelj, 
ki je ob preporodu skupine prijel za 
kitaro. “Zdaj smo posneli skladbo za 
kompilacijo Kočevje špila in resno 
zagrabili.”

Charlie Butter Fly so redni gostje 
koncertov Kočevja u Lublan. Nav-
dušenci nad rokom in bluzom so 
že posneli eno ploščo, po kratkem 
koncertnem premoru pa nadaljujejo 
snemanjem novih skladb. “Danes 
bomo predstavili štiri nove komade, 
po novem letu pa začnemo snemati 
videospot,” pravi kitarist in pevec 
Klemen Kirašič. “Našli smo svoj 
novi zvok, plošča je že skoraj do-
končana in izide prihodnje leto.”

“Nam ta nastop veliko pomeni, 
saj lahko svoje komade predstavimo 
v drugem kraju, da nas sliši še kdo 
drug, ne le domače občinstvo,” pravi 
Rok Pintar iz rap dua Basement 
Clan, ki si je ime izbral po njihovem 
domačem studiu. “Doma v kleti smo 
nabrali nekaj opreme in začeli resno 
delati,” pravi Nejc Klarič, ki je rapa-

ti začel že v osnovni šoli. Na odru se 
jim je pridružil DJ Gregor Zadnik. 
“Danes smo predstavili 16 komadov, 
imamo jih še vsaj deset, a malo dela 
nas še čaka,” pravi Rok in dodaja, 

da imata v naslednjih mesecih še ne-
kaj koncertov, kjer bosta predstavila 
novi repertoar in se pozneje lotila 
tudi snemanja plošče.
Žarko Nanjara

Foto: Branka Timpran 

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Tjaša Završnik 
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Regijsko tekmovanje zborov Osrednje Slovenije
JSKD OI Kočevje je 30. novembra 
organiziral Regijsko tekmovanje odra-
slih pevskih zasedb Osrednje Slove-
nije. Deset skupin se je predstavilo 
na dveh koncertih in slišali smo zares 
odlične nastope, ki jih je ocenjevala 
tričlanska žirija v sestavi: Gregor 
Klančič – predsednik, Danica Pireč-
nik in Andreja Martinjak. Zbori so se 
predstavili z zelo različnim in izredno 
zanimivim programom in žirija ni 
imela lahkega dela. Najbolj prepri-
čljiva pa sta bila zagotovo Akademski 
pevski zbor Univerze na Primorskem, 
ki je prejel zlato plaketo s pohvalo 
in tudi nekaj posebnih priznanj, ter 
MePZ Adoramus iz Logatca. Nasto-
pili so še Mepz Prosavus, ŽPZ Biser 
Grosuplje, ŽVS Lipa iz Litije, PD 
Kr'snica iz Starega trga pri Ložu, VS 
Iris iz Izlak, VS Fone Megale iz Med-
vod, VS Cantate Domino iz Kočevja 
ter ŽPZ Tonja iz Borovnice. Prav vsi 
so pohvalili organizacijo tekmovanja, 
za kar gre velika zahvala tako KCK in 
ekipi kot tudi Andreji Mlekuž s svojo 
četico gledališčnikov, ki so odlično 
opravili svojo nalogo, da so se zbori 
kar najboljše počutili v Kočevju. 
Prepričan sem, da so prav vsi odšli 
z lepimi vtisi in se bodo z veseljem 

vračali v naše Kočevje. 
Pohvala pa gre tudi naši vokalni 

skupini Cantate Domino, ki je kljub 
napornemu urniku zaradi praznovanja 
30-letnice delovanja in v okrnjeni 
zasedbi nastopila na tekmovanju in 
se zelo dobro izkazala, saj je dosegla 
najboljši rezultat na regijskih tek-
movanjih JSKD. S tem je skupina z 
vodjem Francem Štefaničem ena od 
redkih pevskih skupin iz Kočevja, 
ki se lahko udeležuje tekmovanj in 

zelo dostojno zastopa barve Kočev-
ja. 19. oktobra so v Športni dvorani 
Kočevje obeležili 30 let delovanja s 
koncertom, ki nam je razkril delček 
tistega, kar je skupina doživela v teh 
letih. Člani skupine so se odlično ujeli 
s svojimi glasbenimi gosti in prija-
telji Tamburaško skupino Dupljak, s 
Prifarskimi muzikanti ter s Slavico 
Marinković in Cirilom Skebetom. 
Koncert je lepo povezovala Petra 
Stopar. 

Za vse njihove ure na vajah, nasto-
pih, tekmovanjih in gostovanjih je 
članice in člane VS Cantate Domino 
Javni sklad za kulturne dejavnosti, 
območna izpostava Kočevje, nagradil 
z Gallusovimi značkami, skupina pa 
je za 30 let delovanja od republiškega 
JSDK prejela srebrno jubilejno pla-
keto, ki jo je v direktorjevem imenu 
podelila vodja koordinacije JSKD 
Osrednje Slovenije ga. Andreja Repar.
Matevž Novak

“MePZ Adoramus iz Logatca – najboljši zbor, ki prihaja iz Osrednje Slovenije.” • Foto: Bojan Štefanič 
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Miklavževanje v Pravljičnem gozdu

Podpis Dogovora o ustanovitvi destinacije Kočevsko

Obdarovanje v prazničnih dneh

Že tradicionalno smo tudi letos na 
predvečer Miklavža, natančneje v 
četrtek, 5. decembra, malo po 17. uri, 
v Kočevju osvetlili mestne ulice in v 
družbi župana, dr. Vladimirja Prebiliča, 
odprli Pravljični gozd na mestni plo-
ščadi in veselo decembrsko dogajanje 
v njem. Po prižigu lučk je pred zbra-
no množico nastopil Pihalni orkester 
Kočevje v spremstvu mažoretk KUD-a 
Godbe Kočevje, nato pa je za ples, pet-
je in zabavo najmlajših skrbel še Mali 
Bu z Marjanom Uljanom. Skupaj z 
animatorjem so otroci in njihovi starši 
veselo prepevali in poplesavali, dokler 

ni nastopil najbolj pričakovani trenutek 
tega popoldneva. Po glasnem priklicu 
je otroke in starše s prihodom navdušil 
prvi decembrski dobri mož. Miklavž je 
občinstvo toplo pozdravil in najmlaj-
še tudi obdaroval z majhno sladko 
pozornostjo. Za glasbo in razigrano 
zabavo je poskrbela še Manca Špik, ki 
je s svojimi uspešnicami kljub nizkim 
temperaturam dodobra ogrela pisano 
občinstvo.

Med pestrim glasbenim in zabavnim 
programom je s stojnic in hišk zadiša-
lo tudi po ponudbi dišečih čajev in s 
cimetom odišavljenim kuhanim vinom, 

hitro pa se je razširil tudi sladek vonj 
po vafljih, sladkorni peni in drugih 
prazničnih dobrotah. Številni ponudniki 
v Pravljičnem gozdu letos ponujajo tudi 
izvirna darila lokalnih ponudnikov, med 
katerimi lahko vsak poišče kakšno ma-
lenkost za obdarovanje svojih najbliž-
jih. Del Pravljičnega gozda na mestni 
ploščadi je tudi letos atraktivno igralo 
–lesena konstrukcija gradu Fridrihštajn 
– zelo priljubljeno med najmlajšimi. 

Veselo decembrsko dogajanje se 
bo v polnem teku nadaljevalo še v 
zadnjih dnevih pred iztekom leta, saj 
se bodo na mestni ploščadi zvrstili šte-

vilni glasbeniki: Nina Pušlar, Prijatelji 
Danila Kocjančiča, Kočevski glasbe-
niki (Roman Zupančič, Estrellas duo, 
Nika in Nejc, Charlie Butterfly, Move 
Mental), Samuel Lucas in Oto Pestner 
s skupino. December bomo zaključili 
s silvestrovanjem, otrokom bo name-
njena predstava Snežna vila, obiskal 
pa jih bo tudi Dedek Mraz. Na naj-
daljšo noč v letu nas bodo na ploščadi 
zabavali Čuki. 

Vabljeni, da nas v decembru obiš-
čete in delite z nami iskrive praznične 
trenutke. 
Nadija Kolmanič

V sredo, 11. decembra 2019, je v sejni 
sobi Kulturnega centra Kočevje po-
tekal podpis Dogovora o ustanovitvi 
destinacije Kočevsko, ki predstavlja 
nadgradnjo dosedanjega uspešnega 
sodelovanja med občinami Kočevje, 
Kostel in Osilnica. Destinacija Ko-
čevsko je nosilka bronastega znaka 
Zelene sheme slovenskega turizma, 
v letu 2017 pa se je zapisala tudi na 
zemljevid pomembnih turističnih de-
stinacij, saj jo je Slovenska turistična 
organizacija prepoznana kot eno od 
vodilnih destinacij v osrednjem slo-
venskem prostoru.

Dogovor o ustanovitvi destinacije 
Kočevsko sta podpisala župana ob-
čin Kočevje in Kostel, dr. Vladimir 
Prebilič in Ivan Crnkovič, ter županja 
občine Osilnica, Alenka Kovač. V 
dogovoru so se občine zavezale k 
nadaljnjemu partnerskemu sodelo-
vanju in skupnemu delu na področju 
turizma. Sedež destinacije Kočevsko, 

z registrirano blagovno znamko Koče-
vsko – Skrivnostni gozd Slovenije, je 
v Kočevju, destinacijski menedžment 
in marketing destinacije pa je prevzel 
Zavod Kočevsko, ki na lokalni ravni 
skrbi za strateški razvoj destinacije, 

upravljanje izkušnje obiskovalca, ra-
zvoj produktov in trženje. 

Podpisani Dogovor partnerje zavezu-
je k usklajenemu organiziranju in spod-
bujanju razvoja turizma v vseh treh 
občinah in obsega informacijsko turi-

stične dejavnosti (informiranje turistov, 
zbiranje podatkov za potrebe informi-
ranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj 
obiskovalcev o kakovosti turistične 
ponudbe), spodbujanje razvoja, pro-
mocije in trženja celovitih turističnih 
proizvodov v vseh treh občinah, sku-
pne nastope na sejmih, borzah in dru-
gih predstavitvah, članstva v ključnih 
turističnih organizacijah in združenjih, 
načrtovanje, oblikovanje in trženje ce-
lovite turistične ponudbe destinacije ter 
sooblikovanje turistične ponudbe Slo-
venije, sodelovanje s sorodnimi usta-
novami in organizacijami v Sloveniji in 
tujini, organizacijo in izvajanje priredi-
tev, ozaveščanje lokalnih prebivalcev 
za pozitiven odnos do turizma ter izo-
braževanje in usposabljanje turističnih 
ponudnikov in vodnikov. V Dogovoru 
je definirano tudi financiranje destina-
cije ter druge obveznosti ustanoviteljev 
in Zavoda Kočevsko.
Nadija Kolmanič

Praznično obdarovanje je del prijetne 
tradicije in ima v decembrskem času 
pomembno vlogo, saj je to obred, ki 
posameznike povezuje med seboj ter 
spodbuja vzpostavljanje, grajenje in 
ohranjanje vezi ter medsebojnih odno-
sov. Obdarovanje je ritual vzpostavlja-
nja ravnotežja med obvezami dajanja, 
sprejemanja in vračanja, z obdarova-
njem pa obdarjencu podarimo tudi del 
sebe ter s tem sklepamo in poglab-
ljamo prijateljske in partnerske vezi. 
Obdarovanje je proces, ki se začne z 
iskanjem darila, pri čemer moramo 
upoštevati in poznati prejemnikove že-
lje in potrebe ter v skladu z njimi poi-
skati uporabno in funkcionalno darilo, 
ki bo obdarovanca opominjalo na nas. 
Z obdarovanjem bližnjim izkazujemo 
hvaležnost, spoštovanje in zaupanje, 
saj darila nosijo visoko simbolno in 

čustveno vrednost.
Ker je veseli december že v polnem 

teku in bo do konca meseca še nekaj 
priložnosti za obdarovanje družinskih 
članov, prijateljev, sodelavcev ali po-
slovnih partnerjev, smo tudi v Zavodu 
Kočevsko pripravili nekaj zanimivih 
idej za obdarovanje, pri tem pa smo 
imeli v mislih tudi (lokalno) okolje.

Za ljubitelje pohodništva je še vedno 
na voljo Vodnik po roški pešpoti, v 
katerem so opisane vse zanimivosti 
in gozdne posebnosti adrenalinskega 
pohoda Po medvedovih stopinjah v 
Kočevskem rogu.

Za nepozabno in enkratno doživetje 
vseh zgodovinskih navdušencev lahko 
izberete darilni bon za ogled skriv-
nostnega Bunkerja Škrilj, ki v svojih 
predorih 80 metrov pod zemljo skriva 
številne zgodbe.

Za ljubitelje dobre glasbe, gledali-
ških predstav in filmov v Kulturnem 
centru Kočevje poiščite darilne bone 
in podarite kulturo. Na voljo so trije 
različni boni: kino za darilo (vsebuje 
ogled treh filmskih predstav), darilni 
bon senior (vsebuje ogled ene gledali-
ške predstave in ene glasbene predsta-
ve v okviru glasbenega abonmaja) in 
darilni bon junior (vsebuje ogled ene 
otroške gledališke predstave in dveh 
otroških filmskih predstav).

Skozi vse leto pa v naši ponudbi 
lokalnih daril lahko najdete Kočevski 
gozdni med, ki ima zaščiteno označ-
bo porekla in je energijsko bogato 
hranilo, ki je v hladnejših mesecih 
nepogrešljiv dodatek v prehrani. 
Za otroke in vse, ki se radi naravno 
posladkajo, bodo prava izbira Fri-
derikove lizike, ki vsebujejo med, 

ali Veronikine lizike, ki vsebujejo 
smrekove vršičke in pomagajo pri 
preprečevanju prehladov.

Če želite vonj domače kočevske 
jelke iz gozda ponesti tudi v svojo 
domačo kopalnico, lahko posežete po 
Eleonorini žajfi v obliki sove kozače. 
Vsa naravna mila Eleonirina žajfa so 
izdelana ročno po hladnem postopku z 
dodatkom negovalnih rastlinskih olj in 
vabljivih vonjev, ki milu dodajo svojo 
esenco in poudarijo njegove lastnosti.

Poleg bogatega izbora daril v Hostlu 
Bearlog in Turističnem kompleksu 
Jezero lahko darila ter druge ideje za 
obdarovanje poiščete tudi na stojnici 
Zavoda Kočevsko ter drugih stojnicah 
v Pravljičnem gozdu na mestni plošča-
di v Kočevju, ki bo v mestu živel še 
do konca decembra.
Nadija Kolmanič

Župani občin Kočevje, Osilnica in Kostel. • Foto: Zavod Kočevsko 



KCK NAPOVEDUJE - JANUAR
SREDA, 1. JAN., 16.30
Anim. družinska pustolovščina

LEDENO KRALJESTVO II
FROZEN 2

SREDA, 1. JAN., 19.00
Akcijska komična pustolovščina

JUMANJI: NASLEDNJA 
STOPNJA
JUMANJI: THE NEXT LEVEL

ČETRTEK, 2. JAN., 11.00
(počitniška matineja)
Anim. družinska pustolovščina

MALI JETI
ABOMINABLE

ČETRTEK, 2. JAN., 16.30
Animirana komična pustolovščina

VOHUNI POD KRINKO
SPIES IN DISGUISE

ČETRTEK, 2. JAN., 19.00
Dokumentarni film o fotografiji

MAFIJA V OBJEKTIVU
SHOOTING THE MAFIA

PETEK, 3. JAN., 11.00 
(počitniška matineja)
Medgalaktična pustolovščina

BACEK JON FILM - 
FARMAGEDON
A SHAUN THE SHEEP MOVIE: 
FARMAGEDDON

PETEK, 3. JAN., 16.30
Anim. družinska pustolovščina

MALI JETI
ABOMINABLE

PETEK, 3. JAN., 19.00
Grozljivka

THE GRUDGE
THE GRUDGE

SOBOTA, 4. JAN., 16.30
Animirana pustolovščina

PLAYMOBIL FILM
PLAYMOBIL: THE MOVIE

SOBOTA, 4. JAN., 19.00
Akcijski domišljijski spektakel

VOJNA ZVEZD: 
EPIZODA IX (VZPON 
SKYWALKERJA)
STAR WARS: THE RISE OF 
SKYWALKER

NEDELJA, 5. JAN., 16.30
Animirana družinska komedija

PRI ADAMSOVIH
THE ADDAMS FAMILY

NEDELJA, 5. JAN., 19.00
Biografska drama

ONE SO BOMBE
BOMBSHELL

ČETRTEK 9. JAN., 10.00 
(kino ob kavi)
Glasbeni, biografski

PAVAROTTI
PAVAROTTI

ČETRTEK 9. JAN., 19.00
Drama

PORTRET MLADENKE V 
OGNJU
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE 
EN FEU

ART KINO PROGRAM

PETEK, 10. JAN., 16.30
Animirana družinska komedija

PRI ADAMSOVIH
THE ADDAMS FAMILY

PETEK, 10. JAN., 19.00
Vojna drama

1917
1917

SOBOTA, 11. JAN., 16.30
Animirana komična pustolovščina

VOHUNI POD KRINKO
SPIES IN DISGUISE

SOBOTA, 11. JAN., 19.00
Romantična komedija

LAST CHRISTMAS
LAST CHRISTMAS

NEDELJA, 12. JAN., 16.30
Animirana pustolovščina

PLAYMOBIL FILM
PLAYMOBIL: THE MOVIE

NEDELJA, 12. JAN., 19.00
Musical

CATS
CATS

SREDA, 15. JAN., 19.00
Drama

RESNICA
LA VÉRITÉ

ART KINO PROGRAM

NEDELJA, 19. JAN., 16.30
Mladinska komedija

DOLITTLE
DOLITTLE

NEDELJA, 19. JAN., 19.00
Vojna drama

1917
1917

SREDA, 22. JAN., 19.00
Dokumentarni

iOTOK
iOTOK

ART KINO PROGRAM

NEDELJA, 26. JAN., 16.30
Mladinska komedija

DOLITTLE
DOLITTLE

SOBOTA, 25. JAN.,16.30
Animirana komična pustolovščina

VOHUNI POD KRINKO
SPIES IN DISGUISE

SOBOTA, 25. JAN., 19.00
Akcijski

GOSPODJE
THE GENTLEMEN

NEDELJA, 26. JAN., 19.00
Romantična drama

ČAS DEKLIŠTVA
LITTLE WOMEN

TOREK, 28. JAN., 19.00
Drama

OBTOŽUJEM!
J’ACCUSE!

ART KINO PROGRAM

PETEK, 31. JAN., 16.30
Mladinska komedija

DOLITTLE
DOLITTLE

PETEK, 31. JAN., 19.00
Akcijski

GOSPODJE
THE GENTLEMEN

PETEK, 31. JAN., 19.00
Komedija

KOT ŠEF
LIKE A BOSS

KINO    KINO    KINO

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

SOBOTA, 4. JAN., 16.30,
NEDELJA, 12. JAN., 16.30
Animirana pustolovščina

PLAYMOBIL FILM

NEDELJA, 5. JAN., 16.30,
PETEK, 10. JAN., 16.30
Animirana družinska komedija

PRI ADAMSOVIH

 

SOBOTA, 11. JAN., 16.30
Animirana komična pustolo-
vščina

VOHUNI POD KRINKO

NEDELJA, 26. JAN., 16.30,
PETEK, 31. JAN., 16.30
Mladinska komedija

DOLITTLE

petek, 24. 1. 2020 ob 20.00
GLASBENI ABONMA IN IZVEN

KLEMEN KOTAR&DUŠNI PASTIRJI, JAZZ
G l a s b e n i

a b O n M a

sreda, 29. in četrtek, 30. 1. 2020 ob 20.00

petek, 17. 1. 2020 ob 19.00

gledališki abonma IN IZVEN

Mladinski abonma IN IZVEN

RESNO MOTENI, KOMEDIJA

PLESNA PREDSTAVA ONIA
B

O
N

M
A

sobota, 18. 1. 2020 ob 11.00
otroški abonma IN IZVEN

KLUBSKI 
VEČERI 
V KCK

DJ KROSHEER
DJ KUSTUR
DJ SEMO

PETEK, 17. 1., 21.00

PRIPETIJE ČAROVNICE 
HUDIBABE

Gledališki 

abonma

AVDICIJA
komedija

četrtek, 23. 1. 2020 ob 20.00

TIN VODOPIVEC:  
PETI ELEMENT!

Stand-up komedija
sobota, 18. 1. 2020 ob 20.00

Projekcija filma 
sreda, 22. 1. 2020 ob 19.00

Z novim letom spreminjamo 
cenik za obiskovalce kina KCK.
Cena vstopnice za otroke in 
odrasle bo sedaj 4,00 €.
Cena za filme, daljše od 120 
minut, bo 5,00 €.
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V Kočevju Karierni center za mlade
Mladi se pred izbiro nadaljnjega izo-
braževanja soočajo s številnimi dile-
mami in vprašanji. Kljub množičnim 
informacijam se velikokrat znajdejo v 
težavah in ne najdejo prave poti, kam 
in kako naprej. Zato se je Podjetniški 
inkubator Kočevje skupaj z organiza-
cijsko enoto Ljudska univerza Kočev-
je vključil v projekt Kariernega centra 
za mlade “VšečKAM in GREM”. 
Mladi med 6. in 19. letom lahko tako 
v Kočevju odslej na enem mestu pri-
dobijo različne informacije o poklicih, 
na voljo sta jim individualno karierno 
svetovanje in načrtovanje, udeležijo 
pa se lahko tudi različnih poučnih 
delavnic. 

Projekt je nastal v sodelovanju štirih 
konzorcijskih partnerjev na območju 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 
Lokacija Kariernega centra za mlade 
je zdaj tudi na Kočevskem, dejavno-
sti pa bodo izvajali od Osilnice do 
Postojne.

V okviru projekta se bodo lah-
ko mladi bodoči dijaki in študenti 
seznanili z možnostmi nadaljnjega 
izobraževanja, pridobivanja štipendij 
ter opravljanja obveznih delovnih 
praks. Z individualnim kariernim 

svetovanjem bodo strokovni mentorji 
mlade spodbujali k spoznavanju sebe 

ter prepoznavanju svojih talentov. 
Ponudili jim bodo celovito podpo-

ro pri oblikovanju kariernih ciljev, 
tako glede izbire šolanja kot poklica. 
Hkrati bodo mladim omogočili učne 
in debatne delavnice za spoznavanje 
poklicev, in sicer s pomočjo obiskov 
delovnih mest, intervjujev zaposlenih 
in tudi hitrih zmenkov z delodajalci.

Karierni center za mlade je na-
menjen tako osnovnošolcem kot 
dijakom, poleg tega pa tudi njihovim 
staršem. Zanje bodo organizirane 
strokovne delavnice, predavanja in 
motivacijska srečanja. Na tak način 
bodo tudi starši dobili pomoč pri soo-
čanju z izzivom, kako otroku pomaga-
ti ter stati ob strani pri izbiri bodočega 
poklica. 

Aktivnosti bodo potekale tako po 
šolah kot individualno. Osnovnošolci 
in dijaki pa se lahko po pomoč in in-
formacije obrnejo v enoto v Podjetni-
škem inkubatorju Kočevje, kjer bo v 
kratkem vzpostavljena tudi brezplačna 
telefonska številka za informacije.

Vse aktivnosti so za udeležence 
brezplačne, saj ga sofinancirata Re-
publika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada v 
obdobju 2019–2022.
S.S.

Kakšno šolo si želijo naši dijaki in učenci?
Zavod RS za šolstvo je kot član med-
narodne mreže CIDREE (Consortium 
of Institutions for Development and 
Research in Education in Europe) 
organiziral konferenco z udeležbo 
predstavnikov 17 evropskih držav. 
Posvečena je bila 'glasu učenca', ki so 
ga z različnih vidikov osvetlili prav 
dijaki Gimnazije in srednje šole Ko-
čevje: Din Dervišević, Urška Kalabo-
ta, Nika Mulc Bukovac, Maja Buzuk, 
India Panter, Pia Petek, Tonja Čop in 
Kaja Bizjak, ki so navzoče osupnili s 
svojim nastopom v angleškem jeziku.

Glas učenca so v zadnjih letih na 
ZRSŠ razvijali tudi v mednarodnem 
projektu Erasmus+ Glas učenca – 
most do učenja, katerega glavni pou-
darek je bil formativno spremljanje. 
Tudi na teh srečanjih je bilo slišati 
glas dijakov gimnazijskega in srednje-
ga strokovnega programa ter  učencev 
OŠ Zbora odposlancev.

Formativno spremljanje omogoča 
razvijanje in poglabljanje razumeva-
nja konceptov, ki so zapisani v učnem 
načrtu. Čas, ki ga učenci preživijo 
v razredu, namenimo aktivnostim, s 
katerimi ugotavljamo stopnjo dosega-
nja učnih ciljev, predpisanih v kata-
logih znanj/ učnih načrtih. Skupaj z 
učenci oblikujemo merila uspešnosti, 
ki omogočajo kakovostne povratne 

informacije, zlasti od učenca k učite-
lju, pa tudi vrstniško vrednotenje in 
samovrednotenje v vseh fazah učenja.

Nekaj zelo okrnjenih izjav dijakov:
Osebno se mi zdi pouk pri pred-

metih, kjer se izvaja formativno 
spremljanje, zelo dober. Všeč mi je, 
da profesorji namesto k memorira-
nju stremijo k razumevanju snovi in 
aktivnemu sodelovanju dijakov, kar se 
kaže predvsem v poteku pouka. 

Vrstniško sodelovanje ima lahko 
veliko pozitivnih učinkov, saj s komu-
nikacijo med nami pride do izmenjav 
mnenj in stališč, ki razširijo pogled na 
obravnavano temo in nas spodbujajo k 
argumentiranju ter k sprejemanju so-
govornikovih stališč. Pri tem si zastav-
ljamo vprašanja, ki si jih sicer ne bi. 

Od učiteljev pričakujem vprašanja, 
ki preverjajo razumevanje obravna-
vane vsebine in mi dovolijo izražanje 

lastnega stališča.
Dobro postavljeno vprašanje k 

razmišljanju spodbudi celoten razred. 
Iz naših odgovorov lahko profesor 
ugotovi, kako razumemo obravnavano  
temo in kakšno je naše predznanje oz. 
kje so vrzeli in napačne predstave. 
Tako ga usmerjamo pri načrtovanju 
nadaljnjih korakov pri poučevanju. 

Pri vseh predmetih smo seznanjeni 
s kriteriji ocenjevanja, odstotki in 
točkami, ki določajo, kakšno oceno 
bomo dobili, le pri redkih predmetih 
pa se pogovarjamo o kriterijih oz. 
merilih uspešnosti. Če jih poznamo, 
se izognemo ugibanju, kaj sploh mo-
ramo obvladati, povedo pa nam tudi, 
kako moramo izkazati pridobljeno 
znanje – ali moramo navajati defini-
cije, razložiti pojave, znati narisati 
skice, grafe, opisati postopke itd. 

Povratne informacije pri pouku so 
bistvenega pomena, saj nam omogoči-
jo, da svoje znanje ali izdelek izbolj-
šamo. Najboljše povratne informacije 
so tiste, ki te spodbudijo za nadaljnje 
delo, ne pa da te od tega odvrnejo. 
Všeč mi je, če se mi profesor posveti 
in mi natanko pove, kaj vse je bilo 
pri moji nalogi dokončano in kje so 
določene pomanjkljivosti. Takrat sem 
tudi sama bolj motivirana. 
Zorica Potisk

Foto: Marjana Dolšina Delač 

Marjana Majerič, direktorica GZS osrednjeslovenske regije je predstavila kazalnike 
 gospodarstva na Kočevskem. • Foto: arhiv Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
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Pisan festival poklicev v Kočevju
Karierna pot je za številne mla-
dostnike velikokrat neznanka. S 
pomočjo staršev in šolskih kari-
ernih svetovalcev pa je pot lažja, 
vendar ne vedno pravilna. Za lažjo 
odločitev je letošnji vstop v ve-
seli december minil v znamenju 
Festivala poklicev, ki je potekal v 
okviru novega triletnega projekta 
Kariernega centra za mlade Všeč-
KAM in GREM”. Bogato vsebino 
predstavitve različnih, mnogokrat 
očem skritih poklicnih profilov, so 
osnovnošolci spoznavali s sodelo-
vanjem kočevskih podjetij. Skozi 
animacijo so otroci spoznavali, kaj 
počne kemijski inženir in laborant, 
kaj počneta pravosodni policist in 
policist. Ob uporabi delovnih pripo-
močkov so lahko za trenutek preiz-
kusili, kakšno je delo zdravstvenega 
osebja, profesionalnega fotografa 
in frizerja. Spoznali so zakonitosti 
tehničnih poklicev, povezanih z 
robotiko in varjenjem. Projekt, ki 
je financiran iz evropskega social-
nega sklada in MDDSZ, koordinira 
Podjetniški inkubator Kočevje v 
sodelovanju z Ljudsko univerzo 

Kočevje.  
Festival poklicev je povezoval 

tudi dijake zaključnih letnikov 
Gimnazije in Srednje šole Kočevje 
s petimi večjimi lokalnimi podje-
tji. Za več kot 20 dijakov je bilo 
soočenje z delodajalci prva izkušnja 
na trgu dela. Dijaki so se med pou-
kom in samostojno pripravljali na 
predstavitve z delodajalci. Številni 
so prepričali delodajalce s svojim 
pogumom, razmišljanjem in ka-
kovostnim življenjepisom. Seveda 
je bil prisoten adrenalin. Samo 
najboljši in izbrani dijaki bodo 
lahko podjetje spoznali podrobneje. 
Omogočen jim bo 'job shadowinga' 
v posameznem podjetju.

Karierni center za mlade bo v 
naslednjih letih gradil karierno 
orientacijo tudi v zgodnejšem, t. i. 
fantazijskem obdobju otrokovega 
razvoja, ko je funkcija karierne 
orientacije predvsem raziskovalna. 
Znotraj Kariernega centra imajo 
mladi možnost brezplačnega indi-
vidualnega kariernega svetovanja. 
Starši in otroci, dobrodošli. 
Maja Rupnik

Foto: arhiv Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
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“Bodi dober, bodi kul!” na OŠ Zbora odposlancev

Pridne kot čebele

Po podatkih evropske komisije (JRC, 
2018) naj bi se v Evropi kar 30 milijo-
nov odraslih (7 %) soočalo z osamlje-
nostjo. Med otroki, starimi 7, 10 in 12 
let, je pojavnost osamljenosti še večja 
– giblje se med 14 in 20 % (Bartels, 
Cacioppo, Hudziak in Boomsma, 
2008). Skrb vzbujajoči odstotki 
spodbujajo k razmišljanju, ali morda 
s hitrim tempom življenja in vsepriso-
tnostjo socialnih omrežij naše bivanje 
izgublja socialno komponento, tudi s 
pogovorom, posluhom za empatijo ali 
zgolj preprostim druženjem ne zmore-
mo upočasniti hektičnega ritma.

Kje bi bilo bolje začeti krepiti te 
veščine kot v šoli, med mladimi? 
Ravno tega smo se lotili na OŠ Zbora 
odposlancev. Vključili smo se v 
projekt “Bodi dober, bodi kul!”, ki 
podpira vzornost, sodelovanje, pomoč 
in dobra dela.

Kako dobri in kul smo lahko?
Naši učenci zgovorno kažejo načine, 
kako lahko vedno narediš nekaj dob-
rega. Na drobne in manj drobne listke 
zapisujejo, kaj vse postorijo. Na pose-
bej pripravljeno vrvico na oglasni deski 
pripenjajo lističe z dobrimi deli. Paleta 
je živo pisana in nas razveseljuje prav 
vsak dan. Učenci so na primer poma-
gali staršem, starim staršem, bolehnim 
sosedom, brezdomcem in še in še …

Bodimo dobri, bodimo kul in 
 rešimo življenje!
V sklopu svetovnega dne oživljanja 
so naši najmlajši učenci ob vodstvu 
ekipe nujne medicinske pomoči ZD 
Kočevje izvedeli, kako ukrepati ob 
neodzivnosti človeka. Učenci so 

lahko s pomočjo lutk celoten posto-
pek tudi praktično preizkusili. Tako 
so vadili preverjanje odzivnosti in 
izvedbo stiskov prsnega koša. Z zna-
njem in zavedanjem pomembnosti 
pomoči tako lahko prav vsak prispe-
va k vzdrževanju verige preživetja in 
uspešnemu izidu nujnega stanja.

Bodimo dobri, bodimo kul do 
 starejših!
To pa je del projekta, ki se še najbolj 
nanaša na začetku omenjene statistike 
… S kratkim kulturnim programom v 
izvedbi Mladinskega pevskega zbora, 
Otroškega pevskega zbora Piki Jakob 

in Kvarteta učiteljskega pevskega 
zbora OŠ Zbora odposlancev smo 
na obraz stanovalcev DSO Kočevje 
pričarali radost in iz njih celo izvabili 
petje. Dogodek je ganil vse prisotne – 
predvsem z zavedanjem, kako malo je 
treba, da nekomu polepšaš dan.

Bodimo dobri, bodimo kul do 
 živali!
Ne, niso le ljudje tisti, ki so lahko 
osamljeni in zavrnjeni … Z zbiralno 
akcijo hrane ter pripomočkov za nego 
kužkov in muc so učenci prve triade 
priskočili na pomoč Društvu za zaš-
čito živali Kočevje. Obenem učenci 

prve triade še vedno zbirajo star papir 
za pomoč zapuščenim živalim. 

Uraden dokaz naše požrtvovalnosti 
je objavljen na spletni strani šole.  
Ob vestnem delu strokovnih delavcev 
šole je nastal krasen video, ki vse 
zapisano povzame v nekaj kratkih 
minutah. V razmislek velja pouda-
riti misel naše učiteljice Nine Zver: 
“Majhni koraki, veliki nasmehi.” Naj 
vas ta misel spremlja tudi v teh praz-
ničnih časih, ko marsikdo še toliko 
bolj potrebuje topel objem, besedo, 
obrok in nasmeh.
Bodaite dobri in kul!
Urška Baković

V vrtcu Ostržek so najmlajši otroci v 
času medenega tedna spoznali življenje 
čebel in pomen njihovega obstoja za 
naše zdravje in življenje. Kot vzgojite-
ljica predšolskih otrok pri svojem delu 
poudarjam raziskovanje v naravnem 
okolju, kjer otroci lahko opazujejo, 
poslušajo, vonjajo in tipajo. Narava 
je naša najboljša učiteljica. Na kratko 
smo spoznali svet čebelic, ter do njih 
razvili čuteč, spoštljiv in odgovoren 
odnos. Ugotovili smo, da čebela ni le 
žuželka, ki piči. Spoznali smo njihovo 
domovanje, poimenovali barve če-
belic in čebelnjaka. Na vprašanje, od 
kod dobimo med, so otroci enoglasno 
odgovorili, da nam ga dajo čebelice. 
Natančno kot čebele smo prepleta-
li volno in ustvarili ogromen panj. 
Ogledali smo si tudi predstavo Čebela 
Adela, ki so jo za nas pripravili vzgo-
jitelji Vrtca Ostržek. Prek slikanic smo 
si ogledali delo čebelarja in si po želji 

nadeli čebelarski klobuk. Zaplesali 
smo tudi čebelji ples. Skupaj z otroki 
smo pripravljali napitke iz sadja, mleka 
in medu, ki so jih otroci z veseljem 
poskušali. Po svojem receptu pa smo 
pripravili tudi korenčkove kroglice. 
Najbolj medeno obarvan dan je bil 
zagotovo petek, 15. novembra, ko smo 
imeli 'tradicionalni slovenski zajtrk' ob 
dnevih slovenske hrane. Prehranjevalne 
navade se oblikujejo že pri najmlajših 
in zajtrk je tako najpomembnejši obrok 
dneva. Z zdravim življenjskim slogom 
pa krepimo in ohranjamo zdravje in 
dobro počutje tako otrok kot odraslih. 
Otroci so se sladkali z domačim koče-
vskim medom, maslom in mlekom. Ob 
zvokih harmonike smo zapeli najbolj 
znano pesem Čebelar. Na čebeljih pog-
rinjkih pa je bil zajtrk še bolj poseben. 
Teden medu smo zaključili z ugotovi-
tvijo, da smo bili pridni kot čebele.  
Neja Ritlop

Foto: Peter Gradišar 

Foto: Ana Šmalc 
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Tretješolci OŠ Stara Cerkev v Črmošnjicah
V ponedeljek, 2. decembra, so tretje-
šolci OŠ Stara Cerkev, polni vznemir-
ljivega pričakovanja, namesto šolskih 
torb v šolo prinesli polne kovčke 
prtljage. Odpravljali so se namreč v 
šolo v naravi – v Črmošnjice. Zjutraj 
so se zbrali v svojih učilnicah, kjer 
so se pogovorili o poteku prvega dne 
in pojedli malico. Ob devetih so se 
v spremstvu svojih razredničark z 
avtobusom odpeljali novim dogodi-
vščinam naproti.  

V domu Lipa jih je sprejela ga. 
Irena. Učencem je zaželela dobro-
došlico, jim predstavila dom Lipa in 
kraj Črmošnjice. Seznanila jih je tudi 
s pravili, ki jih morajo učenci upošte-
vati, da bo vse teklo tako, kot mora, 
in bo obenem poskrbljeno za varnost. 
Učenci so odšli v sobe, zložili svoje 
stvari v omarice in uredili postelje. 
Narisali so znake svojih sob, jih 
obesili na vrata, nato pa se je začel 
program. 

Dneve so začenjali ob 7.00 z jut-
ranjim bujenjem in osebno higieno. 
Pred vsakim obrokom so dežurni 
učenci pripravili mize in jih po njem 
tudi uredili in pobrisali. Ob 7.45 so 
učenci zajtrkovali. Potem je sledilo 

pospravljanje sob in njihovo ocenje-
vanje. Vodene aktivnosti so se začele 
ob 8.45, z vmesno prekinitvijo za 
dopoldansko malico. Nadaljevale so 
se do kosila. Po kosilu so imeli učenci 
krajši počitek v sobah, nato pa usmer-
jeni prosti čas z družabnimi igrami 
ali igrami na igrišču. Po popoldanski 
malici so sledile nove dejavnosti, ki 
so trajale do 18. ure, ko so učenci ve-
čerjali. Ob 19. uri je bil čas za večerne 
aktivnosti, ob 20.30 pa so se začeli 

pripravljati na nočni počitek. Bili so 
utrujeni in so hitro zaspali.

Kljub hladnemu zimskemu vre-
menu so veliko aktivnosti izvedli 
zunaj. Primerno so se obuli in oblekli. 
Poskrbeli so, da jim mraz ni mogel do 
živega – le njihova lička in noske je 
obarval z rdečo. Učenci so plezali po 
nizki plezalni steni, streljali z lokom, 
se igrali na igrišču in igralih, spozna-
li izročilo Bele krajine in se naučili 
ljudski ples Pobelelo pole. Opravili 

so zimski pohod proti Toplemu vrhu 
in se sprehodili po gozdni učni poti 
ob Divjem potoku, ki je tudi v tem 
letnem času nekaj posebnega. Zelo 
zanimiv je bil tudi tehniški dan. Otro-
ci so spoznali gibanje vozil na notra-
nji in zunanji pogon in se s sankami 
spuščali po strmini. Iz lego kock so 
sestavljali različna vozila in potem z 
vožnjo po klancu preizkušali, kako 
daleč se vozila peljejo. Ugotavljali 
so, kaj vse vpliva na določeno vrsto 
gibanja. 

Preizkusili so se tudi v žebljanju.  
V delavnici so najprej z brusnim 
papirjem zgladili leseno deščico, 
na katero so nato obrisali lipov list. 
S pomočjo distančnika so označi-
li točke, kamor so nato s kladivci 
zabili žebljičke. Z volno so prepletli 
žebljičke in tako izdelali ličen lipov 
list, ki jih bo tudi doma spominjal na 
šolo v naravi v domu Lipa. Večere so 
preživljali ob igranju družabnih iger 
ter zabavi in plesu. 

Trije dnevi so minili, kot bi mig-
nil, in v sredo, 4. decembra, so se 
utrujeni, a zadovoljni okoli 14. ure z 
avtobusom vrnili v šolo. 
Polona Irt Novak

Foto: Polona Irt Novak 
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100 let organiziranega čebelarstva
V sklopu kulturnega Leta čebel in 
medu 2019 je Čebelarsko društvo 
Kočevje v sodelovanju z Občino 
Kočevje 21. novembra v Kulturnem 
centru Kočevja obeležilo 100-letnico 
organiziranega čebelarstva na Ko-
čevskem po razpadu Avstro-Ogrske 
monarhije in nastanku nove države. 
Med samimi pripravami na praznova-
nje pa se je izkazalo, da ima orga-
nizirano čebelarstvo na Kočevskem 
območju še veliko starejše korenine. 
Kot je razvidno iz zgodovinskih 
virov, so zagotovo starejši za 18 let in 
tako se Čebelarsko društvo Kočevje 
sedaj pripravlja že na novo prazno-
vanje, kar 120-letnice organiziranega 
čebelarstva na Kočevskem.

Za čebelarje na Kočevskem je 
100-letnica zelo pomemben jubilej, 
saj se ob takih priložnostih spomi-
njajo na delo in poslanstvo članov 
ter mentorjev. Čebelarsko društvo 
Kočevje želi ohraniti izjemno dedi-
ščino čebelarstva na Kočevskem in s 
tem ohraniti zgodovinski spomin na 
njihovo delo, kar jim daje nov zagon 
za naprej. V počastitev obletnice so 
zato na slavnostni prireditvi skupaj s 
podpredsednikom Čebelarske zveze 
Slovenije Markom Alaufom podelili 
priznanja Antona Janše, in sicer odli-
kovanja II. in III. stopnje, ter prizna-
nja Čebelarskega društva Kočevje. 
V kulturnem programu so sodelovali 
Kulturno športno društvo Predgrad in 

Moški pevski zbor svoboda Kočevje. 
Mihael Petrovič ml. je predstavil bo-
gato zgodovinsko ozadje čebelarjenja 
na Kočevskem, kot slavnostni govor-
nik pa se je prireditve udeležil tudi 
župan, dr. Vladimir Prebilič.

Letošnje kulturno leto na temo 
čebel in medu je še dodatno prizna-
nje čebelarjem za dolgoleten trud 
na več področjih. Za prepoznavnost 
blagovne znamke Kočevski gozdni 
med, skrb za naravno okolje na Ko-
čevskem, ureditev pašnih razmer ter 
seveda skrb za tradicijo in dobro ime 
čebelarjev, ki so prepoznavni daleč 
naokoli. Čebelarsko društvo skrbi za 
izobraževanja svojih članov, pri tem 
pa je najpomembnejša zdravstvena 
oskrba čebeljih družin z vključeva-
njem medenih izdelkov v zdravo 
prehrano in izmenjav dobrih čebelar-
skih praks. 

V sklopu prireditve so bile po-
deljene tudi nagrade fotografskega 
natečaja za naj fotografijo na temo 
čebel in medu, ki je potekal v sklopu 
tematskega leta. Na natečaj je prispe-
lo 14 fotografij. Komisija je nagrado 
za prvo mesto podelila avtorici Mariji 
Zupančič za fotografijo z naslovom 
Lačna. Drugo mesto je zasedla fo-
tografija Le kam naj odletim, avto-
rice Natalije Šveigl, tretje mesto pa 
fotografija Prezgodaj rojena, avtorja 
Pavla Majerleta Kukina. 
Jurij Majerle, N.S.

Foto: Pavel Majerle Kukin

Moč besede v objemu kočevskih hribov 
V soboto, 14. decembra, je v organi-
zaciji Planinskega društva Kočevje 
potekal pohod do Koče pri Jelenovem 
studencu, kjer se je v sodelovanju z 
OŠ Ob Rinži letos že drugič odvil 
kulturni dogodek Moč besede v obje-
mu kočevskih hribov. Z literarno-glas-
benim dogodkom smo se pridružili 
mednarodnemu festivalu Brati gore, 
ki pod okriljem Alpske konvencije v 
tednu okrog 11. decembra, ko obe-
ležujemo svetovni dan gora, poteka 
v različnih krajih po vsej Evropi. 
Festival Brati gore je bil zasnovan 
kot obeleženje svetovnega dneva gora 
leta 2015, njegov cilj pa je spodbu-
jati organizacijo in izvedbo dogod-
kov, posvečenih goram in literaturi. 
Festival pomeni praznovanje kulturne 
raznolikosti in obenem spodbuja k 
povezovanju ljudi, umetnosti, kulture 
in gora. Na festivalu z najrazličnej-
šimi dogodki, ki promovirajo alpsko 
literaturo, sodelujejo šole, knjižnice, 
društva in posamezniki. 

V Kočevju smo tako združili 
prijetno s koristnim in dan gora prek 

literature obeležili v hribih! Nara-
va in hribi povezujejo. Planinci na 
gorskih poteh stran od ponorelega 
sveta najdejo stik z naravo, s sabo in 

drug z drugim. Podobno pa povezu-
jejo tudi besede, stkane v verze. S 
svojo čarobno močjo nas popeljejo v 
neznane svetove, nam orišejo občut-

ja, ki jih še nismo doživeli, in nam 
odkrijejo košček srca nekoga druge-
ga. S tem pa nam dajo misliti in nam 
omogočijo čutiti in si predstavljati. 
Letos so učenke in učenci OŠ Ob 
Rinži interpretirali pesmi slovenskih 
avtoric in avtorjev, ki so jih navdah-
nile gore, posegli pa smo tudi po 
ljudskem izročilu in se navezali na 
misli znanih slovenskih alpinistov 
in pohodnikov. Ker gore in besede 
lahko prehajajo celo jezikovne ovire, 
smo slišali tudi pesmi v angleščini 
in hrvaščini. Kulturni dogodek so 
popestrili tudi mladi glasbeniki, ki so 
s svojimi glasbenimi nastopi sklenili 
krog povezanosti med umetnostjo in 
gorami. Zbrane je nagovoril predse-
dnik Planinskega društva Kočevje, 
gospod Milan Mlakar, ki je poudaril 
pomen pohodništva za Kočevce ter 
pozdravil odziv mladih planincev, ki 
se vse bolj množično odpravljajo v 
hribe. Pri tem je opozoril na skrben 
in spoštljiv odnos do narave ter do 
sočloveka. 
Tinkara Hodnik

Foto: Milan Mlakar 
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V prejšnjem mesecu smo ponovno poudarili, kako pomembno je, da na predmete, ki jih več ne 
potrebujemo, ne gledamo kot na odpadek, ampak kot nekaj, kar lahko ponovno uporabimo. Pre�rano 
potrošniška družba kot smo, nas še vedno pri vsakodnevnih opravilih vodi moto kupi – uporabi – 
zavrzi. A pri tem marsikatero stvar uporabljamo le nekaj minut, potem pa jo zavržemo kot odpadek. 
Ker zaloga naravnih virov kopni, je potrebno miselnost človeštva obrni� v prid zmanjševanja 
odpadkov in njihove ponovne uporabe. Znanstveniki nam vsako leto postrežejo s podatkom, kdaj v 
letu smo že izrabili naravne vire, ki naj nam bi sicer bili na voljo za celo leto. V letu 2019 je bilo to že 
29. julija, torej že skoraj 5 mesecev živimo na račun zalog prihodnjega leta. 

Veliko naravnih virov se porabi za proizvodnjo hrane, a hkra� še vedno vsak izmed nas letno zavrže 
za skoraj 70 kg hrane. Tako s tem, ko v sme� roma hrana, mečemo stran tudi vse vire, ki so bili 
porabljeni za njeno proizvodnjo. 

Da bo v prihajajočih prazničnih dneh v bio zabojnikih in kompostnikih čim manj ali nič hrane, smo za 
vas izbrskali dva recepta, s katerima boste porabili ostanke kruha. 

 1. recept ponovne uporabe ostankov kruha- Kruhovi njoki 

Sestavine: 
300 gramov kruha, 1 l mleka, 200 g bele moke, 20 g parmezana, muškatni orešček, sol, poper. 

 
 
Postopek: 
V segreto mleko namočimo na koščke narezan kruh in ga pus�mo nekaj ur počiva�, da bo dobro vpil 
mleko. Mešanico kruha in mleka premešamo in kruh nato rahlo ožamemo z rokami. Stresemo ga v 
novo posodo, dodamo jajca, sir, ščepec popra in soli ter malo muškatnega oreščka, na koncu pa še 
toliko moke, da dobimo homogeno maso za njoke. V vrelo in soljeno vodo počasi in z žlico stresamo 
poljubno narezane njoke. Ko priplavajo na površje, so kuhani. Postrežemo jih s poljubno zelenjavno 
ali mesno omako ali posute s parmezanom.  

 

2. recept ponovne uporabe ostankov kruha- Žemelšak 

Sestavine: 
Star kruh, 4,5 dcl mleka, 8 jajc, 100 g sladkorja, 1 vaniljev sladkor, vložene 
breskve (ali drugo sadje po izbiri), rjavi sladkor, cimet, smetana za kuhanje. 

 
 
Postopek: 
Kruh narežemo na rezine, ki naj ne bodo debelejše od enega cen�metra. 
Rezine razporedimo po namaščenem pekaču tako, da pokrijemo dno. V posodi 
zmešamo mleko, jajca, sladkor in vaniljev sladkor. Zmes prelijemo po kruhu, 
da je popolnoma prekrit. Po vrhu razporedimo odcejene breskve iz kompota 
in potresemo z rjavim sladkorjem in cimetom (približno pol čajne žličke). Pekač 
za vsaj š�ri ure, še bolje pa čez noč, postavimo v hladilnik. Tako bo zmes bolj 
kompaktna. Pekač vsaj pol ure pred pečenjem vzamemo iz hladilnika. S 
smetano za kuhanje oblijemo breskve in pečemo na temperaturi 150 stopinj 
Celzija od 45 do 55 minut. 

Dober tek! 

Poiščimo srečo v tistih stvareh, ki vžigajo iskrice v naših očeh. 
Pozabimo vse tiste žalostne reči, ki nam privabljajo solze v oči. 
Prižgimo si iskrico v prazničnih dneh, izvabimo z ustnic naših nasmeh. 
Naj mala zadovoljstva postanejo velika in vse skrbi naj zamenja sreča tiha. 
 
Vsem občankam in občanom voščimo lepe praznike. Želimo vam, da vas 
leto 2020 obdari s številnimi lepimi trenutki, obilico zdravja in 
zadovoljstva ter osebnega in poslovnega uspeha. 

Slika je simbolična (vir: splet) 

Slika je simbolična (vir: splet) 

 

Polnjene piščančje prsi
Prazniki so namenjeni tudi kulina-
ričnim užitkom, a ti naj ne bodo 
na prvem mestu. Hrana naj bo 
pripravljena z veseljem in z veliko 
praznične radosti, saj jo to naredi le 
še okusnejšo. Obroki naj bodo nekaj 
posebnega in po možnosti ne pre-
več redilni ali obremenilni za naše 
telo. Po starih običajih se za božič 
je perutnina, na dan novega leta pa 
svinjina. "Pravilo pravi, da prašič z 
rilcem rije naprej, kura pa praska s 
kremplji nazaj. Gre za to prispodobo 
napredka in razvoja v naslednjem 
letu," je pojasnil etnolog dr. Janez 
Bogataj. Recept je namenjen pope-
stritvi božičnega jedilnika.
Recept pripravila:  
Bojana Klepac

SESTAVINE:

6 filejev piščančjih prsi
200 g kruha
2 jajci 
5 žlic parmezana
sol, poper
7 rezin prešane slanine
6 lističev žajblja
5 žlic olja
2 stroka česna
200 ml suhega belega vina
velika žlica kisle smetane

PRIPRAVA:

1. Meso operemo, posušimo in obli-
kujemo v večji zrezek.
2. Star kruh narežemo ali nadrobimo, 
primešamo stepena jajca, parmezan, 
narezano prešano slanino, sol in po-
per ter vse skupaj dobro premešamo.
3. Zrezek posolimo in posujemo z na 
drobno nasekljanim česnom.
4. Maso za polnjenje oblikujemo v valj 
ter položimo na zrezek in zavijemo.
5. Napolnjen zrezek ovijemo v preša-
no slanino, obložimo z lističi žajblja 
in vse skupaj povežemo s kuhinjsko 
vrvico.
6. Meso popečemo na vročem olju 
z obeh strani, na vsaki strani po 8 
minut, zalijemo z vinom, nato prili-
jemo približno dva decilitra vode ter 
pokrito dušimo približno 30 minut na 
srednje močnem ognju.
7.  Meso vzamemo iz omake, jo zgos-
timo z veliko žlico kisle smetane, soli-
mo in popramo.
8. Mesu odstranimo vrvico, narežemo 
na rezine in polijemo z omako.
9. Kot priloga je lahko krompir: pire, 
pečen ali pražen.

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE

RECEPT
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3. december je mednarodni dan invalidov. Agencija RS za varnost prometa, 
Fakulteta za varnostne vede in MO Ljubljana izvajajo skupen projekt 'Par-
kiraj svoje izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide'. Pobudo 
smo sprejeli tudi mi in občinsko redarstvo je začelo aktivno sodelovati v 
poostrenem nadzoru na parkirnih mestih za invalide. Ugotavljamo, da smo 
še premalo pozorni na ranljivejše skupine prebivalstva. Še vedno se pojavlja 
nedovoljeno parkiranje na mestih za invalide in na pločnikih, kar ne ovira 
samo invalidov, ampak tudi druge pešce in starše z vozički.

Nadzor izvajamo kontinuirano, zato naša redarska služba opravlja nadzor 
dva- do trikrat tedensko. Med trajanjem akcije smo nadzirali vsak dan par-
kirišča, kjer so označena parkirna mesta za invalide. Le tako se lahko doseže 
želeni vpliv na ravnanje voznikov na parkirnih mestih za invalide. Ugotovili 
smo, da vozniki parkirajo na mestih za invalide neupravičeno tudi takrat, ko 
so v okolici prosta druga mesta.

Vsako vozilo, parkirano na mestu za invalide, mora biti označeno z veljav-
no parkirno karto. Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki parkira 
vozilo brez parkirne dovolilnice na označenem parkirnem mestu za invalida.

Kdor ima neveljavno parkirno dovolilnico za invalide oziroma kdor neop-
ravičeno uporabi parkirno dovolilnico, bo prav tako kaznovan z globo 80 
evrov. Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek imetnik parkirne dovolilnice 
ali njegov spremljevalec, ki vozila, parkiranega na označenem parkirnem 
mestu za invalide, nima označenega z veljavno parkirno dovolilnico.

Janko Kalinić

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN  KOČEVJE, 
KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA

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

Društvo invalidov Kočevje aktivno že 45 let
Društvo invalidov Kočevje je prosto-
voljna, nevladna, neprofitna in nepo-
litična invalidska organizacija z jasno 
opredeljenim poslanstvom za določeno 
ciljno skupino ljudi.  Društvo invalidov 
Kočevje že 45 let deluje na humanitar-
nem področju, ki temelji na integraciji, 
ohranjanju in krepitvi zdravja invalidov, 
pomoči pri zaposlovanju invalidov, iz-
obraževanju, njihovemu kulturnemu in 
rekreacijskemu druženju, samopomoči, 
skrbi za kakovostno in neodvisno življe-
nje ter odpravljanju arhitektonskih ovir. 

Za zagotavljanje in izvajanje uspe-
šnega dela ter razvoja društva je nujna 
družbena pomoč s strani države in 
občine, tako s finančnega in prostorske-
ga, kot tudi s kadrovskega vidika. Da 
smo v naši občini Kočevje kot društvo 
slišani in prepoznavni, nas radosti in 
motivira za nadalje izvajanje našega 
poslanstva. Zahvaljujemo se vsem ob-
činskim organom in županu dr. Vladi-
mirju Prebiliču za podeljeno priznanje, 
ki smo ga prejeli za naše dolgoletno 
opravljeno humanitarno delo in pomoč 
invalidom na terenu. Zahvaljujemo 
se tudi za vse premagane napore in 
posluh, ki so jih vložili v strokovno iz-
vedbo pri odpravljanju  arhitektonskih 

ovir v naši občini,  saj s tem že več let 
vzdržujemo naziv »Občina po meri 
invalida« in lajšamo življenje, ne samo 
invalidom, ampak vsem težje gibljivim 
občanom.

Ob iztekajočem letu se vam zahva-
ljujemo za uspešno sodelovanje, vsem 
članom Društva invalidov Kočevje, 
vsem občanom, kakor vsem s katerimi 
sodelujemo,  vam želimo srečno, zdra-
vo in uspešno Novo leto.
Društvo invalidov Kočevje

Foto: arhiv Društva invalidov Kočevje
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA

Josie Silver
Nekega decembrskega dne
Mladinska knjiga, 2019

Roman Nekega decembrskega dne s svojo intimno ljubezensko zgodbo predstavlja 
bralni uvod v predpraznično decembrsko vzdušje. Ko nam trenutek obrne življenje 
na glavo … To se zgodi Laurie na eni od londonskih avtobusnih postaj nekega tu-
robnega decembrskega dne. En sam bežen pogled simpatičnega fanta prestreže 
njen pogled in med njima splete nekakšno nevidno vez. Vse dni razmišlja samo še 
o njem, potem pa ga ponovno sreča naslednjega decembra na božični zabavi, ko 
ji njena najboljša prijateljica Sarah predstavi svojega novega fanta … Prav tistega 
fanta, o katerem je Laurie sanjarila dan in noč. Svoji najboljši prijateljici ne želi uničiti 
sveže ljubezni in sreče, zato je odločena, da ga pozabi in preboli, a usoda ima dru-
gačne načrte …

 
Kenan Crnkić 
Več od življenja
Mladinska knjiga, 2019

Tretja knjiga avtorja uspešnic 7 skrivnosti uspeha in Pazi, katerega volka hraniš je 
nekako zaključek trilogije življenje-sreča-uspeh. Knjiga nam ponuja odgovore na 
večna življenska vprašanja: Kako obvladati težave in skušnjave, žalitve in obreko-
vanja, izdaje? Kako prepoznati iskreno dobroto in prikrito zlo? Kako prepoznati 
ceno od prave vrednosti? Kako sprejeti spremembe in se modro odločati? Zakaj  
pozabiti in kdaj odpustiti? Izteka se staro leto, prihaja novo, mi pa si obljubljamo 
in načrtujemo spremembe. Morda nam bo tale knjiga kot navdih ali v pomoč, 
morda pa vsaj v razmislek, kajti zadnje poglavje svoje knjige Tvoje je samo tisto, 
kar daš avtor začne z mislijo: "Ko človek umre, je njegovih dejanj konec, razen v 
treh primerih: če zapusti trajno dobro delo, znanje, ki bo koristilo drugim ali dob-
rega otroka, ki bo zanj opravljal dobra dela."

 
 
Mary Jennifer Payne 
Dovolj  
Miš; Iziberi, 2019         

Tema romana uveljavljene kanadske mladinske pisateljice M. J. Payne je nasilje in 
zloraba v družini. Gre za problem, s katerim se srečujejo vse sodobne družbe in 
kljub vsem prizadevanjem ga ni mogoče izkoreniniti. Glavna junakinja je 16-le-
tna Lizzie, ki odrašča v takšni družini. Mama je alkoholik, njen partner Dean prav 
tako. Lizzie in njen mlajši brat Charlie sta žrtvi različnih oblik zlorab in trpinčenja 
maminega partnerja, katerega mama v celoti podpira. Ko pride tudi do spolne 
zlorabe, Lizzie pobegne in se zateče k svoji babici. Toda to delno reši le njeno 
težavo, nasilje se po njenem odhodu samo še stopnjuje in posledice pripeljejo 
do tragedije. Pretresljiva, zanimiva in napeta knjiga, ki nam pošilja sporočilo že s 
svojim naslovom. Nujno je reči dovolj že ob prvih pojavih nasilja in zlorab, da ne 
bi bile posledice še hujše.    

Cvetka Sokolov
Bo res vse v redu?  
Miš, 2019      

Slovenska mladinska pisateljica Cvetka Sokolov tudi v tem kratkem ilustriranem ro-
manu nadaljuje teme, ki razdvajajo slovensko javnost. Glavni junak je desetletni Bor. 
Srečen otrok, živi z ljudmi, ki ga imajo radi in skrbijo zanj. Moti ga, da ga vsi silijo, da 
bi hodil z njimi v gore, on pa bi šel veliko raje v Legoland. Tudi to, da sta starša ločena 
in oče živi s partnerjem, ni preveč moteče, saj se vsi razumejo in ga ne bremenijo s 
svojimi težavami. Edino, česar ne razume, je, zakaj babi Milena tako očitno ne mara 
svojega sina, njegovega očeta? Nekega dne se babi in Bor odpravita v gore, kjer se, 
zaradi nenadne spremembe vremena, izgubita. Samotna noč je sicer grozljiva izkuš-
nja, toda istočasno tudi priložnost za odkrit pogovor in razmislek o tem, ali je drugač-
na spolna usmerjenost res nekaj takšnega, da zaradi tega zavrnemo svojega otroka? 

Kočevska je časopis Občine Kočevje, vpisan v razvid medijev, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1955 • Kočevska, št. 
50, december 2019 • Naklada 6500 izvodov • Gospodinjstva na  območju 
občine Kočevje jo prejmejo brezplačno • Izdajatelj: Občina Kočevje, Lju-
bljanska cesta 26, 1330 Kočevje / zanj župan dr. Vladimir Prebilič • V. d. 
urednika in novinar: Žarko Nanjara • Oblikovna zasnova, prelom in priprava 
za tisk: MARCI, Marjan Turk s. p. / zanj Marko Vovk • Lektorica: Saša Erja-
vec Kobe • Kontakt: info@kocevska.si • Časopis Kočevska, Trg zbora 
odposlancev 2, 1330 Kočevje • Trženje: Matej Kosten, 040-652-837, 
marketing@kocevska.si • Tisk: DELO časopisno in založniško podjetje, d. 
d., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana • Ponatis celote ali posameznih delov 
in njihova uporaba v drugih medijih je dovoljena le s predhodnim pisnim 
dovoljenjem izdajatelja. Uredništvo si pridržuje pravico sprejeti v objavo ali 
zavrniti poslano gradivo v skladu s svojo uredniško politiko. Pridržujemo 
si tudi pravico spreminjanja naslova ter krajšanja člankov. Kadar gre pri 
naštetem za večje spremembe, se bomo skušali posvetovati z avtorjem, 
vendar je končna odločitev naša. ISSN številka tiskane izdaje: 2591-0744; 
ISSN številka spletne izdaje: 2591-0752

Zapisovanje števil z besedo
Čeprav se sliši zelo preprosto, se v praksi izkaže, da imamo z zapisovanjem 
števil z besedo velikokrat težave. Slovenski pravopis (2001) glede zapisovanja 
števnikov z besedami ne daje natančnih navodil. Priporočljivo je, da manjša šte-
vila v besedilu zapišemo z besedo, (primer: 5 zapišemo pet), za večja števila pa 
raje uporabimo zapis s številkami, in sicer zaradi dveh razlogov: manj možnosti 
je, da se zmotimo pri zapisu in tudi preglednejše je. Pri strokovnih besedilih je 
pisanje števil z besedo celo odsvetovano, veliko bolj priporočljivo je pisanje 
s številkami. Pri zapisovanju števil, ki so večja od tisoč, lahko s piko ločimo 
tisočice od nižjih enot, zlasti to pravilo velja za števila nad deset tisoč (primer: 
20.000). Še nekaj splošnih priporočil glede zapisovanja števnikov z besedo pa 
izhajajo predvsem iz rabe in konteksta. Kot smo že omenili, manjša števila za-
pisujemo z besedo, prav tako tudi enote ob manjših številih zapišemo z besedo. 
Primer: pet metrov. V besedilih, kjer izrecno ne poudarjamo datuma (npr. ura-
dna prošnja, uradno vabilo), je bolj priporočljivo mesec zapisati z besedo kot pa 
s števnikom (primer: 8. februarja, 1. maja). Enako velja za zapis ure: ob 12.00 
in ob 12. uri. Če se poved začne s števnikom, ga je bolj priporočljivo zapisati z 
besedo (primer: Petsto ljudi se je udeležilo koncerta). Pri zapisovanju desetletij 
in stoletij Pravopis narekuje pisanje z besedo: 30. leta 19. stoletja. Števnike ob 
neokrajšanih merskih enotah zapisujemo z besedo, na primer šest kilogramov. 
Zapisovanje števnikov z besedami je odvisno predvsem od vrste besedila. Če 
v besedilu ni veliko številskih podatkov, je zaradi lažje berljivosti števnike v 
tem primeru boljše zapisovati z besedo. V besedilu, ki vsebuje več številskih 
podatkov, pa je tudi števila do deset zaradi boljše preglednosti bolje zapisati s 
številko. 

Pisanje skupaj ali narazen
Skupaj pišemo glavne števnike do sto (trinajst, petdeset, enainsedemdeset) in 
stotice (dvesto, petsto). Prav tako skupaj pišemo vse vrstilne, ločilne in množil-
ne števnike (dvestodrugi, tritisoči, stotrideseter itd.) in vse tvorjenke iz števni-
kov (pettonski, stotisočglava itd.).

Narazen pišemo vse druge glavne števnike (petsto triinpetdeset, dva tisoč se-
demnajst itd.)

Poglejmo nekaj primerov: 
2.503.874: dva milijona petsto tri tisoč osemsto štiriinsedemdeset
400.400: štiristo tisoč štiristo
12.421.312: dvanajst milijonov štiristo enaindvajset tisoč tristo dvanajst

KAJ JE ŠTEVKA, ŠTEVILO IN ŠTEVILKA?
Besede imajo sorodni pomen, vendar ne pomenijo enako. Števka je 
posamezni znak v številu, cifra. Številke zapisujemo s števkami. Šte-
vilka je znak za število, pogovorno tudi sopomenka za število, število 
pa izraža, koliko enot kaj obsega.
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- Do leta 2020 nas loči le še en teden. To leto je 
bilo polno vzpodbudnih novic, a tudi nekaj trpkih trenut-
kov. Nekaj bolj ali manj znanim obrazov Kočevja smo zas-

tavili dve kratki preprosti vprašanji: Po čem ste si najbolj 
zapomnili leto 2019. Česa si najbolj želite v 2020?

Iztekajoče se leto je bilo zame izredno pestro in zanimivo, 
polno sprememb in prilagajanja, v splošnem pa uspešno. 
Osebno sem ponosna na to, da sem se naučila bolje pris-
luhniti in manj obremenjevati se zaradi okoliščin, na kate-
re ne moremo vplivati. 

Ljudska univerza Kočevje je praznovala 60-letnico delo-
vanja. Privoščili smo si prijetna druženja z ljudmi, ki so ta-
ko ali drugače prispevali k razvoju zavoda. Vse več se tudi 
sami učimo in z odprtimi rokami sprejemamo ter uvajamo 
novosti. Bodoča izziva za raziskovanje andragogike sta 
izobraževanje starejših ter trajnostni razvoj in ohranjanje 
planeta. Poleg tega se pojavljajo še druga področja, kot 
so umetnost in inovativnost, čustva ter duhovnost v obliki 
iskanja smisla življenja.

V novem letu pričakujem še več plodnega medseboj-
nega povezovanja za bolj kakovostno sobivanje. Želim si, 
da bi se vsi naučili dnevno razmišljati o tem, kakšen odtis 
puščamo za seboj, in za to prevzeti odgovornost. 

Tudi v 2019 pozitivni trend razvoja ni popuščal, vse 
bolj se vrisujemo na zemljevid Slovenije kot ena od 
najprodornejših občin. Začeli smo sistematsko reševati 
probleme, ki so bili dolgo zapostavljeni, misleč da bo 
zanje poskrbela država. Danes se tega lotevamo skupaj, 
vsi v občini, s tesnim sodelovanjem med institucijami. 
Naj bo 2020 podobno, da bi nam uspelo razviti še nekaj 
produktov, ki bi naš kraj dokončno umestili na zemljevid 
slovenskega turizma, ob odpiranju delovnih mest pa da 
bi nam uspelo z usmerjenim izobraževanjem zagotoviti 
zaposlitve iz domačega bazena. Stopimo v 2020 korak 
bližje k zavedanju, da živimo v naravnem biseru, kjer 
imamo na dosegu stvari, ki jih večina Evrope drago pla-
čuje, in to obrnimo v svojo korist.

Leto 2019 mi bo ostalo v spominu kot polno, uspeš-
no in izredno veselo leto. S plesalci Plesnega kluba 
Rusalka smo poleg odličnih rezultatov na svetovnem 
prvenstvu Dancestar pripravili še prvo odrsko plesno 
predstavo Človek, kje si? in kar petkrat napolnili Kul-
turni center Kočevje. Nato je poletna nevihta odnesla 
streho našega studia in tako smo za Rusalkino dese-
to plesno sezono dobili prenovljeno plesno dvorano, 
kar je odlično, saj smo to sezono označili z rekordnim 
številom novih članov. 

Za leto 2020 si zase ne želim veliko. Le to, da bi 
ostalo tako naravno, srčno in iskreno, ker je le tako 
lahko produktivno in uspešno. Vam pa želim: plešite 
vedno in povsod, razdajajte srečo drugim in jo iščite 
povsod, mislite nase in na druge in ostanite ali posta-
nite dobrodelni.

Leto 2019 si bom zapomnila po tem, da sem vzela 
12 mesecev, jih očistila natančno vsake grenkobe, 
skupnosti, malenkosti in strahu, ter razdelila vsak 
mesec na 30 oz. 31 delov tako, da je vse skupaj 
zadostovalo za 1 leto. Vsak dan posebej sem vze-
la eno do dve tretjini veselja in humorja. Dodala 
nekaj optimizma, žličko strpnosti, zrnce ironije in 
ščepec izbirnosti. Vse bogato sem prelila z ljubez-
nijo. 

V prihodnjem letu si želim, da bo to najlepše 
leto z obilo sonca, z mnogo sreče in ljubezni, še 
naprej z uspehi naj bo prežeto, naj pride v miru in 
v miru naj se izteče.

Melita Oražem 
vodja Ljudske univerze 
Kočevje

Gregor Košir 
podžupan Občine Kočevje

Leto 2019 je bilo leto dogajanj, in sicer od naj-
večjega projekta Bear Bowl V do reorganizacije 
kluba. Seveda je bil največji uspeh izpeljati Bear 
Bowl V, po katerem so bile vse ekipe zadovoljne. 
Pridobili smo kar nekaj novih članov, ki so uspeš-
no igrali za naš klub, in tako uspešno predstav-
ljali Kočevje na največjih turnirjih po Evropi. Leto 
2019 nas je zaznamovalo tudi kot leto poškodb, 
saj smo izgubili kar nekaj članov prve ekipe, kar 
se je poznalo na državnem prvenstvu.

Ker je bilo leto 2019 zelo naporno, upamo na 
boljše leto 2020. Predvsem si želimo čim boljše 
uvrstitve na vseh tekmovanjih, ki se jih bomo 
udeležili. Konec avgusta se nam obeta ponovna 
organizacija Bear Bowla, že šesta zaporedna, kjer 
bomo poizkusili še izboljšati samo organizacijo in 
privabiti še kakšno ekipo zunaj Evrope.

Alen Potočnik 
predsednik Wild Hogs 

Tina Begić 
mentorica in koreografinja 
Plesnega studia Rusalka

Lili Majer 
pomočnica vzgojiteljice na OŠ Ob Rinži


