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Vlada je 16. novembra epidemijo podaljšala še za 30 dni, saj vse statistične regije dosegajo oziroma pre-
segajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije. Koronavirus se je vrnil tudi na Kočevsko, šte-
vilo primerov okužbe pa je preseglo število 200. Kot drugje po Sloveniji je največje žarišče dom starejših 
občanov, ki se zaradi izbruha sooča s pomanjkanjem kadra, preostala žarišča so majhna in so največkrat 
povezana s posameznimi družinami. Zdravstveni dom Kočevje je zaradi večjega števila obravnav bolni-
kov z okužbo ali sumom na okužbo ponovno uvedel 24-urno covid ambulanto, k največjemu porastu 
okužb pa med občani pripomorejo druženja in zasebna srečanja.

Pri soočanju s pandemijo ima v Sloveniji nepogrešljivo vlogo Civil-
na zaščita, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v 
katerega je prostovoljno vključenih kar 100.000 tisoč Slovencev. Po 
besedah poveljnika Občinskega štaba Civilne zaščite Kočevje Antuna 
Gašparca imamo na terenu skoraj v vsaki vasi prisotne organizirane 
oblike sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki so že večkrat pokazale in 
dokazale svojo sposobnost pomaganja ljudem v stiski. Gašparac je 
na čelu kočevske civilne zaščite že skoraj tri desetletja, z njim pa smo 
spregovorili o izzivih, ki jih je prinesla epidemija, organizaciji dela ci-
vilne zaščite ter prostovoljstvu.

"Prostovoljstvo ima v Sloveniji 
dolgoletno tradicijo"

V primežu epidemije

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: osebni arhiv Antuna Gašparca 
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V boju s koronavirusom je ključno sodelovanje

Ramorjevo ime tudi trajno ohranjeno

Nova stara lokomotiva za Kočevje

V občini Kočevje je število aktivnih 
okužb sredi novembra preraslo 200. 
Glede na dosedanje podatke, ki jih 
zbira ZD Kočevje, se okužbe zunaj 
gospodinjstva najpogosteje širijo 
zaradi druženj. A porast števila oku-
ženih je žal predvsem rezultat izbruha 
virusa v domu starejših občanov. Tu 
se z okužbami soočamo tako med 
stanovalci kot med zaposlenimi in 
posledično tudi njihovimi družinami. 
Zdravstveno stanje je na srečo pri ve-
čini stabilno.

Vodstvo občine skupaj s štabom Ci-
vilne zaščite Kočevje dnevno sprem-
lja dogajanje v domu na podlagi infor-
macij, ki jih od tam prejema, hkrati pa 
se v okviru danih zmožnosti odziva na 
potrebe za obvladovanje krize. Tako 
je bilo pridobljenih nekaj kontejnerjev 
in dodatnih zaščitnih objektov, ki pred 
DSO Kočevje zagotavljajo potrebno 

infrastrukturo za organizacijo dela v 
teh izrednih razmerah. Če bo treba, 
se bo še naprej v okviru možnosti 
ponujala tudi pomoč pri zagotavljanju 
potrebne zaščitne opreme. Aktivno pa 
smo se lotili tudi iskanja novih zača-
snih sodelavcev s področja zdravstva 
in zdravstvene nege ter prostovoljcev. 
ZD Kočevje pomaga DSO pri odvze-
mu brisov in pripravi dokumentacije, 

pri nujnih primerih pa se vključuje 
enota Nujne medicinske pomoči.

ZD Kočevje izvaja nujno usposa-
bljanje za varno delo v razmerah s 
covidom-19 za vse, ki so pripravljeni 
priskočiti na pomoč. Za razbreme-
nitev zdravstvenih delavcev so bili 
poleg prostovoljcev aktivirani tudi 
gasilci, ki po potrebi pomagajo s 
prevozom brisov v Ljubljano, na 

triažni točki pa so aktivirani tudi pro-
stovoljci. Za varnejše delo terenskih 
zdravstvenih delavcev in zavoda Jutro 
za nego na domu se je vzpostavila še 
dislocirana enota v prostorih kampa 
na jezeru za preoblačenje in razkuže-
vanje po opravljenem obisku.

V vsej občini je omogočeno nuj-
no varstvo otrok ter topli obroki za 
šolarje. Občanom sta še vedno na 
voljo telefonski številki za pomoč 
pri dostavi zdravil (070 183 048) 
in za splošne informacije (071 217 
440). Da bi zmanjšali prenos okužb, 
je štab Civilne zaščite sprejel tudi 
nekaj dodatnih lokalnih ukrepov, kot 
je zaprtje javnih športnih površin, a 
najpomembnejše še vedno ostaja so-
delovanje celotne lokalne skupnosti in 
upoštevanje vseh, zagotovo že vsem 
znanih, preventivnih ukrepov.
Civilna zaščita Kočevje

Letalsko vzletišče v Novih Lazih pri 
Kočevski Reki bo z 31. oktobrom 
dobilo novo ime. Javna agencija za 
civilno letalstvo Republike Sloveni-
je je namreč na predlog Letalskega 
kluba Kočevje izdala soglasje, da 
se dosedanje poimenovanje razširi 
z imenom prvega kočevskega pilota 
in izdelovalca letal Hansa (Ivana) 
Ramorja. 

Kočevki pilot je bil po razpadu 
avstro-ogrske monarhije tudi inštruk-
tor v prvi slovenski vojaški aviacijski 
enoti, ljubljanski letalski stotniji, in 
tako pomemben za širši domači pros-
tor. Občina Kočevje je v počastitev 
njegovega spomina in dveh pomemb-
nih obletnic kočevskega letalstva – 
leta 1935 je Kočevje dobilo svoj prvi 

aeroklub, pred 25 leti pa sedanjega 
– leto 2020 razglasila za Ramorjevo 
leto ter tako spomnila na čas, ko smo 
tudi v naših krajih razprli krila in 
postali letalska regija.

Čeprav so zaradi trenutne zdra-
vstvene situacije dejavnosti ob te-
matskem letu glede na prvotne načrte 
nekoliko okrnjene, pa je Ramorjevo 
ime na Kočevskem vendarle postalo 
prepoznavno. K temu je v sodelova-
nju z OŠ Zbora odposlancev in OŠ 
Ob Rinži prispeval tudi Letalski klub 
Kočevje, ki je za učence obeh šol 
ter podružnic v Livoldu in Kočevski 
Reki 5. in 6. oktobra pripravil tehni-
ška dneva, na katerih so se osnovno-
šolci seznanili z osnovami letalstva in 
spoznali Ramorjevo življenjsko pot. 

Številni otroci so pred šolsko stav-
bo tako prvič v življenju lahko od 
blizu videli ultralahko letalo, pilot 
in inštruktor Robert Latin, sicer tudi 
predsednik letalskega kluba, pa jim 
je s tehnične in osebne plati podrob-
no predstavil problematiko letenja 
in pilotiranja. S podatki o Ramorju 
in začetkih letalstva na Kočevskem 
ga je dopolnil še Mihael Petrovič 
ml. Prvi stik z Ikarovimi sanjami, 
kakršne je sanjal Ramor in za njim 
drugi kočevski letalci, je tako podla-
ga za prihodnost in upanje, da bomo 
s svojim znanjem in ustvarjalnim 
zagonom uspešno ohranjali tradici-
jo, ki je bila začrtana pred več kot 
sto leti.
Mihael Petrovič ml.

Od 10. novembra ima Kočevje novo 
staro lokomotivo. Staro zato, ker ima 
parna lepotica z oznako 153-006, ki 
bo od zdaj krasila železniško posta-
jo, na grbi že kar precej desetletij. 
Novo pa zaradi tega, ker je v mestu 
pač novinka. Do Kočevja pa tudi ni 
prispela po tirih, kakor bi nemara 
pričakovali, temveč po cesti, nalože-
na na tovorno prikolico.

In to ne brez težav, kajti cestne 
danosti so prevoznikom kar krepko 
ponagajale, zaradi česar so morali 
celo menjavati prikolico oziroma 
iskati nižjo. Težko pričakovane loko-
motive tako v Kočevju nismo mogli 
pozdraviti zgodaj popoldne, kot je 
bilo najprej napovedano, temveč šele 
v nočnem času. Na posebej priprav-

ljene šine ob postaji jo je avtodviga-
lo namestilo malo pred deseto uro 
zvečer.  

Sicer pa skoraj 40 ton težka in ma-
lodane devet metrov dolga lokomo-
tiva, ki je bila v avstrijskem Linzu 
izdelana davnega leta 1900, sodi k 
tipu strojev, kakršni so po besedah 
Mladena Bogića, nekdanjega ravna-
telja Železniškega muzeja Sloven-
skih železnic, do leta 1918 potnike 
prevažali tudi v Kočevje. Konec 
19. stoletja jih je zasnoval svetovno 
znani konstruktor Karl Gölsdorf. 
Z močjo 300 kW ali približno 400 
konjskih sil so dosegali hitrosti do 60 
km/h.

Z razpadom Avstro-Ogrske so 
železničarji 13 teh lokomotiv, ki so 

ostale v Sloveniji, preusmerili na 
kamniško progo, v Savinjsko dolino 
in v Prekmurje. Od konca naslednje 
vojne so vozile samo še v industrij-
skih obratih. Lokomotiva 153-006 v 
Sloveniji sicer domuje od leta 1948, 
ko jo je Avstrija predala tedanji 

Jugoslaviji. Četrt stoletja pozneje 
je bila odkupljena za železniško 
muzejsko zbirko, pred tem pa so jo 
uporabljali v štorski železarni. 

Seveda s postavitvijo lokomotive 
delo ni zaključeno, saj jo bo treba še 
zaščititi pred vandalizmom. Žal smo 
namreč v zadnjih letih po nepo-
trebnem izgubili kar nekaj – tudi v 
širšem prostoru edinstvenih – ele-
mentov železniške zapuščine, ki so 
se ohranili na naši postaji. Podobna 
usoda grozi tudi nekaterim drugim. 
Zato lahko samo upamo, da bomo 
vendarle znali še pravočasno pre-
poznati vrednost tistega, kar smo 
podedovali od svojih predhodnikov 
in si izposodili pri – naših zanamcih.
Mihael Petrovič ml.

Foto: Robert Latin 

Foto: Mihael Petrovič ml. 

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Cepivo že od prvih uspešnih 
testov pričakujemo kot skoraj 
čudežno rešitev. A se po nedav-
nih anketah več kot polovica 
Slovencev ne namerava cepiti 
proti covidu-19, število pa je od 
junija strmo padlo. Razlogov, za-
kaj ljudje nasprotujejo cepivom, 
je več, vzroki za to pa so preveč 
različni, da bi jih spravili na en 
imenovalec. Večina jih meni, da 
bi do odobritve moralo miniti 
več časa, drugi se bojijo stran-
skih učinkov ali mislijo, da bo 
cepivo neučinkovito, nekateri 
pa menijo, da so cepljenja neu-
činkovita ali pa verjamejo, da ne 
spadajo v rizično skupino.

Razumljivo je, da so države 
usmerile vsa sredstva v čim hi-
trejši razvoj cepiva, nekatera pa 
naj bi imela več kot 90-odstotno 
učinkovitost. Testiranja cepiv so 
rigorozna in dolgotrajna, kmalu 
pa so se slišali pozivi, da bi ce-
pivo že takoj testirali na ljudeh. 
Praksa je etično sporna, a je že 
bila nekajkrat izvedena, Velika 
Britanija pa namerava prve teste 
opraviti že januarja. Prostovoljce 
bi mesec dni po cepljenju oku-
žili z blago dozo koronavirusa, 
doslej pa se je prijavilo že več 
kot 2.000 ljudi. Ostala testiranja 
bi potekala vzporedno, poskusi 
na ljudeh pa bi postopek pohi-
trili.

Čeprav so prvi kazalci spod-
budni, ne moremo pričako-
vati, da bo cepivo hitra pot iz 
epidemije. O vseh dosedanjih 
ukrepih smo imeli mnogo debat 
in žolčnih prerekanj, zato lahko 
slutimo, da s cepivom ne bo nič 
drugače. Tako kot vprašanje, 
katere ustanove je bilo smotrno 
najprej zapreti, se lahko sproži 
polemika, katere skupine ljudi 
bodo najprej prišle na vrsto. 
Seveda bodo prvi zdravstveni 
delavci in starejši, a odločitev 
za naslednje prejemnike ne bo 
jasna. Ali bodo to šole, zaprti 
gospodarski obrati, delavci v ri-
zičnih poklicih? Ali tisti, ki imajo 
največ politične ali družbene 
moči? Lekcije, ki smo se jih nau-
čili na začetku leta, bomo morali 
ponoviti.

Žarko Nanjara
odgovorni urednik

Uvodnik
Drobtinica

Dana beseda

Moja knjižnica povezuje

Z mednarodno humanitarno akcijo 
Drobtinica, v kateri že skoraj dve de-
setletji sodelujejo kočevske osnovne 
šole, vsako leto obeležujemo svetovni 
dan hrane. Ta je letos potekal pod 
sloganom Gojimo, hranimo, ohranjaj-
mo. Skupaj. Zaradi posebnih razmer 
v svetu je izpostavil otežen dostop 
zdrave in varne hrane predvsem za 
revne in ranljive skupine. Med slednje 
spadajo tudi otroci, ki predstavlja-
jo petino slovenskega prebivalstva. 
Kar 45.000 mladoletnikov je revnih, 
revščina pa vpliva ne le na njihovo 
telesno in duševno zdravje, temveč 
tudi na šolski uspeh in posledično 
doseganje izobrazbene ravni. 

Prav o stiskah otrok, ki jo utrpijo 
zaradi revščine, ozavešča Drobtinica, 

v kateri mladi prostovoljci Rdečega 
križa menjajo kruh za prostovoljne 
prispevke. Letos so se akciji prvič 
pridružili naši srednješolci, a je niso 
mogli izpeljati, saj je bila enodnev-
na akcija zaradi naglega slabšanja 
epidemiološke slike in zaostrovanja 
ukrepov države odpovedana. Menjava 

120 hlebčkov kruha, ki ga je podarilo 
podjetje Mercator, je tako uspela le 
mladim članicam Rdečega križa na 
OŠ Stara Cerkev. Zbrana sredstva so 
namenile šolskemu skladu za pomoč 
socialno ogroženim učencem, in sicer 
za plačilo šole v naravi, nujnih potreb-
ščin ali drugih obveznosti.

Delo mladih prostovoljcev je del ak-
tivnosti, ki jih v okviru javnega razpisa 
za razvoj in profesionalizacijo v NVO 
in prostovoljstva sofinancira ministr-
stvo za javno upravo. Namen akcije 
Drobtinica pa ni le ozaveščati širše 
javnosti glede problematike nezadostne 
oz. nepravilne prehrane najmlajših, 
ampak spodbujati čut za solidarnost s 
tistimi, ki so se znašli v stiski. 
bgm

Arhitekturno podobo Športne dvora-
ne v Kočevju od 5. novembra 2020 
dopolnjuje umetniško delo Dana 
beseda, ki ga je zasnovala priznana 
umetnica Lela B. Njatin. Delo je re-
plika naslikave Cankarjevega citata 
v Šeškovem domu in opozarja, da 
kakor Šeškov dom tudi Športna dvo-
rana v zadnjih letih postaja prizori-
šče pomembnih prireditev vseh vrst, 
med drugim tudi državnih.

Delo predstavlja kontinuiteto v 
nizu trajnih parafraziranj in trajnih 
umetniških replik na napis Narod si 
bo pisal sodbo sam (besedilo Can-
karjevega citata v Šeškovem domu, 
naslikano 1943) v javnem prostoru 
Kočevja. Med njimi sta Spomenik 
osvoboditve avtorjev Zorana Didka, 
Božidarja Pengova, Lojzeta Lavriča, 
Marjana Keršiča in Staneta Keržiča 
(1953) in skulptura Stoji učilna zida-
na avtorja Stanislava Jarma (1983). 
Delo je del projekta iz programa So-

financiranje pokroviteljstva župana v 
Občini Kočevje za leto 2020.

Umestitev stavbo Športne dvorane 
povezuje s sorodnimi stavbami po 
državi, kjer mnogokrat zasledimo 
trajno umeščena umetniška dela na 
fasadah športnih objektov. Motivi teh 
umetniških del niso nujno nepos-
redno v skladu z značajem osnovne 
dejavnosti v stavbi, tj. s športom, 

ampak izkoriščajo lokacijo za tema-
tizacijo širših vsebin, mdr. mladosti, 
graditeljskega elana, moči skupnosti. 
Dana beseda posebej poudarja pove-
zanost celote družbenih dejavnosti, 
na način nagovorov, ki jih razvija 
umetnost v 21. stoletju, z uveljavlja-
njem lokalne kulturne dediščine.

Večinski lastnik Športne dvorane 
je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport RS, ki je njeno 
gradnjo sofinanciralo, da bi zago-
tovilo prostor za športne dejavnosti 
Gimnazije in srednje šole Kočevje. 
Branko Čepić, ing. arh., ki je avtor 
stavb Športne dvorane in Srednje 
šole Kočevje, je Dano besedo poz-
dravil kot dobrodošlo dopolnitev 
podobe njegovega dela. V notranjosti 
Srednje šole Kočevje sta sicer že 
nekaj let trajno postavljeni deli akad. 
slikarja Andreja Trobentarja in akad. 
kiparja Marka Glavača.
K. G.

je slogan letošnjega tedna splošnih 
knjižnic, ki ga vse slovenske splošne 
knjižnice obeležujemo vsako leto, 
zaključi pa se 20. novembra. Ob tem 
tednu bi v Knjižnici Kočevje radi 
seznanili svoje uporabnike s tem, 
kako smo se prilagodili novim razme-
ram, ki nam jih narekuje epidemija. 
Čeprav so številne kulturne ustanove 
zaprle svoja vrata, so knjižnice še 
vedno dostopne. To potrjuje dejstvo, 
da je knjiga kot duhovna hrana in 
pripomoček pri študiju in učenju 
nepogrešljiva sopotnica. 

Med epidemijo knjižnica tudi na 
daljavo še vedno omogoča številna 
gradiva in vsebine, ki uporabnikom 

omogočajo podporo, ki jo v danih 
razmerah še kako potrebujejo. Knji-
žnica Kočevje še naprej omogoča 
dostop do različnega knjižnega in 
neknjižnega gradiva, ki ga uporabniki 
lahko prevzamejo brezstično oziroma 
brezkontaktno.

Gradivo se lahko naroči prek apli-
kacije Moja knjižnica (COBISS+) 
in mCOBISS, e-maila za naročanje: 
narocilo.knjiznicakocevje@gmail.
com, ali telefonu: 01 8931 320, 040 
612 079. Uporabnike in tudi druge 
občane vabimo, da uporabijo naše 
spletne storitve, spletne strani www.
knjiznica-kocevje.si ter Facebookove 
strani.

Za e-knjige je na voljo spletni por-
tal BIBLOS, veliko dobrih nasvetov 
o dobrih knjigah najdete na portalu 
Dobreknjige.si, na Kamri si lahko 
pobližje ogledujete našo digitalizira-
no dediščino. Novost v knjižnici pa 
so zvočne knjige. Za pomoč oziroma 
dodatno informacijo so vsak dan na 
voljo zaposleni, in sicer od 7. do 19. 
ure, v soboto pa od 8. do 13. ure. 
Verjamemo, da je ob dobri knjigi čas, 
ki ga preživljamo, lažji. Lažje bomo 
dočakali dneve, ko bomo spet zaži-
veli normalno, sneli maske z obraza, 
se pozdravili, kot smo navajeni, se 
objeli, se družili in potovali. 
Cirila Pekica

Foto: Alenka Bunderla  

Foto: Bojan Štefanič 
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V primežu epidemije
Po nekaj razmeroma brezskrbnih poletnih mesecih je napovedani jesenski drugi val zaobjel celotno Slovenijo. Število okuženih je daleč 
prekoračilo število primerov iz pomladnega vala, tudi v Kočevju, kjer je preseglo število 200. Največje žarišče je dom starejših občanov, kjer 
je trenutno okoli sto okuženih. Prestala žarišča so majhna in so največkrat povezana s posameznimi družinami, drugo večje žarišče, ki je že 
pod nadzorom, je bilo podjetje Kočevski tisk. V zadnjih dneh je mogoče opaziti rahel trend upadanja okužb, tudi v domu starejših občanov, 
kjer pa je stanje še vedno skrb vzbujajoče. K največjemu porastu okužb med občani pripomorejo druženja in zasebna srečanja.

V DSO Kočevje je doslej bilo okuže-
nih 108 stanovalcev ter 41 zaposlenih. 
Prva okužba s koronavirusom je bila 
v domu zaznana pri zaposleni. "Pri-
poročilom NIJZ sledimo že od objave 
pandemije, tudi ko je bila preklicana, 
zdaj pa še posebej. Tukaj ni dileme 
– ukrepe moramo upoštevati," pravi 
direktorica Lidija Vardijan in dodaja, 
da z Zdravstvenim domom Kočevje 
in Civilno zaščito sodelujejo že od 
začetka pandemije. Veliko težav imajo 
z manjkajočim kadrom, saj odsot-
nosti delavcev ni mogoče predvideti, 
zdravstvena in socialna oskrba pa 
mora biti vsakodnevno opravljena. 
"Delo v domu sproti organiziramo, 
ogromno časa smo porabili za iskanje 
manjkajočega kadra," pravi direktori-
ca. "S pristojnimi službami smo redno 
v stiku, dodatna navodila dobivamo 
vsakodnevno, kot pomoč, kolikor je 
glede na težko situacijo v celi državi 
to sploh mogoče."

Pred kratkim se je na delo vrnila 
zdravnica, ki pa je ves čas odsotnos-
ti delala od doma, nadomeščali pa 
so jo dežurni zdravniki. Poroča, da 
je število oskrbovancev s simptomi 
majhno, preostali nimajo zapletov. 
V bolnišnicah se zdravijo trije oskr-
bovanci, pet jih je na žalost podleglo 
bolezni. Stari so bili več kot 85 let in 
imeli so pridružene bolezni. Pri delu 
jim trenutno pomaga pet študentov 
medicine, ena bolničarka iz Doma 
starejših občanov Metlika, pridružile 
pa so se tudi medicinske sestre iz ko-
čevskega in ribniškega zdravstvenega 
doma, invalidskega podjetja Želva, 
Doma starejših občanov Ribnica ter iz 
Rakitne. Sodeluje tudi osem prosto-
voljcev. Ponovno so vzpostavili tudi 
komunikacijo s svojci prek tablic, ki je 
bila zaradi odsotnosti delavk okrnjena.

Spodnjo etažo nove stavbe doma 
so spremenili v t. i. rdečo cono, ki je 
namenjena nastanitvi uporabnikov, pri 
katerih so laboratorijsko potrdili okuž-
bo z virusom SARS-CoV-2 in ki ne 
potrebujejo bolnišničnega zdravljenja. 
Preostale stanovalce so preselili v 1. 
nadstropje. Vsak delavec zdravstvene 
nege in oskrbe je opravil tečaj oblače-
nja osebne varovalne opreme, stano-
valce in zaposlene testirajo dnevno. 
Svojci lahko z novim sklepom, ki je 
bil sprejet 16. novembra, stanovalce 
sprejmejo v domačo oskrbo, kritje 
stroškov za čas odsotnosti jim bo 
povrnilo Ministrstvo za delo.

Doslej so se s koronavirusom oku-
žili trije zaposleni v Zdravstvenem 
domu Kočevje, dva sta že ozdravela 
in se vrnila na delo. Spremenili so 
tudi način dela, saj zaradi večjega 
števila obravnav bolnikov z okužbo ali 
sumom na okužbo ponovno uvajajo 
24-urno covid ambulanto. Ohranjajo 
vse storitve, a v okrnjenem obsegu, 
ambulante zasebnih izvajalcev imajo 
svoje protokole.

Zaradi prenatrpanosti bolnišnic so 
uredili covid ambulanto iz treh garaž 
za reševalna vozila. Ta vključuje am-
bulantni prostor za preglede, sanitarije 
za bolnike, opazovalnico z dvema 
posteljama in napeljavo za priklop na 

sistemski kisik, filter za preoblačenje 
s čistim in nečistim delom, skladišče 
in delovni prostor za osebje. Prostori 
omogočajo opazovanje in spremljanje 
bolnikov, ki potrebujejo infuzijo ali 
oskrbo s kisikom ali v slabšem stanju 
čakajo na transport v bolnišnico. 
Sredstva je zagotovil Zdravstveni dom 
Kočevje, na pomoč pa je priskočilo 
tudi zdravstveno ministrstvo.

Rdeči križ Kočevje je že v prvem 
valu začel zagotavljati prostovolj-
ce in pomoč v Zdravstvenem domu 
Kočevje za pomoč na triažni točki. 
Tri prostovoljke od začetka novem-
bra dnevno pomagajo zdravstvenemu 
osebju v Univerzitetnem kliničnem 

centru Ljubljana. Humanitarna pomoč 
z osnovnimi prehrambenimi artikli 
poteka normalno, v zadnjem času pa 
opažajo več novih prosilcev, ki jih je 
ta epidemija prizadela.

Po uradnih podatkih Zavoda za 
zaposlovanje za mesec oktober se 
brezposelnost ni povečala, dnevni 
neuradni podatki pa kažejo, da se je 
število novo prijavljenih v evidenco 
brezposelnih oseb začelo povečevati 
12. novembra.

Zdravstveni dom občanom ponuja 
tudi psihološko podporo štirih psiho-
logov, ki delujejo v Centru za duševno 
zdravje, Centru za krepitev zdravja, 
ter enega kliničnega psihologa, ki 
deluje kot koncesionar v svoji klinič-
nopsihološki ambulanti. Telefonsko 
številko za pomoč so vzpostavili 
16. marca, najpogosteje so poklicali 
ljudje med 30. in 64. letom starosti ter 
ženske. "Vsebinsko so marca in maja 
prevladovale teme, vezane na družin-
ske težave (konflikti, napetosti), aprila 
pa poleg slednjih tudi doživljanje stra-
hu pred lastno okužbo in stiske zaradi 
težav v zaposlovanju," je povedala ena 
od psihologinj Urška Baković. Konec 
oktobra so številko znova vzpostavi-
li, a so do zdaj zabeležili le peščico 
klicev. Ti pa v večini niso bili pove-
zani s psihološkimi težavami in so 
bili bolj informativne narave, tisti, ki 
so bili vezani na duševno zdravje, pa 
so bili večinoma povezani z vključe-
vanjem teh ljudi v obravnavo v enem 
od centrov ali v kliničnopsihološki 
ambulanti. 

"Pri svojem delu opažamo, da so 
ljudje v trenutnih razmerah pogosto v 
stiski, ki pa je morda pri sebi niti ne 
zaznajo, bodisi zaradi oblice dela, ki 
jih še vedno obremenjuje, ali skrbi za 
družinske člane. Pogosto se ta nato 
odraža psihosomatsko (v obliki težav 
s spanjem, telesnih bolečinah ipd.)." 
Psihologi tudi opažajo, da je med ljud-
mi opaziti zmedenost zaradi kopice 
informacij, ki so si včasih nasprotu-
joče. V porastu so tudi občutki osa-
mljenosti, ljudje so prestrašeni zaradi 
spremenjenih socialnoekonomskih 
razmer, poročajo o težavah v službi ter 
so zaskrbljeni zaradi morebitne izgube 
službe. "Pri delu z ljudmi zaznavamo 
strah pred okužbo, številni pa poročajo 
tudi o izčrpanosti, preobremenjenosti 
zaradi skrbi za otroke, ki se šolajo na 
daljavo," še dodajajo.
Žarko Nanjara

Foto: Facebook stran Doma starejših občanov 
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Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
Leta 1993 so Združeni narodi nasilje nad ženskami opredelili kot "vsako dejanje nasilja, ki temelji na spolu in ima za posledico ali je verjetno, 
da bo imelo za posledico, fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk". V Deklaraciji o odpravi nasilja nad ženskami so v definicijo 
vključene tudi grožnje s takšnimi dejanji ter odvzem ali samovoljna omejitev prostosti, ne glede na to, ali se dogaja v zasebnem ali javnem 
prostoru. 

Že od leta 1981 velja 25. november za 
mednarodni dan boja proti nasilju nad 
ženskami, uradno pa so ga Združeni 
narodi kot takšnega potrdili leta 1999. 
Na ta dan so bile leta 1960 brutalno 
umorjene sestre Mirabal, politične 
aktivistke iz Dominikanske republike. 
Štiri sestre so pripadale srednjemu 
sloju, skupaj s svojimi partnerji pa 
so se borile proti takratnemu domini-
kanskemu diktatorju Rafaelu Trujil-
lou. Ravno to je bil povod za usmrti-
tev treh izmed njih – Patrio, Minervo 
in Mario Tereso. Četrta sestra Dedé je 
naravne smrti umrla leta 2014, potem 
ko je svoje življenje posvetila pripo-
vedovanju njihove zgodbe.

Na problematiko ne le nasilja nad 
ženskami, temveč celotne kulture, 
ki do neke mere dovoljuje določeno 
mero nasilja nad ženskami, v sodob-
ni digitalni dobi opozarjajo gibanja, 
katerih začetki tlijo ravno tam – na 
družbenih omrežjih. #MeToo, #Time-
sUp, #Niumamenos, #NotOneMore, 
#BalanceTonPork in številna druga so 
na globalni ravni v ospredje postavila 
vprašanje spolnega nasilja.

Nasilje nad ženskami je odraz 
neenakih razmerij moči in prav zaradi 
tega gre za širši družbeni problem. Na 
nasilje nad ženskami moramo gledati 
skozi okular spolne neenakosti, z 
odpravo neenakosti med položajem 
žensk in moških bi namreč naredili 
velik korak k preprečevanju nasilja. 

Ko govorimo o družbenem pro-
blemu, se moramo vprašati, kako se 
družba na nasilje odziva. V povezavi 
s tem obstajata dve možnosti. Družba 
lahko nasilje sankcionira in obsodi 
- s tem ga zmanjšuje in posledično 
ustavlja. Lahko pa ga tolerira, mini-
malizira ali se celo obrne stran.

Zibelka nasilja nad ženskami je 
njihov dom
Po podatkih Društva za nenasilno 
komunikacijo so kar v 95 odstot-
kih moški nasilni do žensk. Večino 
nasilja pa povzročijo tisti moški, ki 
jih ženske dobro poznajo. Običajno 
gre za družinske člane, sodelavce ali 
prijatelje. Ravno v tesnih osebnih 
odnosih ostane nasilje najdlje skri-
to. Osebno vez s povzročiteljem je 
težko prekiniti, pogosto pa težavo 
pri odhodu predstavlja tudi okolica. 
Ženske, ki želijo izstopiti iz toksične-
ga odnosa, namreč pogosto naletijo 
na neodobravanje okolice.

Kljub drugačnemu prepričanju na-
silje najdemo v prav vseh družbenih 

slojih. Zmotno je tudi prepričanje, 
da je nasilje povezano z uživanjem 
alkohola ali drog, revščino, stopnjo 
izobrazbe, nacionalnostjo ali podob-
nimi osebnimi okoliščinami. Uži-
vanje alkohola ali drog je kvečjemu 
lahko dejavnik tveganja, nikakor 
pa ni vzrok za nasilje. Omenjene 
stvari so miti, ki škodujejo družbeni 

predstavi tega, kaj in kakšno nasilje 
pravzaprav je. 

Povežemo ga lahko tudi s tradici-
onalnimi prepričanji – z družbeno 
strukturo, v kateri je moški 'glava 
družine' in ima kot takšen tudi glav-
no, zadnjo in celo edino besedo. Če 
nekoliko posplošimo, ker je močan 
in pogumen, je moškemu dovoljeno 
tu in tam celo prekoračiti mejo in za 
dosego ciljev uporabiti svojo moč. 
Na drugi strani pa naj bi bile ženske 
po svoji 'tradicionalni vlogi' mirne, 
tihe, prilagodljive. Naj bi se znale 
podrediti in biti sposobne odpuščati. 
Tovrstne predstave, karikirane ali ne, 
številnim ženskam, ki v partnerskem 
odnosu doživljajo nasilje, otežujejo 
odločitev, da bi odšle. 

Pandemija covida-19 je raven ne-
gotovosti in nasilja nad ženskami še 
povečala. Kot zapisujejo na Amnesty 
International, je v Evropi že pred tre-

nutno krizo v svojem domu partner-
sko nasilje trpela ena od petih žensk. 
Ukrepi, ki so namenjeni zajezitvi 
širitve virusa, pa so z zapiranjem in 
izolacijo ženske še dodatno izposta-
vili tveganju.

Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije so se letos v primerjavi 
z minulim letom v številnih evrop-

skih državah nujni klici na pomoč 
povečali za 60 odstotkov. Ponekod 
so se prijave nasilja v družini tudi 
zmanjšale, a kot pojasnjujejo na 
Amnesty International, to lahko kaže 
tudi na to, da te ženske nimajo veliko 
možnosti poklicati na pomoč. Hkrati 
pa opominjajo, da je bila v evrop-
skem prostoru že pred trenutno krizo 
velik problem tudi stopnja nekazno-
vanosti storilcev nasilja. Vključno 
storilcev spolnega nasilja. 

Pogledi v prihodnost tako trenutno 
niso najbolj obetavni, a ravno zaradi 
tega je še toliko bolj pomembno 
ozaveščati tako o nasilju kot tudi o 
tem, kako nasilje zatreti. Republi-
ka Slovenija se je že lani zavezala, 
da bo s pomočjo Nacionalnega 
programa za preprečevanje nasilja 
v družini in nasilja nad ženskami 
2020–2025 odpravila nasilje nad 
ženskami. Zavezala se je tudi, da bo 

do konca leta 2021 sprejela Smer-
nice o enakosti spolov v medna-
rodnem razvojnem sodelovanju in 
humanitarni pomoči. 

Lani se je z mednarodnim dnem 
boja proti nasilju nad ženskami 
začela 16-dnevna kampanja OZN 
UNiTE s sloganom Pobarvajmo 
svet oranžno, ki je bila namenjena 

odločnemu zoperstavljanju posilstvu. 
Namen kampanje je bil opozoriti na 
zakoreninjenost posilstva v zaple-
teni patriarhalni družbeni strukturi. 
Kampanja je sklenila popolni krog z 
zaključkom 10. decembra – na sve-
tovni dan človekovih pravic. 

Če se prepoznate v vzorcih, 
bodisi ste žrtev nasilja bodisi nasi-
lje povzročate, se lahko obrnete na 
različne institucije. Za žrtve nasilja 
so na voljo različne oblike pomoči 
v obliki telefonskega ali individual-
nega svetovanja, skupin za samopo-
moč. Pomoč lahko poiščete tudi pri 
svojem izbranem osebnem zdravniku 
in v zdravstvenih ustanovah, pa tudi 
v nevladnih in vladnih ustanovah. 
Med drugim se lahko obrnete na 
Društvo za nenasilno komunikacijo, 
Društvo SOS, Žensko svetovalnico 
ali Center za socialno delo.
Neja Jerebičnik

Foto: www.pixabay.com 
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S kakšnimi izzivi ste se poleg 
epidemije doslej spoprijeli kot 
poveljnik Civilne zaščite? Kdaj 
je morala Civilna zaščita Kočevje 
posredovati bolj intenzivno? 
Pred osamosvojitvijo so bili vsi cilji 
povezani z dosego tega cilja in civil-
na zaščita je pri tem imela svoj del 
naloge, ki ji ga je naložilo vodstvo 
države. Pozneje so bile vse akcije 
povezane z varovanjem življenj in 
premoženja državljanov ob narav-
nih in drugih nesrečah. Na našem 
območju smo večje aktivnosti imeli 
ob septembrskih poplavah leta 2010, 
ob žledolomu na začetku februarja 
leta 2014 in ob vetrolomu decembra 
2017. Bile so tudi druge nesreče, kjer 
pa so glavni del intervencije opravili 
naši gasilci.

V prvem valu je Kočevje epidemi-
jo preživelo večinoma brez zaple-
tov. Kako to?
Po mojem mnenju je šlo za kombina-
cijo več razlogov. Dejstvo je, da smo 
se srečali z do tedaj neznanim sovraž-
nikom, ki je bil hkrati neviden. Nismo 
imeli veliko izkušenj s tovrstno 
nevarnostjo. Starejši se bodo mogoče 
spomnili, da se je zadnja večja nevar-
nost, povezana z nalezljivimi bolez-
nimi, zgodila leta 1972 v bivši državi, 
ko se je na področju Srbije in Kosova 
pojavila epidemija črnih koz, ki se je 
relativno uspešno in hitro zatrla. 

Novi koronavirus, ki so ga poime-
novali SARS-CoV-2, je tudi stroka 

premalo poznala. Po televiziji smo 
gledali, kaj se dogaja najprej na Ki-
tajskem, potem pa vse bližje in bližje 
nam. Slike, ki so prihajale do nas, 
niso bile prijetne. Tudi napovedi ne-
katerih strokovnjakov o smrtnosti tega 
virusa so bile zelo črnoglede. Javno 
so se objavljale tudi ocene o potenci-
alnem številu mrtvih v naši državi in 
te številke so bile dokaj velike. Zato 
je bilo razumljivo, da je bil prisoten 
tudi določen strah med ljudmi in so 
se ti zelo disciplinirano obnašali in 
upoštevali navodila ter preventivne 
ukrepe, ki so takrat veljali.

V Kočevju smo se samoiniciativno 
in zelo hitro organizirali že konec 
februarja. Ko smo na televiziji gledali 
stisko ljudi v Italiji, nam je bilo zelo 
jasno, da to prihaja tudi k nam. Ker 
se država v tistem času ni preveč 
aktivno odzivala na to nevarnost, smo 
vedeli, da moramo sami nekaj nare-
diti. V tistem času se je v delo štaba 
vključil tudi nekdanji podžupan Obči-
ne Kočevje Roman Hrovat, ki je tudi 
poskrbel, da smo nabavili določeno 
količino zaščitne opreme, ko se je to 
še dalo dobiti. Začeli smo komunici-
rati z vsemi deležniki v našem pro-
storu, opozarjali smo na prihajajočo 
nevarnost, svetovali in tudi na razne 
načine pomagali. Ker na našem ob-
močju deluje enota slovenske vojske, 
ki se je že srečala s problematiko na-
lezljivih bolezni oziroma preventivo 
pred temi boleznimi, smo se povezali 
z njimi in pridobili nekaj dragocenih 

informacij in izkušenj. Poleg tega so 
nam posamezniki iz te enote, ki so 
naši občani, v svojem prostem času 
nekajkrat prezentirali pravilno upo-
rabo zaščitne opreme, kar je izredno 
pomembno, da se prepreči okužba 
tistih, ki morajo to zaščitno opremo 
uporabljati pri svojem delu.

Skratka, ko je država 12. marca 
2020 razglasila epidemijo koronavi-
rusa, smo mi že bili pripravljeni in 
smo imeli postavljeno vso strategijo 
oziroma organizacijo dela na občin-
skem nivoju, posledično so prila-
gojeno organizacijo imeli tudi naši 
javni zavodi in javna podjetja. To, 
da smo pravočasno dobavili zaščitno 
opremo, je bilo ključno, ker smo ob 
zelo racionalni porabi ves čas prve 
krize prostovoljce in vse druge, ki 
so sodelovali z nami, oskrbovali z 
opremo, ki je oni niso imeli ali pa jim 
je ni uspelo nabaviti na trgu. Poleg 
tega smo imeli tudi nekaj donator-
jev, ki so nam pomagali pri dobavi 
bodisi zaščitne opreme ali razkužil. 
Od določenih subjektov v naši občini, 

ki pomembno vplivajo na življenje 
občanov, smo zahtevali dnevno poro-
čanje o stanju pri njih. Na osnovi teh 
poročil in novih informacij, ki smo 
jih dobivali, smo lahko pravočasno 
sprejemali potrebne ukrepe in izdajali 
nova navodila.

Vse pravočasno izvedene aktivnosti 
ob dejstvu, da je tudi država sprejela 
določene stroge omejitvene ukre-
pe, so se nam obrestovale. Bili smo 
uspešni, imeli smo samo štiri obolele, 
ki so virus prinesli iz drugih okolij. 
Ti so bili takoj izolirani in okužbe se 
niso širile naprej v lokalno skupnost.

Kako poteka organizacija danes?
Način našega dela je danes podoben 
kot v prvem valu. Tudi veliko posa-
meznikov, ki so vključeni v različne 
aktivnosti, je istih. Svoje aktivnosti 
smo samo nadgradili s še bolj tesnim 
sodelovanjem z zdravstvenim do-
mom. Imamo redne večerne sestanke, 
vsaki dan ob isti uri, vse od razglasi-
tve drugega vala epidemije, torej že 
več kot mesec dni. Na teh sestankih 

"Človek se dobro počuti, ko ve, 
da je prispeval k nekemu cilju"
Že v mladih letih se je pogosto udeleževal različnih akcij, ki so bile 
organizirane za skupno dobro. "To je neko zadovoljstvo, ki nima ce-
ne," pravi poveljnik Civilne zaščite Kočevje Antun Gašparac. Njegova 
pot v civilni zaščiti se je začela z osamosvojitvijo naše države, ko se 
je ta pripravljala na morebitno vojaško intervencijo, z leti pa je vse 
bolj pomemba naloga postalo varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

Leta 2003 je prevzel funkcijo poveljnika Štaba civilne zaščite, ki jo 
opravlja še danes. Dodaja, da z motivacijo ta čas ni imel težav, saj 
ima vodstvo občine veliko razumevanje za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ves čas pa je tesno sodeloval s 
številnimi prostovoljci, ki so pustili pomembno sled na področju 
zaščite in reševanja v naši občini. Antun Gašparac je tudi dolgoletni 
direktor podjetja Hydrovod, d. o. o., ter podpredsednik Zbornice 
komunalnega gospodarstva. Prihodnje leto bo minilo 30 let njego-
vega aktivnega delovanja na področju zaščite.

Foto: osebni arhiv Antuna Gašparca 
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delovna skupina, ki jo sestavljajo 
župan, podžupan, direktorica ZD 
Kočevja, vodja urgentne službe in 
poveljnik štaba CZ, analizira stanje v 
naši občini ter usklajuje nove aktiv-
nosti. Večerni termin se je izkazal kot 
zelo dober, ker imamo popoln pregled 
nad dnevom, ki se izteka (vključno 
s številom novo obolelih), in lahko 
analiziramo, kaj se je dogajalo in kaj 
je treba storiti alo spremeniti. Poleg 
tega nam video sestanek predsta-
vlja varen način komuniciranja, ker 
nimamo fizičnih stikov, kar je v tem 
času zelo priporočljivo. Čez dan med 
seboj komuniciramo praviloma prek 
telefona ali e-pošte, občasno pa tudi 
na terenu, seveda ob doslednem izva-
janju zaščitnih ukrepov.

Koliko pripadnikov civilne zaščite 
je trenutno aktiviranih in kakšno 
je njihovo delo? Kaj danes pred-
stavlja največji izziv?
Epidemija nalezljivih bolezni je spe-
cifična nevarnost, kjer glavnino nalog 
opravi javna zdravstvena služba, 
ena od naših nalog pa je, da aktivno 
sodelujemo z njimi in jim z raznimi 
oblikami pomoči olajšamo delo. Mo-
ram pohvaliti dobro organizacijo dela 
na vstopni covid točki zdravstvenega 
doma, ki izvaja svoje naloge zelo 
tekoče in brez zamud, kar je izredno 
pomembno. Vsem osebam, ki kažejo 
znake obolelosti z virusom covid-19, 
se sproti odvzema bris, podatki o oku-
ženih osebah se pridobivajo tekoče in 
se tekoče tudi obdelujejo. To je zelo 
pomembno in ključno v tem času. 
Sprotno in tekoče testiranje vseh oseb, 
ki to testiranje potrebujejo, ob hkrat-
nem zagotavljanju strokovne pomoči 
vsem, ki jo potrebujejo, je predpogoj 
za hitro reagiranje pri preprečevanju 
nekontrolirane širitve koronavirusa v 
našem okolju. Če tega ne bi bilo, bi 
bilo število obolelih zagotovo večje. 
Seveda je tudi naše zdravstvo kad-
rovsko omejeno, srečuje se z obole-
limi v lastnih vrstah, kar predstavlja 
dodatno težavo. Zato smo se dogovo-
rili, da jim bomo pomagali tako, da 
poskrbimo za prevoze odvzetih brisov 
na analizo v Ljubljano. To se izvaja 
dnevno, včasih tudi dvakrat na dan. 
Hkrati na analizo vozimo tudi brise 
stanovalcev doma starejših občanov, 
ki jih izvajajo zaposleni v tej inštituci-
ji. Poleg te pomoči smo zdravstvene-
mu domu zagotovili še prostovoljce, 
ki so že nekaj časa angažirani na 
vstopni triažni točki, en dodatni pro-
stovoljec pa razkužuje vozila ter zago-
tavlja druge oblike pomoči, skladno 
s potrebami. Če bo treba, jim bomo 
pomagali še kako drugače.

Pri postavitvi nove organizacije dela 
v domu starejših občanov, ko je tja 
vdrl virus, so naši prostovoljci posta-
vili šotore kot začasne objekte, ki jih 
zaposleni potrebujejo za varno delo. 
Ta enota za logistiko, ki je sestavljena 

iz naših gasilcev, je stalno pripravlje-
na za intervencijo. Ravno tako imamo 
pripravljeno tudi ekipo, ki je pred 
kratkim poskrbela za razkuževanje 
dela prostorov občinske stavbe, doma 
starejših občanov in hostla. 

Tri prostovoljke Rdečega križa so 
od začetka novembra angažirane kot 
pomoč v UKC Ljubljana, dve pa sta 
se prijavili kot pomoč v domu starej-
ših. Poleg tega prostovoljke Rdečega 
križa dnevno poskrbijo tudi za dosta-
vo in dnevno razdelitev viškov hrane. 
Naši prostovoljci dvakrat tedensko 
izvajajo tudi prevoze zdravil za ranlji-
ve skupine prebivalstva, ob tem pa 
ista ekipa dnevno izvaja prevoz toplih 
obrokov za učence OŠ Stara Cerkev, 
ki so upravičeni do teh obrokov. 

Nekaj prostovoljcev občinske 
uprave skrbi za sprejemanje klicev, ki 
prihajajo na dve aktivirani telefonski 
številki za informiranje in pomoč 
občanom. Pri tem jim ponujajo raz-
lične informacije, ki jih naši občani 
potrebujejo, ter organizirajo dobavo 
in prevoze zdravil do vseh tistih, ki so 
zaprosili za to pomoč.

Naj omenim še, da je v našem 
hostlu zagotovljen prostor za biva-
nje dela kadra iz drugih občin, ki je 
med epidemijo aktiviran za pomoč v 
zdravstvenem domu ali domu sta-
rejših. Izkoristili smo tudi prostore 
kampa Jezero, kjer imajo zaposleni 
ZD Kočevje, ki izvajajo hišne obi-
ske (urgenca, patronažna služba), 
in zaposleni Zavoda Jutro možnost 
varnega slačenja zaščitne opreme 
po vračanju s potencialno tveganih 
hišnih obiskov, umivanje rok oziroma 
prhanje, ob hkratnem razkuževanju 
reševalnega vozila.

Kljub pogostim napovedim, do-
stikrat črnogledim, je jesenski 
drugi val številne prebivalce 
presenetil, predvsem zaradi vse 
pogostejših omejitev in ukrepov. 
Kako poteka komunikacija na 
državnem nivoju, situacija se ven-
darle spreminja iz dneva v dan?

Drugi val epidemije je definitivno 
prišel prej, kot smo pričakovali. To je 
nekoliko presenetilo vse, omejitve in 
ukrepi pa niso presenečenje, ker so 
bile v prvem valu omejitve še večje. 
Je pa zelo težko tudi na državnem 
nivoju usklajevati vse želje in potrebe. 
V prvem valu se je življenje praktično 
ustavilo. Posledično je bil prizadet 
tudi del gospodarstva in vse to se 
pozna tako na BDP-ju kot tudi pri 
polnjenju državnega proračuna. Zato 
je bilo po prvem valu epidemije tudi 
rečeno, da takšnega zapiranja države 
ne bomo več imeli. Žal je očitno, da 
je v drugem valu strah pred virusom 
pri številnih popustil in bili smo priča 
nekaterih polemik o nevarnosti, ki 
jo ta virus povzroča. Velika večina 

prebivalstva je dosledno upoštevala 
preventivne ukrepe, žal pa ne vsi. Po-
sledice različnih zasebnih druženj so 
se poznale pri številu obolelih, bolni-
šnice so se polnile, in ker bolnišnične 
kapacitete niso neomejene, je država 
morala ukrepati z dodatnimi omejitva-
mi. Prepričan sem, da bi ob upošteva-
nju vseh nujnih preventivnih ukrepov 
lahko danes živeli z dosti manjšimi 
omejitvami, kot jih imamo. Posledič-
no pa bi bila tudi ekonomska škoda, 
ki danes dnevno nastaja, manjša.

Največje žarišče je trenutno v 
dom starejših. Kje pa so še preos-
tala žarišča?
Žal je naš dom postal največje žarišče 
koronavirusa v naši občini. Imamo 
zelo veliko število obolelih, in to 
tako med stanovalci kot tudi med 
zaposlenimi. Želimo si, da se pri 
njih stanje čim prej normalizira in se 
pohod virusa po domu ustavi. Pri tem 
jih popolnoma podpiramo in jim tudi 
pomagamo tam, kjer lahko. Poleg 
tega žarišča smo imeli pomembnejše 
žarišče še v eni gospodarski družbi, 
drugih večjih žarišč pa v naši občini 
ni bilo.

Funkcija poveljnika Štaba civilne 
zaščite je neplačana. Ali bi morala 

biti organizirana profesionalno?
To je težko vprašanje in nanj lahko 
dobite različne odgovore z različno 
argumentacijo. Sam zagovarjam tre-
nutno rešitev. Če bi funkcijo povelj-
nika civilne zaščite profesionalizirali, 
bi se hitro pojavila še kakšna pobuda 
ali želja po še kakšni profesionaliza-
ciji znotraj sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, in to bi lahko pomenilo resno 
grožnjo sedanjemu prostovoljstvu, 
ki je eden od stebrov našega sistema 
zaščite in reševanja. 

V civilno zaščito je vključenih 
približno pet odstotkov prebival-
stva, prostovoljstvo pa ima v Slo-
veniji dolgoletno tradicijo. Kako 
ocenjujete sistem civilne zaščite v 
Sloveniji v primerjavi s podobni-
mi strukturami v drugih državah?
Res je, prostovoljstvo ima v Sloveniji 
dolgoletno tradicijo in ta način dela 
je treba negovati. Vedno zagovarjam 
tezo, da tistega, kar je dobro in deluje, 
ne smemo spreminjati. Danes imamo 
na terenu gotovo v vsaki vasi organi-
zirane oblike sil za zaščito, reševanje 
in pomoč, ki so že večkrat pokazale 
in dokazale svojo sposobnost poma-
ganja ljudem v stiski. Spreminjati 
takšno organizacijo ali pa kopirati 
kakšne druge rešitve, bi bilo nespa-
metno. Kot družba pa si ne moremo 
privoščiti profesionalizacije vseh sil 
za zaščito, reševanje in pomoč, ker bi 
bilo to preprosto predrago.

Ali ima zaradi prostovoljne na-
rave sistem zaščite in reševanja 
kdaj kadrovske težave?
To je odvisno od vseh nas. Če bomo 
ustvarjali klimo, da je prostovoljstvo 
spoštovano, zaželeno in pozitivno, 
da je to nekaj dobrega, se bo tudi več 
posameznikov vključilo v različna 
društva ali druge oblike delovanja 
prostovoljcev. Nikoli nas ni preveč, 
vsak posameznik šteje in prispevek 
vsakega posameznika je zaželen in 
dobrodošel. Zato vabim vse, da pod-
pirajo prostovoljstvo in se skladno s 
svojimi zmožnostmi tudi vključijo v 
različna društva ali enote, ki delujejo 
v našem sistemu zaščite in reševanja. 
S tem se ustvarjajo pogoji, da lahko, 
če bo to potrebno, skupno pomagamo 
tistim, ki bodo to pomoč potrebovali, 
ti pa nam bodo iskreno hvaležni za 
vse storjeno.

Kakšen je odziv meščanov? Ali so 
letos ljudje priskočili na pomoč?
Odziv meščanov je praviloma zelo 
pozitiven. Vsi se zavedajo, da sistem 
zaščite in reševanja v naši občini dobro 
deluje in bo, če bo treba, pokazal, 
kaj zna in zmore, enako kot je to že 
večkrat pokazal. Ta sistem je sestavljen 
iz številnih znanih in neznanih posa-
meznic in posameznikov, ki so zelo 
skromni, znajo in zmorejo pa veliko.
Žarko Nanjara

Foto: osebni arhiv Antuna Gašparca 
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Vodovod Briga-Borovec v izgradnji

Izboljšanje kakovosti vode Rudniškega jezera

Pomoč malim podjetnikom med epidemijo

V okviru projekta Oskrba s pitno 
vodo na območju Sodražica–Ribni-
ca–Kočevje so se novembra začela 
gradbena dela za izgradnjo vodovoda 
na območju naselij Borovec, Gornja 
in Dolnja Briga. Tu sta doslej oskrbo 
z vodo zagotavljala dva manjša vo-
dovodna sistema. Naselje Borovec 
se je v I. fazi projekta navezalo na 
vodovod Kočevska Reka, in vodoh-
ran Inlauf nad Borovcem. Decembra 
2019 pa je bil nato potrjen še predlog 
razširitve projekta z vodovodom Bo-
rovec-Gornja Briga in s tem prido-
bljena tudi sredstva sofinanciranja.

V okviru projekta bo izveden 
vodovodni cevovod na odseku Bo-
rovec–Gornja Briga v dolžini 2.441 
metrov in stranski odsek v dolžini 
180 metrov. Na vodovodnem cevo-
vodu bodo vgrajeni zasuni in hidran-
ti za zagotavljanje požarne varnosti. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska 
dela izvaja podjetje Komunalne 
gradnje Grosuplje, storitve nadzora 

pa podjetje R-inženiring projekt. 
Vrednost del je dobrih 341.000 
evrov. Zaključek je po pogodbi 
predviden v januarju 2021. S tem bo 
zagotovljena varna vodna oskrba kar 
99 % prebivalcem občine Kočevje..

Projekt Oskrba s pitno vodo na 
območju Sodražica–Ribnica–Kočev-
je je partnerski projekt treh občin, 
Občine Kočevje, Občine Sodražica 
in Občine Ribnica. Namen projekta 
je zagotavljanje zanesljive oskrbe 
prebivalcev teh treh občin z varno in 
zdravo pitno vodo. V okviru pro-
jekta je bilo do zdaj položenih več 
kot 63.000 metrov vodovodnih cevi, 
zgrajeni štirje vodohrani, tri vodar-
ne in 11 črpališč. Projekt je v višini 
87,4 % sofinancirala Evropska unija 
iz kohezijskega sklada in proračuna 
Republike Slovenije. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020. 
N. D.

Občina Kočevje je za trajnostni razvoj 
Rudniškega jezera ustanovila posebno 
komisijo. Dve ključni nalogi, s ka-
terima se komisija trenutno aktivno 
ukvarja, sta sanacija oziroma pregled 
kanala za odvodnjavanje presežka je-
zerske vode ter izboljšanje kakovosti 
globinske vode. 

Ob oktobra zaznani narasli gladini 
jezera je Občina Kočevje v sodelova-
nju s Komunalo Kočevje takoj pristo-
pila k pregledu stanja cevnega kanala. 
Posnetki kanala so pokazali, da je 
popolnoma zamašen zaradi vraščanja 
korenin dreves nad cevmi in mulja. 
Interventna sanacija z odstranitvijo 
zamaška je bila že izvedena oktobra, 
v sodelovanju z Direkcijo za vode RS 
pa poteka tudi pregled celotnega ka-
nala: čiščenje, video posnetek in nov 
geodetski posnetek. S tem bodo tudi 
vzpostavljeni pogoji za oceno celovite 
sanacije kanala, ki jezero povezuje z 
reko Rinžo.

Komisija je obravnavala tudi pred 

kratkim pridobljene rezultate analize 
globinskih voda jezera. Vzorce vode 
je na različnih globinah jezera pri-
dobilo Potapljaško društvo Ponirek 
Kočevje, za informativno analizo 
pa je poskrbelo podjetje Melamin. 
Pridobljeni rezultati so se primerjali 
z diplomsko nalogo Tatjane Rauh, 
ki je vzorce jezera na podoben način 
obravnavala tudi leta 2014.  Primer-
java vzorcev kaže na spremembo 
oziroma poslabšanje parametrov, 
predvsem pri vsebnosti kisika v 

globini, povečanja hranil (fosfatov in 
nitratov) in povečanja motnosti vode. 
Razlog za takšno stanje je predvsem 
v tem, da voda na dnu jezera ne kroži, 
hkrati pa je obremenjena s pretirano 
akumulacijo omenjenih hranil, kar je 

delno posledica naravnih procesov 
propadanja, delno pa človeškega vno-
sa. Eden od ukrepov je tako povečan 
nadzor nad človeškim vnosom količi-
ne hranil, ključna obravnavana rešitev 
pa je odjem globinske vode. Podoben 
princip je bil uspešno uporabljen tudi 
v primeru Blejskega jezera in drugje v 
tujini. Občina Kočevje bo v sodelova-
nju z Direkcijo RS za vode poskušala 
pristopiti k vzpostavitvi pilotnega 
odvzema vode iz jezerskega dna na 
način, da se vzpostavil vzporedni cev-
ni sistem, ki se naveže na začetni del 
obstoječega prelivnega kanala. Voda 
bi se tako regulirano in nadzorovano 
odvzemala iz jezera. Površinska voda 
sicer po vseh meritvah v zadnjih letih 
ustreza kopalnim standardom, a cilj 
je, da z ukrepi na dolgi rok dosežemo 
dobro kakovost vode na območju 
celotnega jezera in s tem zagotovimo 
pogoje za biotsko raznovrstnost ter 
kohabitacijo številnih dejavnosti.
K. G.

Občina Kočevje je novembra ob-
javila nov javni razpis za dodelitev 
nepovratnih sredstev malim pod-
jetnikom v občini Kočevje, ki so 
utrpeli poslovno izgubo zaradi raz-
glašene epidemije covida-19. Gre 
za drugi paket pomoči lokalnemu 
gospodarstvu na ravni občine.

Razpisana sta dva ukrepa v 
skupni višini 30.000 evrov, in sicer 

subvencioniranje najemnin poslov-
nih prostorov zaradi razglašene 
epidemije covida-19 ter subven-
cioniranje nujnih obratovalnih 
stroškov. Na razpis se lahko prija-
vijo mala, mikro in srednje velika 
podjetja ter zadruge. Po novem 
pravilniku so do sredstev upraviče-
na tudi društva, ki opravljajo tržno 
dejavnost in zaposlujejo najmanj 

eno osebo.
Razpis bo odprt do porabe 

sredstev, vendar najdlje do 30. 
novembra 2020. Vloge se bodo 
odpirale sprotno, sredstva pa bodo 
prejeli upravičenci, ki bodo oddali 
pravočasne in popolne vloge, in si-
cer po vrstnem redu prispetja vloge 
do porabe sredstev.
S. M. 

Foto: arhiv Občine Kočevje  

Foto: Komunala Kočevje 

Foto: Tyler Franta, Unsplash 
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Javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj

Pločnik na Trati

V Kočevski Reki sanacija 
ceste in javna razsvetljava

10. novembra je bil objavljen javni razpis Občine Kočevje za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj v najem. Strankam je dostopen na uradni spletni strani Občine 
Kočevje, v rubriki javnih objav in razpisov. Obrazec vloge za prijave na javni 
razpis stranke lahko dobijo med trajanjem razpisa tudi v Glavni pisarni Občine 
Kočevje. Razpisni rok za oddajo vloge oz. prijave je 1. december 2020. Za do-
datne informacije stranke lahko pokličejo na telefonsko številko 01/8938 235, 
svetovalko za upravljanje z objekti Mojco Bence.
M. B. 

Za povečanje varnosti vseh udeležencev prometa in predvsem pešcev, kot naj-
ranljivejše skupine, se na Trati ureja nov odsek pločnika. Dela bodo potekala v 
dveh fazah. Novembra so se začela dela za izgradnjo pločnika ob občinski cesti 
od vhoda v Podjetniški inkubator Kočevje do Trate XIV, v naslednji fazi pa se 
bo nadaljevala gradnja do glavne ceste na Trati. Tako bo zgrajenih več kot 230 
metrov novega pločnika, širokega 1,5 metra. Gradnja celotnega odseka je oce-
njena na 35.000 evrov. Med trajanjem obeh posegov so predvidene tudi delne 
zapore cest, zato občane v tem času prosimo za strpnost. 
G. Š.

Novembra so se v Kočevski Reki, od križišča pri cerkvi do križišča z državno 
cesto v smeri Gotenice, začela dela za rekonstrukcijo ceste. Celoten odsek ceste 
se bo preplastil, zamenjan bo del poškodovanih robnikov na pločniku, ki bo na 
posameznih delih tudi preplaščen. Ob tem bo urejeno še meteorno odvodnja-
vanje ceste. Vzporedno z omenjenimi deli pa bo celoten odsek ceste dobil tudi 
javno razsvetljavo. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra, odvisno 
od vremenskih pogojev. Investicijo je sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. 
G. Š. 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Praznična okrasitev mesta

Zaradi novega koronavirusa bo le-
tošnji december zagotovo drugačen 
kot sicer. A kljub temu bo Kočevje 
tudi letos zažarelo v prazničnih lučeh. 
Pravzaprav bo praznična okrasitev 
mesta letos še nekoliko nadgrajena in 
bogatejša. Načrt okrasitve je bil prip-

ravljen na Občini Kočevje, zajemala 
bo osvetlitev objektov in dreves, poleg 
mestne ploščadi, kjer bo svoje mesto 
kot doslej imela novoletna srečica, pa 
bo letos praznično okrašen tudi park 
Gaj. V drevored bomo umestili zvez-
dnato nebo, ki bo vabilo na zimske 

praznične sprehode skozi drevored, 
našli pa boste lahko tudi lep kotiček za 
posedanje ob osvetljenih smrečicah. 

Praznična okrasitev z več kot 2.800 
tekočimi metri luči se je začela name-
ščati že pred dnevi, prižig prazničnih 
luči pa je kot v prejšnjih letih načrto-

van na Miklavževo. Glede na trenutno 
situacijo samega dogodka ob tem žal 
še ni možno napovedati, vsekakor pa 
si želimo, da bo okrasitev pričarala 
čim več veselja in prazničnega vzduš-
ja v naši občini. 
T. Š. U., K. G.

Foto: arhiv občine Kočevje, simbolni prikaz 
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Nov prikazovalnik hitrosti Vi vozite

Kratki dokumentarni film Nad oblaki

Romska kultura zame in zate

Na poziv Agencije za varnost prometa 
za brezplačni enoletni najem prika-
zovalnikov hitrosti 'Vi vozite' se je 
prijavilo 34 občin, strokovna komisija 
pa jih je izbrala 15, med njimi tudi 
Kočevje. Nov prikazovalnik je pos-
tavljen na Tomšičevi ulici, na križišču 
s Cankarjevo ulico in cesto na Trato 
(pri tunelu). V občini Kočevje imamo 
tako trenutno sedem prikazovalnikov 
hitrosti. Na državni ravni se je name-

stitev prikazovalnikov hitrosti doslej 
izkazala kot učinkovito sredstvo za 
takojšnje zmanjšanje povprečnih 
hitrosti. Prehitra vožnja je namreč 
kljub preventivnim akcijam in pogos-
temu opozarjanju vseh institucij, ki 
delujejo na področju preventive, še 
vedno zelo pogost vzrok prometnih 
nesreč z najhujšimi posledicami. Do 
konca letošnjega septembra je zaradi 
neprilagojene hitrosti na slovenskih 

cestah ugasnilo 22 življenj, sporočajo 
iz agencije. Dosedanji podatki kažejo, 
da vozniki, ki se zavedajo nadzora, 
ravnajo bolj previdno, tudi tedaj, ko 
nadzor ni očiten. Rezultati merilnikov 
so v Kočevju hkrati tudi podlaga za 
sprejemanje odločitev o ustreznih 
ukrepih za umirjanje prometa, če ana-
liza pridobljenih podatkov pokaže na 
prehitro vožnjo.
K. G. 

Leto 2020 v občini Kočevje v sklopu 
kulturnega tematskega leta obeležu-
jemo kot Ramorjevo leto, razprimo 
krila. Posvečeno je kočevskemu pi-
lotu in graditelju letal Hansu (Ivanu) 
Ramorju in 85-letnici organiziranega 
letalstva na Kočevskem. Zgodba tega 
izjemnega Kočevarja je marsikomu 
neznana, čeprav je resnično  zanimi-
va in pomembna, tako za naš prostor 
kot tudi širše. Bere se kot film in tudi 
zato jo je Občina Kočevje v sodelo-
vanju z ljubiteljskim zgodovinarjem 
Mihaelom Petrovičem ml. in ekipo 
Centra za mladinsko Kulturo Kočev-
je prelila v kratek dokumentarni film, 
ki je na ogled na Youtube kanalu 
Občine Kočevje, pod naslovom Nad 
oblaki – pilot in graditelj letal Hans 
(Ivan) Ramor. Občina Kočevje se 
zahvaljuje vsem sodelujočim pri 
nastanku zapisa dela naše zgodovine. 
In ker v času koronavirusa dediš-
čine Ramorja ne moremo pobližje 
spoznati na različnih dogodkih, res 
lepo vabljeni, da jo pobližje spoznate 
v filmu. 
K. G.

Občina Kočevje se je leta 2019 s 
partnerji Podjetniškim inkubatorjem 
Kočevje – enoto Ljudska univerza 
in Občinskim Romskim društvom 
Romano ritmo Kočevje prijavila na 
4. javni poziv CLLD – problemsko 
območje, in sicer s projektom Rom-
ska kultura zame in zate. Sredstva 
za sofinanciranje je akcijski skupi-
ni Po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe dodelilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v okviru Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.

Cilj projekta je ozaveščati romsko 
populacijo o pomenu vključevanja 
v širšo lokalno skupnost z name-
nom ohranjanja lastne kulture, 
hkrati pa s spoznavanjem kulture 
romske skupnosti na območju LAS 
premagovati predsodke in stereotipe 

ter izboljševati razumevanje romske 
kulture, ki na neki način pogojuje 
njihovo vedenje, pri večinskem 
prebivalstvu. Z izvajanjem delavnic 

plesa in športa se bodo Romi po-
dučili o pomenu gibanja in zdrave 
prehrane. 

V okviru projekta se bodo izvedli 

šiviljski tečaji za romske ženske, 
ki bi potem v vlogi mentoric rom-
ske najstnice učile šivati oblačila. 
Izvedli se bodo plesni tečaji za 
Rominje, produkt obeh dejavnosti 
pa bo prireditev – plesni nastop na 
odru mestne ploščadi. Za moško 
populacije Romov se bodo organi-
zirali treningi skupinskega športa, 
npr. nogomet, košarka ipd. Z delav-
nicami o nenasilni komunikaciji in 
mediaciji med Romi in večinskim 
prebivalstvom pa se bo prispevalo k 
premagovanju stereotipov.

Projekt se izvaja od letošnjega 
septembra do julija 2021. Celotna 
vrednost projekta znaša 110.158 
evrov, od tega je od Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja sofinanciranih 78.727,13 evra.
I. Š.

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: Ljudska univerza Kočevje  

Foto: izsek iz filma Nad oblaki  
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Pobuda za vrnitev družbene lastnine 

Ob rekordnem turističnem obisku pogumni načrti za naprej

Iz medijev lahko izvemo, da se 
razprodaja Slovenije nadaljuje, 
prodaja se namreč tovorni pro-
met Slovenskih železnic, ki je 
zelo dobičkonosen. Kot da ni 
dovolj škode že zaradi prodaje 
hlodovine v tujino, nam bodo 
zdaj tujci zaračunavali še prevoz 
hlodov. Zato smo na predsednika 
vlade in Vlado Republike Slove-
nije naslovili pobudo, da pristo-
pijo k izvedbi takojšnje vrnitve 
neustavno in brez soglasja drža-
vljanov odvzete družbene lastni-
ne, to je naše skupne zasebne 
lastnine, saj smo dejanski njeni 
lastniki. Tako naj nam pomagajo 
vrniti dediščino naših prednikov, 
oplemeniteno z našim delom in 
namenjeno tudi potomcem, dok-
ler bo naš rod obstajal. O pobudi 

smo obvestili predsednika RS 
Boruta Pahorja, predsednika Dr-
žavnega zbora RS Igorja Zorčiča, 
poslanke in poslance DZ, predse-
dnika Državnega sveta RS Alojza 
Kovšco in državne svetnice in 
svetnike. Tako je obveščena ce-
lotna država. Nihče ne bo mogel 
reči, da ne ve!

Po ustavi RS je družbena 
lastnina zavedena kot zasebna 
lastnina. 

33. člen: Zagotovljena je pra-
vica do zasebne lastnine in dedo-
vanja. 

69. člen: Lastninska pravica 
na nepremičnini se lahko v javno 
korist odvzame ali omeji proti 
nadomestilu v naravi ali proti od-
škodnini pod pogoji, ki jih določa 
zakon.

Da je družbena lastnina zave-
dena kot zasebna lastnina v 33. 
členu Ustave RS; U. l. RS, št. 
33/91-I, preden je ta šla v spre-
jem, so potrdili tedaj prisotni 
predstavniki Zbora za ustavo. Re-
publika Slovenije je sprejela niz 
zakonov, s katerimi nas je razlas-
tila v nasprotju z Ustavo RS s 33. 
in 69. členom in mednarodnim 
pravom, še posebej s SPLOŠNO 
DEKLARACIJO ČLOVEKO-
VIH PRAVIC, ki jo je sprejela 
Generalna skupščina OZN v 
Parizu, 10. decembra 1948, U. l. 
RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018, 
ki govori:
17. člen: 1. Vsakdo, bodisi sam 
bodisi skupaj z drugimi, ima pra-
vico imeti v lasti premoženje. 
2. Nikomur ne sme biti premože-

nje samovoljno odvzeto. 
30. člen: Ničesar v tej deklaraciji 
ni mogoče razlagati v smislu, 
da katerikoli državi, skupini ali 
posamezniku daje pravico, da iz-
vaja katerokoli dejavnost ali stori 
katerokoli dejanje, usmerjeno k 
uničenju katerekoli od tukaj dolo-
čenih pravic in svoboščin.

Družbena lastnina je ne razdel-
na oblika lastnine, je last vseh nas 
državljanov. 

Zakonodajalec, poslanci Držav-
nega zbora Republike Slovenije, 
za razlastitev, podržavljanje in 
preprodajo naše lastnine tretjim 
osebam ni imel našega soglasja 
v obliki referendumske oblike, 
zjasnitve ali notarsko overjenih 
pisnih izjav večine državljanov 
lastnikov, da to dejanje lahko 

stori, in vendar so to storili. Po 
ustavi in mednarodnem pravu 
se enostranska razlastitev ime-
nuje kraja, ki ne zastara, vrnitev 
ukradenega pa je samo vprašanje 
časa. 

Lastnina je temelj sedanje in 
bodoče suverenosti naše skup-
nosti kot vseh drugih skupnosti v 
tem svetu. Rešitev tega temeljne-
ga pravno lastniškega problema 
te države je vrnitev v stanje pred 
pričetkom njegove odtujitve v 
našo last in pomeni, da se bomo 
državljani skupaj odločili, kako 
naprej.

Pobuda je podana v imenu 
skupine državljanov z več kot 
250.000 osebami in osebno s 
podpisom več kot 5.000 občanov. 
Janko Veber

Ob vsakodnevnem fokusu na 
krizo zaradi covida-19 je prav, 
da se posvetimo tudi prijetnejšim 
temam in potegnemo črto pod 
eno najuspešnejših turističnih 
sezon v naši občini. Po tem, ko 
je veliko Slovencev ostalo doma, 
so številni oddih iskali znotraj 
meja naše države. Kako se izo-
gniti natrpanim plažam in večjim 
turističnim središčem, pa je raz-
mišljala tudi velika večina tujih 
turistov. Kot naročeno za Koče-
vsko in njeno neokrnjeno naravo, 
ki ponuja obilo športnih aktivno-
sti in doživetij. Ves trud in tudi 
precejšnja finančna sredstva, ki 
so se v zadnjih letih namenjala za 

oblikovanje celovitega produkta, 
t. i.  Destinacije Kočevsko, se je 
tokrat resnično obrestoval. Samo 
v Občini Kočevje je bilo do 1. 
oktobra unovčenih 1926 turistič-
nih bonov, skupaj s Kostelom in 
Osilnico pa več kot 4 tisoč. V ju-
liju je število prenočitev poraslo 
kar za 70 odstotkov glede na leto 
2019. Po pričevanjih naših ponu-
dnikov, je šlo v veliki večini za 
nove goste, ki bodo vtise ponesli 
v svet, nadejamo pa se, da se bo-
do tudi še kdaj vrnili.

Osrednja točka kočevskega 
turizma postaja tudi Rudniško 
jezero. Z nekaj dodatnega na-
pora se je letos uredila glavna 

plaža, vzpostavil se je nov režim 
za odpadke, izboljšal prostor 
za toaletne prostore, ravno v 
tem trenutku pa poteka pregled 
celotnega kanala, ki poskrbi za 
odvod odvečne vode iz jezera v 
Rinžo. Del kanala je bil namreč 
zamašen, posledica pa je bil 
opazen dvig gladine jezera. Z 
ustanovitvijo Komisije za izved-
bo ukrepov izboljšanja stanja 
kvalitete vode in trajnostnega 
razvoja Kočevskega jezera je 
župan z ekipo dal zelo jasen 
signal, da kot zelena destinacija 
zagovarjamo najvišje okoljske 
standarde. Komisija se bo tako 
aktivno posvetila izboljšanju 

kakovosti tudi globinske vode 
v jezeru, površinska kopalna že 
tako nikoli ni bila sporna, na ta 
način pa vzpostavila ekosistem, 
ki bo prijazen tako številnim 
ribjim vrstam kot tudi vsem 
drugim živalskim in rastlinskim 
vrstam ob jezeru. Pri tem poteka 
tesno sodelovanje z Ribiško 
družino Kočevje, ki bo okrepila 
nadzor nad pretiranim hranje-
njem rib, vzpostavil pa se bo 
tudi organiziran ribolovni režim 
za številne tujce, ki prihajajo na 
rekreativni ribolov. Vsekakor 
je treba zagotoviti, da bodo vsi 
obiskovalci jezera, tako kopalci, 
sprehajalci, potapljači, ribiči, 

jadralci ali samo opazovalci na-
rave, delovali v sožitju in med-
sebojnem razumevanju. Čeprav 
je večino zemljišč okoli jezera 
še vedno v zasebni lasti, bomo 
s sredstvi v proračunih za nas-
lednji dve leti zagotovili, da na 
mestih, kjer nam je to omogoče-
no, uredimo dodatno ponudbo 
za obiskovalce našega jezera kot 
tudi za tiste, ki ga uporabljajo za 
športno-rekreativne dejavnosti. 
Prostora je dovolj za vse, naša 
skupna skrb pa mora biti obču-
tljiv jezerski ekosistem, da bo 
takšen ostal tudi za naslednje 
generacije. 
Gregor Košir

Čemu sprememba praznika občine Kočevje?
V eni od septembrskih oddaj 
Urednikov komentar na radiu 
Univox so bili poslušalci nago-
vorjeni, da je treba razmisliti o 
spremembi datuma občinskega 
praznika. Občina Kočevje na-
mreč svoj občinski praznik pra-
znuje 3. oktobra, na spomin ob 
zasedanju Zbora odposlancev, ki 
je potekalo v Kočevju od 1. do 
3. oktobra 1943 v takratnem So-
kolskem, danes Šeškovem domu. 
Socialni demokrati smo se po 
tehtnem premisleku in sklepanju, 
da komentar morda predstavlja 
stališča več posameznikov, in ne 

le urednikovega osebnega mne-
nja, odločili sporočiti naslednja 
stališča:

- Ne razumemo, da se predlog 
sproža v času epidemije, ko hote 
ali nehote odpira prostor za vnos 
razdora med ljudi, in to v razme-
rah, ko potrebujemo zaupanje in 
maksimalno možno sodelovanje 
za potrpežljivo in nikakor eno-
stavno premagovanje epidemije 
covida-19.

- Ne razumemo, zakaj bi burili 
duhove z nečim, kar je v bistvu 
pogled nazaj, v zgodovino, ki je 
ni mogoče spremeniti; ne želimo 

pa je tudi ne na novo interpreti-
rati. 

Ne razumemo, zakaj bi se ob-
čani Kočevja odrekli žlahtnemu 
sporočilu Zbora odposlancev 
slovenskega naroda, ki je izraže-
no v znamenitih besedah Ivana 
Cankarja Narod si bo pisal sodbo 
sam. In to v obdobju, ko mesto 
cveti in se pospešeno razvija 
na več ravneh. Če kaj, smo v 
preteklem desetletju dokazali, 
da smo se oprli na lastne ljudi, 
njihovo znanje in lastne odločit-
ve ter premaknili tempo razvoja 
občine v mnogo višjo prestavo. 

Ali ta dejanja ne dokazujejo, da 
lahko s ponosom potrjujemo zgo-
dovinsko odločitev slovenskega 
naroda, da sami upravljamo svo-
je življenje in svojo prihodnost 
in da od nikogar ne pričakujemo 
in si ne dovoljujemo, da nam za 
našo prihodnost nameni kakršno-
koli dovoljenje.

- Ne razumemo, zakaj ne bi 
raje namenili vseh svojih po-
tencialov v povezovanje ljudi, 
idej in predlogov za program v 
občini Kočevje, ki ga je Evropa 
poimenovala Novo evropsko, 
zeleno zavezništvo. Pred kratkim 

smo se uvrstili med 100 najbolj 
prepoznanih zelenih destinacij 
na svetu. Obe dejstvi nas lahko 
samo nagovarjata in navdajata z 
zaupanjem, da bomo prihodnost 
v svoji občini lahko uresničevali 
toliko bolj uspešno in zagotovili 
vsem občanom bolj zdravo oko-
lje in trajnostno blaginjo vsem 
občanom.

Verjamem, da velika večina 
ljudi, ki živijo v Kočevju, izraža 
podobna stališča in niso naklo-
njeni takšnim spremembam, ki bi 
razdvajale, in ne povezovale. 
Predrag Baković

Barva: 
Pantone 655 cp

Pomembni ukrepi
Na novembrski dopisni seji ob-
činskega sveta smo svetniki gla-
sovali o pravilniku dodeljevanja 
sredstev iz občinskega proračuna 
za blažitev posledic epidemije 
covida-19.

Pravilnik omogoča razpis treh 
različnih ukrepov, ki so name-
njeni izredni finančni pomoči po-
slovnim subjektom, ki so utrpeli 
poslovno izgubo kot posledico 
epidemije covida-19, ki je bila 
razglašena z Odlokom o razgla-
sitvi epidemije nalezljive bolezni 
covida-19 na območju Republike 
Slovenije. Ukrepi, ki jih pravilnik 

ureja so: 1. Subvencioniranje 
najemnin poslovnih prostorov 
zaradi razglašene epidemije covi-
da-19; 2. Subvencioniranje nujnih 
obratovalnih stroškov zaradi raz-
glašene epidemije covida-19; 3. 
Spodbujanje turistične promocije. 
Sredstva po obravnavanem pravil-
niku se dodelijo le pod pogoji in 
v mejah, ki ne pomenijo kršitve. 
Zagotovili smo dodatnih 30.000 
evrov za blaženje posledic.

V našem odboru smo velik po-
udarek namenili varnosti in zdra-
vstvu v občini. Ob nastopu nove 
vlade pod vodstvom Janeza Janše 

smo v odboru izpostavili problem 
varnosti v občini. Vlada je kljub 
epidemiji ustanovila delovno 
skupino za obravnavo romske 
problematike in v kratkem prip-
ravila zelo konkretne predloge za 
rešitev nastale situacije, s katero 
se vsakodnevno srečujemo tudi 
občani Kočevja. Lahko zaključi-
mo, da v prejšnjih vladah ni bilo 
interesa, da bi se lotili reševanja 
romske problematike in proble-
matike varnosti, sedanja vlada 
je to naredila v dobrih sedmih 
mesecih. Večmesečno zelo inten-
zivno delo kaže jasnejše obrise 

rezultatov, ki so usklajeni na rav-
ni državnih sekretarjev pristojnih 
ministrstev. 

Novembra nas je vse presenetil 
nepričakovan odstop zelo uspešne 
pediatrinje Edite Jusič, dr. med., 
ki je med pacienti zelo priljublje-
na. Glede na to, da imamo v ZD 
Kočevje pomanjkanje kadrov, 
zlasti kakovostnih pediatrov, 
bomo zahtevali odgovore od od-
govornih v svetu zavoda kot od 
odgovornih na Občini Kočevje. 
Vsi bi pričakovali, da bomo v tej 
situaciji naredili vse, da kakovos-
ten domači kader ostane v občini, 

in poiskali razloge za tako stanje, 
ki ni dobro in ni spodbujajoče tu-
di za prihod novih kadrov. 

Spodbujajoča novica je, da je 
gradbenikom v samo desetih dneh 
uspelo adaptirati več kot 1.700 
kvadratnih metrov bolnišničnih 
kapacitet nedograjenega objekta 
Diagnostično terapevtske službe 
UKC Ljubljana, ki bodo namenje-
ni bolnikom s covidom-19. Pred 
tem je objekt več let ostajal nedo-
končan. Da se, če je volja in zna-
nje. Upoštevajmo vse priporočene 
ukrepe in ostanimo zdravi.
Luka Bubnjić
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Ortodontsko zdravljenje za otroke

Sladkor prekomerno uživajo predvsem mladostniki

V nasprotju s številnimi evropski-
mi državami je v Sloveniji večini 
otrok in mladostnikom omogočeno 
zdravljenje zobnih in če-
ljustnih nepravilnosti 
v okviru javnega 
zdravstvenega 
sistema. Tudi 
zato, še bolj 
pa zaradi vse 
večje informira-
nosti staršev o 
koristih ortodont-
skega zdravljenja, 
se zanj vsako leto 
odločajo številni ot-
roci različnih staro-
stnih skupin. 

Cilj orto-
dontskega 

zdravljenja 
pri otrocih 
je pravilno 
oblikovano 
in delujoče 

zobovje in pravilen razvoj čeljusti. 
Najboljše rezultate je mogoče doseči 
prav pri otrocih in mladostnikih. 

Na kaj morate biti pozorni starši 
pri svojem otroku? Najpogo-

stejši znaki, ki nakazujejo 
potrebo po ortodontskem 
zdravljenju, so:
• škodljive razvade, 
kot sta predolgo sesanje 
dude in sesanje prsta,
• preveč ali premalo 
prostora med zobmi,

• štrleči prednji zobje,
• nepravilen ugriz,

• težave pri govoru in 
žvečenju ter

• dihanje skozi usta.
Vsekakor svetujem, da se 

o navedenih težavah 
najprej posvetu-

jete z otrokovim 
zobozdravnikom. 
Če bo zobozdrav-
nik presodil, da 
gre za resnej-
šo težavo, 
ki zahteva 
ortodontsko 
zdravljenje, 

vam bo izdal 
napotnico za 
pregled pri or-
todontu. Pripo-
ročljivo je, da 
v primeru težav 
otroka prvič 
odpeljete k or-
todontu takrat, 
ko izpadajo 
mlečni zobje 
in izraščajo 
stalni. V red-
kih primerih 
nepravil-
ne rasti 
čeljustnic 
pa tudi 
prej, ko 

ima otrok še mlečne zobe. V neka-
terih primerih lahko tudi starši sami 
pripomorete k temu, da vaš otrok v 
prihodnje ne bo potreboval ortodon-
ta. Tak primer je prekomerno sesanje 
palca ali dude v otroštvu.

Do kdaj otroku pripada zdravlje-
nje na koncesijo?
V Sloveniji bo ZZZS stroške orto-
dontskega zdravljenja kril do nje-
govega 18. leta starosti, če je bila 
potreba po zdravljenju ugotovljena 
pred njegovim 16. letom starosti. V 
praksi to pomeni, da mora otrok priti 
do ortodonta na prvi pregled pred 
16. letom. Pravica do zdravljenja je 
ob tem pogojena tudi z oceno nep-
ravilnosti, ki jo na podlagi morfolo-
ških in funkcionalnih znakov poda 
ortodont. Ta bo zato že ob prvem 
pregledu opravil temeljit pregled in 
se glede na vrsto nepravilnosti od-
ločil, ali otroku pripada ortodontsko 
zdravljenje in kdaj je primeren čas 
za začetek.

Čakalne dobe
Ko govorimo o ortodontskem zdra-
vljenju, govorimo o dveh čakalnih 
dobah. Prva traja od trenutka, ko 
oddate napotnico za prvi pregled, 
do dne, ko ste nanj naročeni. Druga 
čakalna doba pa je od prvega pregle-
da do dejanskega začetka terapije. Ta 
je običajno še daljša kot prva. Eden 
od razlogov za dolge čakalne dobe 
je, da zdravstvena zavarovalnica tudi 
zaradi nizkega kriterija krije stroške 
zdravljenja veliko otrokom. Ob tem 
pa je treba nujno povedati, da lahko 
ortodont na letni ravni naredi točno 
določeno število storitev, ki jih določa 
zavarovalnica, ne glede na to, koliko 
otrok čaka pri njem v čakalni vrsti.

Drug razlog se skriva v sodobnem 
načinu življenja in vse večji infor-
miranosti tako staršev kot otrok, ki 
se vse bolj zavedajo pomena zdra-

vih in lepih zob. To seveda pomeni 
večje povpraševanje po ortodontih 
kot v preteklosti in posledično daljše 
čakalne dobe. Več o čakalnih dobah 
in možnih rešitvah si lahko preberete 
na portalu eZobozdravnik.si.

Vzdržujte ustno higieno
Eden od pomembnih pogojev za 
uspešno ortodontsko zdravljenje 
je tudi ustna higiena. Ta mora biti 
ves čas zdravljenja na visoki ravni. 
V prvi vrsti ste zanjo odgovorni 
starši, da svojim otrokom predstavite 
pomembnost zdravih zob in ustne 
votline ter jih naučite pravilno čistiti 
zobe. Pri večjih otrocih ali mlado-
stnikih je pomembno, da se tega čim 
bolj zavedajo. Na slabo očiščene 
zobe in morebitne zametke kariesov 
jih ob kontrolnih pregledih opozar-
jam tudi sama. 

Ne nazadnje je tudi skrb za ustno 
higieno ena od 'skritih prednosti' 
ortodontskega zdravljenja. Čeprav 
ta do njegovega začetka ni bila na 
primerni ravni, se v večini primerov 
to po namestitvi zobnega aparat 
spremeni. Pri številnih otrocih 
redno in pravilno čiščenje postane 
rutina, ki jo ohranijo tudi, ko aparat 
snamejo. 

Vesela in hvaležna sem, da lahko 
opravljam tako plemenit poklic, ki 
vašim otrokom pomaga do izbolj-
šanega videza zob in obraza. Če na 
tem mestu kot rezultat uspešnega 
ortodontskega zdravljenja omenim 
tudi večjo samozavest, izboljšanje 
govora, dolgoročno bolj zdrave zobe 
ali pa recimo zmanjšanje nevarnosti 
poškodb krivo izraslih ali štrlečih 
zob, je to vsekakor zadosten mo-
tiv za vse skrbne starše, da če tudi 
vaš otrok potrebuje ortodontsko 
zdravljenje, začnite čim prej urejati 
vse potrebno za začetek tega.
Marija Rižner, dr. dent. med. speci-
alist čeljustne in zobne ortopedije

Ker smo 14. novembra praznovali 
svetovni dan sladkorne bolezni, je s 
to tematiko obarvan celoten mesec. 
Že od lanskega novembra poteka tudi 
projekt Odkrijmo sladkorno bolezen, 
ki ga vodi Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje v sodelovanju z Inštitutom 
za nutricionistiko. Njihov namen 
je ugotoviti razširjenost sladkorne 
bolezni in pomagati k zgodnjemu 
odkrivanju ali preprečevanju bolezni.

V znanstveni reviji Nutrients so bili 
že junija objavljeni rezultati nacio-
nalne raziskave o prehranskem vnosu 
prostih sladkorjev pri slovenskih 
mladostnikih, odraslih in starejših 

odraslih. Ta je potekala v sklopu pro-
jekta Sladkor v prehrani, ki ga finan-
cirata Ministrstvo za zdravje in Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost, 
v povezavi z nacionalno reprezenta-
tivno prehransko raziskavo Si.Menu. 
Z raziskavo so predvsem prepoznali 
glavne vire sladkorjev v prehrani. 

Sodelovalo je 1248 prebivalcev 
Slovenije, starih od 10 do 74 let. 
Ugotovitve kažejo, da več kot 10 
% energije iz prostih sladkorjev 
užije kar 44 % mladostnikov, 18 % 
odraslih in 19 % starejših odraslih. 
Največ prostih sladkorjev mlado-
stniki užijejo s sladkimi pijačami in 

sadnimi sokovi, tortami, kolači in pe-
civom. Med odraslimi in starostniki 
so prav tako na prvem mestu sladke 
pijače, torte in pecivo, sledita pa jim 
med in namizni sladkor. Kot kaže, 
so z vidika prekomernega uživanja 
najbolj problematični ravno otroci in 
mladostniki.

Študije kažejo, da ima uživanje 
dodanega oziroma prostega sladkorja, 
zlasti ko je ta v tekoči obliki, negativ-
ne učinke na zdravje. Zobna gniloba, 
inzulinska rezistenca, sladkorna bole-
zen tipa 2, metabolni sindrom, nealko-
holna zamaščenost jeter in srčno-žilne 
bolezni so le nekatere izmed njih. 

Svetovna znanstvena organiza-
cija (WHO) je že leta 2015 izdala 
smernice, po katerih naj dnevni vnos 
prostega sladkorja ne bi presegal 10 
odstotkov. Temu je sledilo še dodat-
no priporočilo, ki to zmanjšuje na 
5 odstotkov, saj bo tako učinek na 
zdravje še boljši. Kmalu sta se pri-
družila tudi Ameriška zveza za srce 
(AHA) in Evropsko združenje za 
pediatrično gastroenterologijo, hepa-
tologijo in prehrano (ESPGHAN), ki 
priporočajo, naj se otroci do druge-
ga leta starosti prostim sladkorjem 
izogibajo.
Neja Jerebičnik

Foto: Osebni arhiv Marije Rižner 
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Brez moke ni kruha, brez mlinov pa tudi ne
Med prvim valom epidemije covida-19 smo Slovenci množično odhajali v trgovine in si delali zaloge hrane. Prvi je s trgovskih polic pošel 
kvas. Kmalu so se po socialnih omrežjih pojavile fotografije umetelno pečenega domačega kruha. Izredne razmere so ljudi v zelo kratkem 
času prisilile v samooskrbo, v tem primeru s kruhom. Kot da bi se vrnili nazaj v čas, v ne tako daljno preteklost, ko je bila peka kruha doma 
del skoraj vsakega gospodinjstva. Vendar je bila pot do moke še pred drugo svetovno vojno na širšem Kočevskem veliko bolj zahtevna, 
upoštevajoč odvisnost od letine, kraško zemljo in nestanovitne vodne vire.

Vsak še tako skromen potok v bližini 
doma so ljudje izkoristili in ob njem 
postavili manjši mlin, ki je najpo-
gosteje deloval na sistem zbiranja 
vode. Ko se je je nabralo dovolj, so 
jo spustili pod mlinsko kolo, to pa 
se je vrtelo toliko časa, dokler se ni 
vodno zajetje izpraznilo. Pravimo, 
da takšni mlini delujejo na spodnjo 
vodo, kar pomeni, da je voda napelja-
na pod mlinsko kolo in ne nad njim 
— zgornja voda. Ko so tudi ti vodni 
viri presahnili, so ljudje v vaseh, ki 
so bile zelo oddaljene od njih, imeli 
dve možnosti. Lahko so se odpravili 
na večurno pot do mlinov na Krki 
ali Kolpi ali pa so posegli po ročnih 
mlinih - žrmljah, kočevarsko Kirn 
(tudi Kürn). Kje so delovali mlini v 
preostalih delih Kočevske, Kostela, 
Osilnice in Loškega Potoka?

Vasi od Jasnice do Črnega Potoka 
so mlele žito v mlinih ob reki Rin-
ži. Čeprav je ta kraška reka redno 
poplavljala, so ob njej in njenih izvi-
rih postavljali mline. Okoli leta 1900 
je na reki Rinži delovalo šest mlinov. 
Zaradi nepredvidljivosti poplav sta 
pred drugo svetovno vojno v Kočev-
ju delovala tudi dva parna mlina. V 
Črnem Potoku je deloval mlin, ki je 
zbiral vodo v bližnjem kalu. Tega 
je ob močnih poplavah dosegla in 
napojila tudi Rinža. Iz Rajhenava je 
prek Roga potekala mlinarska pot v 
Črmošnjice. Tam je ob Divjem potoku 
ter Črmošnjičici delovalo večje števi-
lo mlinov ter žag, o čemer pričajo tudi 
krajevna imena, na primer Stare Žage. 
Domnevno je bila to glavna mlinarska 
destinacija prebivalcev severne in 
severozahodne Kočevske. Tisti, ki jim 
to ni bilo odročno, so nosili žito tudi 
v mline ob Krki. Na območju Suhe 
krajine so bili vodni viri redki, zato 
so prakticirali menjavo lastnih izdel-
kov suhe robe (škafi, brente, čebri) za 
moko ali žito. Na drugačen način se 
je znašel Franz Samide s Pugleda pri 
Starem Logu. Okoli leta 1900 je pos-
tavil mlin na veter, ki pa ni bil tako 
uspešen in je prenehal delovati že 
pred drugo svetovno vojno. Mlini so v 
preteklosti delovali tudi na Željnskem 
potoku pri Željnskih jamah. Posebnost 
je vodnato območje vzhodno od Moz-
lja, to sta hriba Štavdoh in vododržno 
škrilasto Šibje, izpod katerih še danes 
izvira mnogo potokov. V različnih ob-
dobjih so tam delovali mlini v Kačjem 
Potoku, za Mozljem v smeri Kočar-
jev in trije na potoku Pohe v bližini 
Kočarjev. Kljub vodnatosti pa so tudi 

ti hitro presahnili. Rudolf Sterbenz 
iz Rajndola se iz svojih otroških dni 
spominja, to je bilo v prvih desetletjih 
20. stoletja, kako je kot otrok nosil 
koruzo v mlin v bližino Kočarjev, če 
je tam voda presahnila, pa kar na dve 
uri hoje oddaljeno reko Kolpo. Pozne-
je je hodil v mlin v Kočevje.

Na območju od Morave do Ko-
čevske Reke geološka sestava tal 
omogoča obstoj manjših potokov in 
mlinov. V dolini Malence v bližini 
Morave sta stala dva. Ruševine obeh 
so vidne še danes. Južno od Mokrega 
Potoka sta ob potoku v 19. stoletju 
stala dva mlina ali eden z dvema ko-
lesoma. V Kočevski Reki so delovali 
trije. Zgornji se je imenoval Gerbitz, 

srednji Stampfel in spodnji Woldin, od 
katerih sta bili pri dveh tudi žagi. Med 
obema svetovnima vojnama je deloval 
mlin med Zgornjo in Spodnjo Brigo. 
Prebivalci Gotenice in okoliških kra-
jev so svoje žito nosili v Belico, kjer 
so delovali kar trije mlini. V Dragar-
ski dolini so hodili v Matevžev mlin 
v Črni Potok pri Dragi. Na območju 
Loškega Potoka so prebivalci nosili 
žito v mline na Travniku, nekateri celo 
v Loško dolino in v Sodražico. 

V celotni kolpski dolini je bilo mli-
narstvo močno razvita panoga. O tem 
priča tudi pogostost priimka Malnar, 
nekatera ledinska imena (Malinišče, 
Stari Malni, Malenca) in hišno ime Pri 
Malnarjevih. Mleli so za prebivalce 

slovenske in hrvaške strani Kolpe ter 
južnega dela Kočevske. V zgornjem 
delu doline Kolpe zaradi premočnega 
vodnega toka mlinov praviloma niso 
postavljali. So pa zato mlini delovali 
na okoliških potokih in hudournikih, 
ki so se izlivali v Kolpo. Delovali so v 
Malinišču, Ribjeku, Mirtovičih, Lazih 
pri Kostelu, Slavskem Lazu, Gorenji 
Žagi in drugih vaseh ob toku Kolpe 
navzdol. V Poljanski dolini ob Kolpi 
zasledimo prve mline, ki stojijo tik ob 
reki, in ne več na okoliških potokih. 
Vendar se ti po videzu razlikujejo 
od preostalih mlinov. Zaradi močnih 
povodnji so jih morali zaščiti. Prednji 
konec je bil obdan s posebno zgradbo 
in močnim zidanim stolpičem, ki je 
bil videti kot trdnjavski stolp. Poleg 
zaščite mlina pred premočnim nava-
lom vode pa je bila njegova naloga 
tudi nudenje zavetja mlinarju ter pros-
tor, kamor so prenesli žito ter moko. 
Ko Kolpa vstopi v Belo krajino, je že 
veliko bolj mirna in zato primernejša 
za vodne mline na reki.

Po letu 1952 so oblasti z odlo-
kom prepovedale mletje na domačih 
kmečkih mlinih. Mlevska dejavnost 
na rečnih in potočnih mlinih je zato 
zamrla. Njihova opustitev je pusti-
la posledice na okolje, saj se voda 
zaradi nevzdrževanja jezov vse manj 
pretaka, izgublja kisik ter s svojo silo 
povzroča erozije.

Zaradi družbenih in tehnoloških 
sprememb številnih obrti danes ne 
potrebujemo več ali pa so že izginila 
v pozabo. Tako so na primer mlinarja 
zamenjali živilski tehnolog in stroji, 
moka pa nas čaka na trgovskih poli-
cah. Stara znanja domače in poklicne 
obrti so del naše dediščine in nam v 
kriznih časih kažejo, da smo zmožni 
uporabiti naravne danosti ter znamo 
biti samozadostni.

Mlinarstvo je le ena od izginulih 
obrti, ki jo v Pokrajinskem muzeju 
Kočevje predstavljamo v okviru raz-
stave Obrti. Pregled nekaterih obrti 
na Kočevskem, v Kostelu, Osilnici, 
Loškem Potoku in Ribniški dolini. 
Zaradi izrednih razmer vam jo pred-
stavljamo prek različnih medijev, ko 
bomo ponovno odprli vrata muzeja, 
pa ste lepo vabljeni na njen ogled. 
Stare obrti so pričevalci naše prete-
klosti, kulture, narodne in lokalne 
pripadnosti ter so del materialne in 
nematerialne dediščine, zato je prav, 
da ohranjamo spomin nanje.
Živa Ogorelec, Pokrajinski muzej 
Kočevje

Mlin Pri Pavlinovih v Belici je poganjal dve mlinski kolesi, 60. leta 20. stoletja.
Foto: Arhiv Pokrajinskega muzeja Kočevje 

Foto: Iztok Ožbolt 
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Rudarske kolonije
Na območju nekdanjega Rudnika rjavega premoga Kočevje imamo celo vrsto značilnih stanovanjskih stavb, ki pa danes vse bolj izgubljajo 
svojo prvotno podobo, v veliki meri zaradi uporabnosti, pa tudi zaradi okusa lastnikov.

Govora je o rudarskih kolonijah. 
Vprašanje nastanitve rudarjev lastni-
kov rudnika sprva ni posebej zani-
malo, deloma zato, ker so bili prvi 
delavci iz kmečkih družin v neposre-
dni okolici rudnika in so stanovali 
doma. Pozneje so prišlekom pre-
puščali, da si v bližini sami poiščejo 
ustrezno možnost prenočevanja ali 
zasilne nastanitve. Če to ni bilo mo-
goče, so delavci prihajali na delo peš 
iz bližnjih naselij. Število rudarjev se 
je postopoma povečevalo, z njimi pa 
je raslo tudi število rudarskih družin 
in otrok. Ob samih obratih so začeli 
graditi zasilna poslopja, včasih tudi 
samo stanovanjske barake. Te stav-
be so bile pomanjkljivo opremljene. 
Pozneje je Trboveljska premogokopna 
družba (TPD) za svoje delavce gradila 
večstanovanjske hiše, kolonije, ki 
so jih zaradi izrazite uporabnosti in 
čim manjših stroškov gradili čim 
bolj strnjeno. Posamezne kolonije so 
dobile svoje ime glede na čas nastan-
ka, lokacijo ali glede na to, kdo naj bi 
bival v njih. Tako so nastale naslednje 

kolonije: stara in nova Šlajmerjeva 
kolonija, Trdnjava ali Festnga, Nova 
kolonija, Stara kolonija in Štajgerjeva 
kolonija. Tako imenovana Šlajmer-
jeva kolonija je na primer dobila ime 
po vdovi Schleimer, nekdanji lastnici 
zemljišča, na katerem stoji kolonija. V 
Štajgerski koloniji so bivali predvsem 
nadzorniki v rudniku, štajgerji. Stala 
je v neposredni bližini današnjega 
jezera, pozneje pa so jo zaradi pla-
zenja terena podrli. Nadzornikom in 
drugim uslužbencem v rudniku so bila 

namenjena tudi stanovanja v Štajger-
ski hiši. 

Prvotno v kolonijah ni bilo vodovoda 
in stanovalci so se oskrbovali z njo iz 
skupne pipe. Najprej sta bili skupni tudi 
pralnica in peč, v kateri so gospodinje 
pekle kruh. Stranišča so bila zunaj 
stanovanj na koncu stavbe. Povečini so 
imele družine enosobna stanovanja s 
kuhinjo, v redkih primerih tudi dvosob-
na stanovanja.  V poročilu rudniškega 
ravnateljstva v Kočevju, naslovljenem 
na TPD iz leta 1920, so zapisali, da so 

samski delavci pri rudniku Kočevje 
naseljeni v leseni baraki, ki je zgrajena 
samo za letni čas, zato je nujno potreb-
na njihova preselitev v zidano barako, 
kjer manjkajo le še peči, saj ni izključe-
no, da zaradi neugodnih stanovanjskih 
razmer nastanejo nemiri. Na splošno 
so bila stanovanja v kolonijah premalo 
izolirana. Čeprav so  rudarji dobivali 
deputatni premog in star jamski les, to 
v zimskih mesecih ni zadostovalo za 
ogrevanje. Zlasti ženske in otroci so 
zato nabirali premog na jalovišču.

Po drugi svetovni vojni je začelo 
število delavcev v rudniku naraščati, 
s tem pa je postalo vse bolj žgoče 
tudi stanovanjsko vprašanje. Začasno 
so ga reševali s hitro gradnjo barak 
na Trdnjavi (Festngi) in adaptacijo 
napol porušenih stanovanjskih hiš. Po 
podatkih iz leta 1956 je veliko rudar-
jev stanovalo v razpadajočih barakah, 
v katere je deževalo, snežilo in so bile 
polne mrčesa. Stanovanjske razmere 
so se počasi izboljševale, rudnik pa se 
je čez dobri dve desetletji zaprl.
Vesna Jerbič Perko

Rudarska kolonija, 1. marec 1932. • Foto: Pokrajinski muzej Kočevje 
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Koliko šteje moj glas?

Ko so Američani sprejemali svoj 
volilni sistem, še nobena država ni 
neposredno volila svojega vrhovnega 
vodje. Američani so takrat gojili veliko 
nezaupanje do absolutne oblasti, saj 
so se le nekaj let prej uprli britanski 
kraljevski kroni. En tabor se je upi-
ral možnosti, da bi predsednika volil 
ameriški kongres, saj so videli preveč 
možnosti za korupcijo, drugi pa moči 
odločanja niso hoteli prepustiti ljud-
skim množicam. Sprejeti kompromis 
je tako določil elektorje, ki jih je izbra-
la vsaka zvezna država, ti pa oddajo 
glas za predsednika. Število elektor-
jev je seveda moralo odražati število 
prebivalcev, a so zaradi pritiska južnih 
držav vanje na neki način morali všteti 
tudi sužnje brez pravic. Tako so dolo-
čili, da suženj velja za tri petine člo-
veka, s tem pa je Virginia, dom dvesto 
tisoč sužnjev, prejela 12 elektorjev od 
takrat skupno 46. Izmed prvih devetih 
predsednikov ZDA jih je bilo zato kar 
osem iz Virginie. A ameriška ustava ne 
določa, kako mora elektor voliti, takrat 
pa tudi še niso obstajale politične 
stranke. V primeru neodločenih volitev 
mora predsednika izbrati predstavniški 
dom, a se je to zgodilo le dvakrat.

Z vsako novo zvezno državo pa se 
je povečalo število elektorjev, zato so 
bile podelitve statusov zveznih držav 
stvar političnega barantanja. Konec 19. 
stoletja so pravice podelili kar šestim 
državam, s tem pa je republikancem 
uspelo obdržati moč. Teritorij Dako-
te so kar razdelili na južni in severni 
del ter s tem pridobili več elektorjev. 
Abraham Lincoln je Nevado po hitrem 
postopku razglasil za zvezno državo, 
ustavo nove države so zato diktirali kar 
po telegrafu in plačali takrat neverjet-
nih 4.300 dolarjev. Nevadski elektorji 
so stopili na njegovo stran, a je kljub 
vsemu zmagal z veliko večino.

V večini držav volitve potekajo v 
nedeljo, ki je dela prost dan. Ame-
ričani volijo prvi torek v novembru, 
dan, ki ga je leta 1845 z zakonom 
določil ameriški kongres. Pred tem so 
lahko ameriške zvezne države imele 
en mesec časa, da so izpeljale volitve. 
A zakaj torek? Takratna ameriška 
družba 19. stoletja je bila predvsem 
agrarna, kmetje so do volišč potrebo-
vali najmanj en dan, zaradi česar ni 
prišel v poštev konec tedna, saj so bili 
ob nedeljah v cerkvi, prav tako pa so 
bili kmečki sejmi ob sredah. Pomlad-
ni in poletni meseci zaradi dela na 
poljih niso bili primernih, november 
je bil izbran tudi zato, ker so kmetje 

do takrat pospravili pridelek in še ni 
nastopila zima.

A volitev v velikih državah ni tako 
lahko izpeljati. Volitve v Indiji, ki ima 
več kot 900 milijonov volilnih upravi-
čencev, lahko trajajo tedne, volitve leta 
2019 so tako trajale več kot mesec dni. 
Te so bile rekordne tudi po udeležbi, 
glasovalo je več kot 600 milijonov lju-
di in doslej največ žensk. Na brezvlad-
je pa so precej navajeni Belgijci. Letos 
so namreč podrli svoj prejšnji rekord 
iz leta 2011, ko se je vlada formirala 
po 541 dneh.

Srednji vek je v ljudski domišljiji čas 
kraljev, ki so trdno držali žezlo v ro-
kah, a so ljudje v srednjem veku imeli 
precej radi volitve. Volili so škofe, 
papeže, župane, člane parlamenta in 
mestnih svetov in presenetljivo tudi 
kralje. Podpora za takšen način izbire 
vladavine je bila mnogokrat le stvar 
praktičnosti, saj so kralji umirali brez 
potomcev, nemoten prehod oblasti pa 
je bil v nekaterih deželah precej redek. 
Vzor za volitve so našli tudi v Bibliji, 
kralj je bil tam prikazan tudi kot izraz 
ljudske volje. Kar je včasih pomenilo 
tudi to, da so morale biti odločitve so-
glasne – volitve so bile vendarle dosti-
krat smatrane kot odraz Božje volje, ki 
je govoril skozi ljudstvo in bognedaj, 
da bi kdo glasoval drugače. Po drugi 
strani pa je razlog tudi bolj pragmatič-
ne narave, saj ni bilo zagotovila, da bi 
neizvoljeni kandidat upošteval rezul-
tate volitev. Volitve so bile dolgotrajne 

in so trajale tudi več mesecev. Po smrti 
papeža Klementa IV., novembra 1268, 
so kardinali potrebovali kar tri leta, 
da so izpeljali volitve. A so odločitev 
sprejeli šele, ko so jezni prebivalci 
mesta Viterbo, kjer so izpeljali volitve, 
kardinale zaklenili v cerkev, jim zavr-
nili vso hrano, razen kruha in vode, ter 
celo odkrili streho cerkve.

Srednjeveški pisci so sledili načelu, 
ki ga lahko najdemo že v antiki, da 
so tisti, ki si najmanj želijo oblasti, 
najbolj primerni za vladanje. Vladar-
ja bi namreč moč pokvarila in tisti 
z najšibkejšo voljo bi se hitro lahko 
vdali skušnjavi. Za idealnega vladarja 
je tako lahko bil smatran tisti, ki se je 
oblasti najbolj otepal, z izvolitvijo bi 
tako potrdil, da si ni želel oblasti, a 
mu je bila ta zaupana. Številni, ki jim 
je bila dodeljena moč, so zato oblast 
sprejeli nejevoljno ali vsaj glasno 
izražali nezadovoljstvo nad bremenom 
vladanja. Ko je bil sveti Anzelm iz 
Canterburyja izvoljen za nadškofa, naj 
bi ena priča trdila, da so mu morali 
skoraj polomiti prste na roki, ker ni 
hotel prijeti škofovske palice. Anzelm 
se je položaju upiral še mesece in se 
izgovarjal na starost in slabo zdravje, a 
mu menihi niso dovolili oditi.

Seveda ni mogel glasovati vsak, vo-
lilna pravica je bila znamenje prestiža, 
iz odločanja pa so bile izvzeti števil-
ni, večinoma ženske in duhovščina, 
razumljivo pa je bila volilna pravica 
podeljena tistim, ki so imeli največ 

pod palcem. V Firencah v 13. stoletju 
so lahko volili le člani mestnih cehov, 
ker pa so to bili možje na pomembnih 
položajih s precejšnjo močjo, so morali 
še posebej paziti na soglasnost. Volitve 
so bile tako precej zakomplicirane, 
saj so nasprotujoče skupine glasovale 
za kandidate iz nasprotnega tabora, 
ki so volili elektorje, s katerimi bi se 
strinjale obe strani, ti pa bi nato prišli 
do skupne odločitve.

Volilna pravica je bila velikokrat 
smatrana kot priznanje za delo v 
družbi, ideja, da bi lahko volil vsak 
državljan, pa je bila smatrana kot zelo 
radikalna. V nekaterih okrajih Združe-
nega britanskega kraljestva je bila ena 
od kvalifikacij za imetnika volilne pra-
vice – dovolj velika posoda. Imetnik 
velikega lonca tako načeloma dokazu-
je, da ima dovolj velik kamin zanj in je 
zato odgovoren član skupnosti. Načelo 
je veljalo do reforme leta 1832, volilni 
sistem pa je bil takrat že tako zastarel, 
da so člane parlamenta lahko izvolili v 
naseljih, ki so bila že dolgo zapuščena.

Slavo najbolj goljufivih volitev pa 
nosijo volitve liberijske predsedniške 
volitve leta 1927, ki so svoje mesto 
našle tudi v Guinnessovi knjigi rekor-
dov. Dosedanji predsednik Charles D. 
B. King je osvojil tretji mandat s kar 
243 tisoč glasovi, njegov protikandidat 
pa mu ni mogel konkurirati z devet 
tisoč glasovi. In to v državi, ki je imela 
le 15 tisoč registriranih volivcev.
Žarko Nanjara

Američani so volilne lističe bolj ali manj že prešteli, a kolobocija s preštevanjem glasov še ni prenehala. Zaradi izredno velikega števila gla-
sov, oddanih po pošti, je spreminjanje rezultatov marsikoga presenetilo. Donald Trump je na volitvah pred štirimi leti zmagal, čeprav je več 
glasov prejela njegova protikandidatka Hillary Clinton, kar se je doslej v ameriški zgodovini zgodilo petkrat. V večini držav volitve potekajo 
sorazmerno bolj preprosto, število oddanih glasov nakaže zmagovalca, a Američani še vedno sledijo sistemu, ki so ga njihovi ustanovitelji 
sprejeli deset let po osamosvojitvi.

Volilni knezi Svetega rimskega cesarstva. Kodeks Balduini Trevirorum, okoli 1340. • Foto: Wikimedia Commons 
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Sledi
Kočevska pokrajina je prepredena 
z naravnimi lepotami in zakladi, za 
katere smo njeni prebivalci lahko 
hvaležni iz zdravstvenega, duševnega, 
emocionalnega pa tudi gospodarskega 
vidika. Pred dobrim letom dni je v 
Knjižnici Kočevje zrasla stalna razsta-
va in zbirka knjig Rastoča knjiga Ko-
čevja, ki temelji na literaturi o naravi 
in dosežkih naših občanov, povezanih 
z naravo. 

Velik podpornik Rastoče knjige 
v Kočevju je mag. Janez Černač, 
priznani slovenski gozdar, naravo-
varstvenik in umetnik, ki je knjižnici 
za Rastočo knjigo podaril zajetno 
zbirko knjig na temo varovanja nara-
ve iz svoje domače knjižnice, pa tudi 
veliko svojih literarnih in umetniških 
del. V okviru omenjenega projekta 
je to jesen v založništvu Knjižnice 
Kočevje izšla njegova trinajsta knjiga 
Življenje pusti sledi III (2018-2019). 
Knjiga bo javno predstavljena, ko 
bodo to dopuščale epidemiološke 
razmere, trenutno pa je že na voljo za 
izposojo v Knjižnici Kočevje.

Gospod Černač, gozdar, lovec, 
umetnik, nekdanji kočevski podžupan, 
prejemnik Jesenkovega priznanja za 

uspehe pri sonaravnem gospodarjenju 
z gozdovi na Kočevskem in za razvi-
janje gozdarstva kot kulturne in etično 
razvite stroke ter častni občan občine 
Kočevje, ki je bil v svoji bogati zgodo-
vini dejaven na številnih področjih, je 
v prvi vrsti zagovornik narave in vseh 
živih bitij. Čeprav večina njegovih 
knjig ne govori zgolj o naravi, je ta 
vedno prisotna: pogosto njene zakone 

daje za zgled ravnanja v družbenem 
življenju ter poudarja pomen njenega 
varovanja in spoštovanja. Naslov Sledi 
oz. Življenje pusti sledi se navezuje na 
Černačevo serijo umetniških del Živ-
ljenje pusti sledi, sliki iz te serije pa 
krasita tudi naslovnico in zadnjo plat-
nico knjige. Vsaka posamezna ume-
tnina pa tudi knjiga nosita pomembno 
sporočilo: vsaka sled šteje. Lahko je 

pozitivna, lahko škodljiva. Kakšne 
sledi bomo kot družba zapustili svojim 
zanamcem? V novi knjigi avtor v 
obliki posameznih zapisov, nanizanih 
po kronologiji nastajanja, predstavlja 
razmišljanja in kritiko kot odsev na 
družbeno življenje in aktualne dogod-
ke v letih 2018 in 2019. Številni zapisi 
se nanašajo na upravljanje gozda, 
avtor pa je tudi pobudnik oblikovanja 
Gozdarskega etičnega kodeksa, ki mu 
je v knjigi posvetil precej prostora. Na 
podlagi bogatega znanja, delovnih in 
življenjskih izkušenj avtor bistro pre-
poznava zablode in stranpoti politič-
nih, gospodarskih in drugih družbenih 
odločitev vladajočih elit. Zaradi svoje 
resnicoljubne in pravičniške narave pa 
jasno in glasno, na značilno satiričen 
način, z neposredno in konstruktivno 
kritiko izraža svoja mnenja in številne 
inovativne rešitve ter nam tako ponuja 
kost za glodanje in nit za razmišljanje. 

Tiskanje knjige so poleg Knjižnice 
Kočevje v okviru projekta Rastoča 
knjiga omogočili podjetje Krka, SiDG 
(Slovenski državni gozdovi), Kovi-
nar Kočevje, Rotary klub Kočevje in 
Občina Kočevje.
Pia Marincelj Bregar

#ostanidoma 
www.intersocks.com

Foto: arhiv Knjižnice Kočevje 
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Nova igrala na OŠ Ljuba Šercerja

Kako naprej?

"En sam otroški smeh, pa bo najsvetlej-
ši dan še bolj svetel." (R. G. Ingersoll)

Teden dni pred počitnicami je bil 
za našo šolo prav poseben. Kljub 
oblačnemu vremenu je v naših srcih 
sijalo sonce in risalo nasmeh na naših 
obrazih, saj smo lahko na šolskem 
dvorišču opazovali, kako nastajajo 
nova šolska igrala.

Osnovna šola Ljuba Šercerja je 
manjša šola, kjer se izobražujejo 
otroci s posebnimi potrebami z lažjo, 
zmerno in težjo motnjo v duševnem 
razvoju. In ravno ti poleg učilnic 
in didaktičnega materiala še kako 
potrebujejo tudi varen in funkcio-
nalen prostor za igro in sprostitev. 
Šola resda ni velika, obiskujejo pa jo 
otroci iz kar šestih občin: Kočevje, 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok, 
Velike Lašče in Kostel. Pred leti je 
že doživela temeljito prenovo učilnic 
in fasade, za zamenjavo dotrajanih in 

že kar nevarnih igral pa je zmanjkalo 
sredstev.

Želja po novih igralih je tako že 
nekaj časa tlela v naših srcih in konec 
preteklega šolskega leta smo se odlo-
čili, da poiščemo ponudbe za uresni-
čitev te želje.

Po prejemu predračunov smo skoraj 
obupali, saj so finančni zneski po-
nudb krepko presegali naše zmožnos-
ti. Zavedali smo se težke gospodarske 
situacije, a smo se vseeno odločili, 
da zaprosimo različna podjetja za 
pomoč. Kot prvi so nam prisluhnili 
v podjetju Krka, d. d., Novo mesto 
z zelo velikodušno donacijo v viši-
ni 5.000 EUR. Dejstvo, da so med 
nami še ljudje velikega srca, nas je 
spodbudilo, da še naprej pošilja-
mo prošnje. Sledile so še donacije 
podjetja Inotherm, d. o. o., v višini 
1.000 EUR,  podjetja Akrapovič, 
d. d., v višini 500 EUR in podjetja 

Melamin, d. d., v višini 300 EUR. Na 
pomoč pa nam je priskočila tudi naša 
ustanoviteljica Občina Kočevje, ki se 
je odločila, da bo pokrila manjkajoči 

del predvidenega zneska, zato je bilo 
naše veselje nepopisno. 

V oktobru obeležujemo teden otroka 
in letošnji oktober res ne bi mogel biti 
bolj posvečen našim otrokom. Vsak, 
še tako poseben posameznik si bo 
lahko zdaj s pomočjo varnih igral na 
šolskem dvorišču poiskal svoj kotiček 
- tako za igro kot učenje. Igrala so na-
mreč odlična dopolnitev h klasičnemu 
učenju, ki spodbuja razvoj motoričnih 
pa tudi senzoričnih veščin otrok.

Z besedami težko zapišemo vso sre-
čo in hvaležnost, ki jo prinašajo nova 
igrala. V negotovih časih, v katerih 
smo se znašli letos, so poskrbela za 
še kako dobrodošlo otroško radove-
dnost, igrivost in toplino. Vsi učenci 
in zaposleni OŠ Ljuba Šercerja se 
vam zato iskreno zahvaljujemo, da 
ste pripomogli k uresničitvi naše želje 
in nam omogočili nakup novih igral. 
Jan Čibej

Čeprav učilnice v Stari Cerkvi 
samevajo, gre znanje naprej. Učenci 
predmetnega pouka bodo že četrti 
teden doma, vendar je teden pouka na 
daljavo kazalnik, da se učenci in uči-
telji dobro ujamejo in sodelujejo. Po 
obljubah in prizadevanjih ravnateljev, 
da se učenci do 5. razreda vrnejo v 
šolo že 16. 11. 2020, bodo naslednje 
tedne očitno preživeli delovno doma, 
kjer jim bodo na pomoč morali pri-
skočiti starši ali drugi bližnji. Na naši 
šoli bodo učitelji do tretjega razreda 
pošiljali učno gradivo prek eAsistenta 
in na elektronski naslov staršev, saj 
kot pravijo, je to že utečena praksa iz 
spomladanskega vala epidemije. Od 
četrtega pa vse do devetega razreda 
bomo učitelji uporabljali Arnesove 
spletne učilnice ter program Zoom, 
ki bo učencem in učiteljem omogo-

čal neposredni stik prek videoklica. 
Zoom bomo uporabljali za razlago 
zahtevnejših vsebin ter za razredne 
ure. Učitelji se bomo dogovorili, 
kdaj bo kdo imel konferenco prek 
Zooma, ki ne bo daljša od 20 minut, 
da ne bodo učenci preobremenjeni 
z videoklici. Osredotočili se bomo 
na nekoliko prilagojen učni načrt, ki 
zajema predvsem glavne učne cilje. 
Tudi romski učenci bodo na daljavo 
deležni učne pomoči, in sicer prek 
telefona ali profila na Facebooku, ki 
omogoča pristnejši stik. Individualna 
učna pomoč za učence s posebnimi 
potrebami bo potekala tudi prek tele-
fonskega pogovora, kjer bodo učite-
ljice pomagale učencem do lažjega 
razumevanja tekoče snovi. 

Od začetka podaljšanih jesenskih 
počitnicah si lahko na vseh sple-

tnih straneh kočevskih osnovnih šol 
pogledate 40-minutno prireditev 
Pozdrav otrokom v elektronski obliki. 
Letošnji prispevek z OŠ Stara Cer-
kev so pripravili učenci mladinskega 
pevskega zbora s pesmijo Letalov-
lak pod vodstvom Jasmine Tomšič. 
"Letošnji prispevek je bil izziv zlasti 
zaradi organizacije snemanja, pevski 
zbori na naši šoli namreč letos zaradi 
uveljavljenih protokolov potekajo 
ločeno po razredih," je povedala 
učiteljica Jasmina. Da je to ustvarjalni 
izziv za učence in učiteljici, se strinja 
tudi mentorica Eva Merhar, ki je na 
kamero za prireditev ujela svobodno 
otroško igro, domišljijo in pristno 
veselje učencev 5. razreda ter učencev 
podaljšanega bivanja. Pravita tudi, da 
sta kljub kratkemu času uresničili na-
men, saj sta povezali učence, jih spod-

budili, da so prispevali svoje ideje ter 
tako nadgradili nastali prispevek. 

"Vsi se zavedamo, da je pred nami 
ponovno težka naloga in življenj-
ski preizkus resnosti," je učence 
in učitelje nagovorila ravnateljica 
Sonja Veber, "zato prosim vse učenke 
in učence, da sodelujejo z učitelji, 
pokažejo svojo odgovornost, razume-
vanje situacije in se trudijo po svojih 
najboljših močeh, da skrbimo za 
zdravje, za zmanjšanje števila obo-
lelih v Sloveniji ter vseeno resno in 
uspešno nadaljujemo učni proces. Pri-
čakujemo, da bodo obveznosti dobro 
opravljene. Z združenimi močmi in 
odgovornostjo do situacije ter do dela 
bomo hitreje in lažje prebrodili tudi 
to obdobje. Ostanite zdravi. Skupaj 
nam bo uspelo."
Jasmina Arko

Foto: Jan Čibej 

Košarkarski duh
V razširjenem programu na OŠ Ob 
Rinži v šolskem letu 2020/2021 pote-
ka interesna dejavnost mala košarka. 
Vodja programa je Tilen Štirn, nekdanji 
aktivni član kluba Helios Suns iz Dom-
žal in učitelj razrednega pouka, ki tako 
kot vsi športni pedagogi na šoli in splo-
šna populacija na Kočevskem želi, da 
bi bili otroci čim bolj gibalno aktivni. 
Ob vsej evforiji pri spremljanju Luke 
Dončića, Gorana Dragića in nedolgo 
nazaj zlatih evropskih košarkarjev je 
naša skrita želja, da bi se priljubljenost 
košarke spet razširila in da bi lahko ko-
šarkarski klub iz Kočevja znova uspeš-
no nadaljeval svoje poslanstvo.

Dejavnost je namenjena učencem in 
učenkam od prvega do petega razreda. 
Pri urah se učenci in učenke spoznajo z 
osnovnimi košarkarskimi pravili, špor-
tnim duhom, osnovno higieno pri športu 
in urijo motoriko z žogo. Pomembni 
deli učnega procesa so spodbujanje 
vztrajnosti, natančnosti, samozavesti, 
strpnosti in sodelovanja. Učenke in 
učenci spoznajo nekaj malega o zgodo-
vini košarke ter najbolj uspešnih doma-
čih in tujih košarkarjih. Pri tem se jih 
spodbujamo, da sledijo svojim sanjam.

Med najbolj zavzetimi je tudi kar 
nekaj deklet, ki pravijo:

"Na košarko rade hodimo, saj se ved-

no nekaj novega naučimo. Učitelj od 
vsakega zahteva resnost pri vadbi, po 
drugi strani pa nas vedno znova nasme-
ji. Najbolj smo ponosne nase, kadar 
fante heca, da smo boljše od njih."

Če bo situacija dopuščala, bo v 
nadaljevanju šolskega leta organi-

zirano tudi tekmovanje mladih in 
nadobudnih košarkarjev in košarkaric. 
Tudi drugih prijetnih presenečenj ne 
bo manjkalo, o njih pa si boste lahko 
prebrali na spletni strani OŠ Ob Rinži. 
Vljudno vabljeni k spremljanju novic. 
Tilen Štirn

Foto: Tilen Štirn 
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Ramorjevo leto na OŠ Zbora odposlancev

Pomen gibanja in bivanja na prostem

Na OŠ Zbora odposlancev smo v 
novem šolskem letu 2020/2021 raz-
iskovali življenje in dosežke Hansa 
Ramorja, saj je to letošnja tema RTM 
Kočevske. Najprej so nas pritegni-
le zanimivosti o življenju in delu 
znanega kočevskega letalca in kon-
struktorja, kot je na primer, kje se je 
rodil, v kakšni družini je odraščal, kje 
se je šolal in kaj ga je spodbudilo k 
raziskovanju letalstva. Učencem se je 
zdel zanimiv podatek, da ga je navdu-
šil polet balona nad mestnim gradom 
v Kočevju, kar ga je spodbudilo, tako 
kot takrat številne njegove sovrstnike, 
da se je sam lotil izdelave zrakoplova. 
Njegov prvi poskus gradnje letala v 
leseni lopi nasproti gimnazije se je 
končal s požarom. Nato je posku-
sil posnemati ptičji let s senčnikom 
mestne branjevke in starim dežni-
kom ter tako kar nekajkrat padel v 
vodo, kar ga je skoraj stalo življenja. 
Njegovi prvi resni poskusi izdelave 
letal so se začeli v Celovcu z izdelavo 
pogonskih modelov na elastiko. Izka-
zal se je tudi med služenjem v vojski 
med 1. svetovno vojno kot pilot, po 
vojni pa z odprtjem svoje letalske 
šole. Tako kot marsikateri inovator je 
naletel na nerazumevanje in neposluh 
oblasti in civilne družbe. 

Koordinatorki za izvedbo tehni-
škega dne na predmetni stopnji, ki je 
potekal 5. 10. 2020, sva se srečali z 
izzivom, na kakšen način predstaviti 
učencem tako zanimivo pot Hansa 
Ramorja, da bi tudi njih čim bolj pri-

tegnilo in bi si čim več zapomnili. Pri 
tem sva morali upoštevati še vse ome-
jitve in priporočila glede preprečeva-
nja okužb z novim koronavirusom. V 
pomoč sta nama priskočila predvsem 
Modelarsko društvo Kočevje in Letal-
ski klub Kočevje, katerega predsednik 
Robert Latin je bil tudi učenec naše 
šole. Z veseljem je organiziral vse 
potrebno in pripeljal letalo z njihove-
ga vzletišča Novi Lazi pri Kočevski 
Reki pred vhod naše šole. Ker nam 
je deževno vreme dodobra zagod-
lo, smo sestavljivo letalo potisnili 
pod  nastrešek in tako so si ga učenci 

ogledali na samem pragu šole. To je 
pritegnilo poglede tudi mimoidočih, 
ki so se na varni razdalji ustavili in si 
ogledali razstavljeno letalo. Učenci so 
po vnaprej določenem urniku zaradi 
preprečevanja okužb prihajali po po-
sameznih oddelkih na kratko predsta-
vitev delovanja takšnega letala in 
poklica pilota. Ker je bil Robert Latin 
zanimiv predavatelj, so ga po predsta-
vitvi učenci kar zasuli z različnimi 
vprašanji. Organiziral je tudi nagra-
dno igro, tako da so učenci še bolj 
našpičili svoja ušesa. Med pravilnimi 
odgovori je izžrebal nekaj učencev, 

ki jih je nagradil s praktičnimi nagra-
dami in s poletom nad Kočevsko. V 
predstavitev se je vključil tudi Mihael 
Petrovič ml. in z nadvse zanimivimi 
podatki predstavil življenje in delo 
Hansa Ramorja. 

Preostali del tehniškega dne so 
učenci po navodilih Modelarskega 
društva Kočevje izdelovali modele 
letal. Učenci 6., 7. in 8. razreda so se 
urili v izdelavi, krasitvi in tekmovanju 
papirnatih letal. Učenci 9. razreda so 
izdelovali modele letal, katerih delo-
vanje so tudi preizkusili na prostem. 
Mateja Malnar in Tatjana Gornik

V vrtcu si prizadevamo, da se pri na-
črtovanju dejavnosti in dnevne rutine 
usmerjamo na vzgojo, ki prispeva k 
zdravemu načinu življenja. Ključnega 
pomena je prav gibanje. Z lastnim 
zgledom, motivacijo in načrtovanjem 
ustreznih dejavnosti lahko pridemo do 
pozitivnih učinkov že v prvem staro-
stnem obdobju.

Ker imamo v Livoldu, v naši enoti 
Biba, idealne pogoje za gibanje v 
naravi, smo te pridno izkoristili. Opa-
zovali smo škrlatno obarvano naravo, 
živa bitja, ki so v vodi, spoznavali 
živo in neživo naravo. V gozdu smo z 
veseljem raziskovali, se lovili, ko-
talili, padali, plezali, nabirali vejice, 
storže, liste in iglice. Spoznavali smo 
različne naravne materiale in se učili 
hoditi po neravnem terenu. Ker smo 
uživali, se bomo še vračali na rob 
gozda.

Svoje motorične spretnosti smo tudi 
urili na vrtčevskem igrišču z vožnjo 
na pogajalcih ter raznimi gibalnimi 
igrami.

Preizkusili smo se tudi v kulinariki. 

Spekli smo odličen jabolčni zavitek, s 
katerim smo se po kosilu tudi poslad-

kali. Ker pa je jesen znana po bučah 
in kostanju, smo se preizkusili tudi v 

peki teh. Da je bilo vse skupaj še bolj 
zanimivo, smo si ob kulinaričnem 
ustvarjanju prepevali pesmici Joj, 
kako velika buča zrastla je na njivi in 
pa Kostanjček zaspanček.

Naše bivanje v vrtcu pa je od letoš-
nje pomladi nekoliko spremenjeno. 
Razmere, v katerih smo se znašli 
(covid-19), od nas zahtevajo veliko 
posvečanja pozornosti predvsem hi-
gieni kakor tudi drugim dejavnikom, 
kot so zdrava prehrana in gibanje v 
naravi.

Naša želja je, da iz vsega 'slabega' 
potegnemo nekaj dobrega in se skupaj 
naučimo nekaj novega. Tako smo se 
veliko pogovarjali o zdravi prehrani, 
kako pomembno je, da jemo raznovr-
stno hrano, pijemo veliko tekočine, in 
se naučili pravilnega umivanja rok.

Z otroki dnevno spoznavamo, da 
živimo v kraju, ki nam na vsakem 
koraku ponuja pobeg v naravo. Zato 
je zelo pomembno, da naravo cenimo, 
se do nje vedemo odgovorno in jo 
čuvamo.  
Slađana Zorić

Foto: Tatjana Gornik 

Opazovanje luže in živali na travniku. • Foto: Mojca Šterbenc 
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Delavnice za predšolske otroke v romskih naseljih
V Vrtcu Kočevje se že več let inten-
zivno ukvarjamo z romsko tematiko. 
Menimo, da je zelo pomembno, da 
se romski otroci že v predšolskem 
obdobju integrirajo v redne oddelke 
vrtca. Ker pa zaradi specifike romskih 
družin in njihovega načina življenja 
ni tako preprosto, smo se odločili za 
organiziranje vrtčevskih dejavnosti 
kar v njihovem primarnem okolju. 
Ker gre za program, ki se je v prete-
klosti izkazal za učinkovitega v smeri 
boljšega vključevanja romskih otrok 
v pedagoško izobraževalne procese, 
je manjkajoča sredstva za izvedbo de-
lavnic v višini 2.000 evrov zagotovila 
Občina Kočevje. 

V vrtcu smo oblikovali skupi-
no sedmih vzgojiteljev, ki so bili 
pripravljeni sprejeti delo v romskih 
naseljih s predšolskimi otroki. Letos 
smo izvedli deset delavnic septembra 
in sedem oktobra. Pred izvedenimi 
delavnicami smo obiskali vsa romska 
naselja v Kočevju in staršem ter nji-
hovim otrokom predstavili predviden 
potek. Seznanili smo jih z vsebino in 
izvedbo delavnic. Načrt izvajanja je 
bil pripravljen na podlagi predhodne 
seznanitve z družinami oziroma infor-
macij o združljivosti družin.

Delovali smo v treh romskih na-
seljih: Trata, Željne in Mestni log. 
Predšolskih delavnic v romskem 
naselju Marof nismo izvajali, saj je 
bilo ugotovljeno, da v omenjenem na-
selju predšolskih otrok ni. V posame-
znem naselju smo upoštevali bivalne 
razmere, infrastrukturne specifike in 
materialne pogoje družin. V romska 
naselja smo na prvo delavnico pripe-
ljali odslužene otroške stole in ležal-
nike, ki smo jih spremenili v delovne 
površine. Tako smo si zagotovili 
osnovne pogoje za izvajanje delavnic. 
Iz varnostnih razlogov smo najprej 
pregledali in počistili okolje, kjer so 
se delavnice izvajale. V vsako nase-
lje smo na prvo delavnico pripeljali 
približno 10 stolov, ki so jih družine 
shranile za nadaljnje delavnice. Dru-
žina, ki je stole prejela, je zanje tudi 
skrbela. 

Na posamični delavnici so bili pri-
sotni vsaj trije vzgojitelji. Tako starši 
kot otroci so bili najprej do strokovne-
ga osebja nezaupljivi. Na prve de-
lavnice je prišlo le nekaj otrok. Med 

izvajanjem delavnic pa je bilo zaznati, 
da število otrok in odraslih iz delavni-
ce v delavnico narašča. Tako starši kot 
otroci so nam začeli zaupati. 

Otroci so nam ob prihodu v na-
selje izražali veselje in navdušenje. 
Menimo, da je bilo dobro, da se 
nam je pridružilo tudi nekaj šolskih 
otrok, ki so delavnice povezovali 
tako, da so prevajali romski jezik 
v slovenščino in obratno, pripeljali 
mlajše otroke na delavnice ter na 
neki način prevzemali naloge star-
šev. Ti so raje delavnice opazovali 
od strani. Otroci so znanje in igre, 
ki smo jih izvajali, z navdušenjem 
sprejemali. Na delavnicah smo risali 

s suhimi barvicami, ustvarjali s 
prstnimi barvami, lepili, izrezovali, 
izdelovali smo slano testo in ustvar-
jali z njim, se igrali gibalno didak-
tične igre, igre z žogami, loparji, ob 
spremljavi kitare in saksofona smo 
peli. Na delavnicah smo tudi preob-
lačili dojenčke, urejali frizure, iskali 
in opazovali drobne živali skozi 
lupo ter celo pekli pice. 

Delavnice so potekale ob vnaprej 
določenih dnevih  in opaziti je bilo, da 
so tako otroci kot starši usvojili nava-
do prihoda, saj so bili vsakič znova na 
'svojih mestih', nas pričakali s stoli in 
predmetom, ki je predstavljal delovno 
površino – pri nekaterih miza, drugje 

ležalnik ali njihova kolena. V prihod-
nje si želimo v okviru delavnic v rom-
skem naselju imeti prenosno mizo, 
da bi imeli mi in otroci še bolj spod-
budno delovno okolje. V zadovoljstvo 
je bilo videti otroke, pripravljene na 
delo, in starše, ki svojim otrokom 
niso preprečevali sodelovanja in jih 
celo začeli spodbujati k rednemu 
prihajanju na delavnice. Zaznali smo, 
da otrokom manjkajo organizirane 
dejavnosti z zastavljenimi cilji in na ta 

način smo njim in odraslim dodatno 
pokazali, zakaj je vrtec kot vzgojno-
-izobraževalna institucija potrebna za 
socialni, čustveni in kognitivni razvoj 
otroka. 

Naše delo omenjenega projekta ni 
bila le igra z romskimi otroki v njiho-
vem bivalnem okolju. Bilo je veliko 
pripravljalnega dela, veliko sprotne-
ga prilagajanja, dela s predšolskimi 
otroki in tistimi, ki so že v šoli. Ne 
smemo pozabiti sodelovanja s starši, 
ki so naša vstopna točka do otrok, ki 
jih želimo vključiti v vrtec in vzgoj-
no-izobraževalni sistem. 

Največji prispevek vključitve v 
vrtec vidimo v učenju slovenskega je-
zika in kulture ter socializacije otrok, 
vendar pa se nam zdi pričakovanje, 
da bomo to dosegli le z občasnimi 
delavnicami v naselju, neutemelje-
no. Zato je treba delavnice izvajati 
kontinuirano, vztrajno, daljše časovno 
obdobje, z ustreznimi materialnimi 
in prostorskimi pogoji ter posledično 
finančnimi sredstvi.
Mitja Lavrič
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Medgeneracijski vpogled v pesniški poklic

Tudi odrasli se moramo ves čas učiti

Mladi shekali mesto po svojem okusu

Dijaki Gimnazije Kočevje in pesnici 
Živka Komac in Romana Novak, ki 
ju je nagradila Občina Kočevje, so se 
srečali v delavnici usposabljanja za 
poklic književnika, ki sta jo od sep-
tembra do novembra 2020 vodili Lela 
B. Njatin in Vanja Novak. Potekala je 
v programu Delo z mladimi Občine 
Kočevje.

Delavnica je nosila naslov Vsak člo-
vek je umetnik III in tako označila po-
vezavo z dvema istoimenskima, ki ju 
je z dijaki Gimnazije Kočevje izvedla 
Lela B. Njatin leta 2014 in leta 2015. 
Naslov poudarja, da ima vsak človek 
umetniški talent, da pa se le nekateri 
odločijo za poklic umetnika. V 2020 
so sodelovali dijakinje in dijak: Aneja 
Bižal, Maja Buzuk, Miha Gorjup, 

Rebeka Padovac, Lana Pečnik, Ana 
Marija Petrović, Polona Šercer, Klara 
Štefanič in Zara Šubic. 

Dijakom je bil poklic književnika 
predstavljen na osnovi gradiva, ki 
razlaga pojme: literatura, književnik, 
književnost, književni sistem, regula-
torji poklica, književnik v književnem 
sistemu, književni trg, tržna vrednost, 
mednarodni književni trg, književne 
spodbude, poklicna registracija in 
izjemen kulturni prispevek. Orisane 
so bile tudi aktualne razmere za opra-
vljanje poklica književnika v Občini 
Kočevje. 

Zaključno srečanje, ki je v skladu 
z aktualnimi ukrepi za preprečevanje 
širjenja okužb potekalo virtualno 3. 
novembra 2020, je bilo namenjeno 

obravnavi vpliva javne interpretacije 
literarnih del na recepcijo književnika 
v okviru umetnostnega trga. Dijaki so 
se poglobili v dela že uveljavljenih 
kolegic iz domačega okolja. Ugotav-
ljali so, zakaj so jim nekatere njune 

pesmi bolj blizu kot druge. Te pesmi 
so recitirali. Vzporedno s tem sta 
Komačeva in Novakova izbirali med 
literarnimi deli dijakov, pojasnili ključ 
svojega izbora in recitirali izbrane 
pesmi. 

Te tri generacije literarnih ustvar-
jalcev so si nato izmenjale vtise o 
interpretacijah. Tako eni kot drugi so 
menili, da njihova poezija skozi usta 
drugega človeka zazveni nepričakova-
no, drugače, morda tudi izkaže nove 
dimenzije. Romana Novak in Živka 
Komac pa sta poudarili še, da je pred-
stavljanje lastne poezije v živo zelo 
pomembno za pesnika, saj mu odziv 
občinstva pomaga ugotavljati, kakšno 
mesto ima v družbi. 
Lela B. Njatin, Vanja Novak

Ljudje smo družabna in učeča se 
bitja. Naj bo to zavedno ali nezave-
dno, učimo se neprestano, na vsakem 
koraku. 

Pred letom dni smo ob 60. obletni-
ci Ljudske univerze Kočevje gostili 
dr. Ano Krajnc, eno od pobudnic in 
soustanoviteljico Slovenske univer-
ze za tretje življenjsko obdobje, ki 
je v sklopu motivacijske delavnice 
v slabih dveh urah povzela bistvo 
pomembnosti vseživljenjskega 
izobraževanja. To je nujnost 21. 
stoletja, novega načina življenja in 
dela, ki velja za vse ljudi, tudi za 
starejše. Brez učenja in odzivanja 
na spremembe bi starejši postali 
cokla mlajšim generacijam. Priprava 
izobraževanja se začne s postavlja-
njem cilja. Nikamor ne bomo prišli, 
če ne bomo vedeli, kam gremo. Cilji 
vplivajo na izbor vsebin, programira-

nje in se prepletejo z osebno moti-
vacijo. Pri starejših se vedoželjnost 
močno poveča in odnaša jih na razne 
strani. Nekateri svojo radovednost 
in vedoželjnost strnejo v tako ime-
novano drugo kariero. Osebnostni 
razvoj je glavna zahteva sodobnega 
časa, informacijske družbe, družbe 
tveganja in velikih novih možnosti 
sodobne tehnologije. Ljudje v razvo-
ju zaostajamo za tehnologijo, zato 
moramo poskrbeti tudi za svoj osebni 
in duševni razvoj. 

Potem pa pride koronavirus in 
naše načrte postavi na glavo, cilji 
pa se zdijo zelo težko, včasih celo 
nedosegljivi. Pa je res informacij-
sko-komunikacijska tehnologija tako 
zapletena in nedostopna reč? Na 
Ljudski univerzi tudi v drugem valu 
epidemije še toliko bolj učinkovito 
kot spomladi, ko smo se s tem sreče-

vali prvič, znova dokazujemo, da se 
vse da, če je le volja oziroma želja. 
Želja po novem znanju, po osebnem 
napredku in ne nazadnje po druženju. 
Slednje je seveda v času dela in uče-
nja na daljavo drugačne narave, kot 
bi si vsi želeli, saj odpadejo osebni 
stiki, topli stiski rok in objemi. Še 
vedno pa imamo nasmehe, ki si jih 
delimo s pomočjo spletnih aplikacij, 
ki jih vsak dan bolj obvladamo, tako 

kadar smo v vlogi učiteljev, mentor-
jev in svetovalcev kot takrat, ko smo 
v vlogi učečega se. V izobraževanju 
odraslih se obe vlogi pogosto obrne-
ta, saj se učimo drug od drugega. 

Najpomembnejše je, da kljub vsem 
oviram, ki nam pridejo na pot, vztra-
jamo pri prvotnem načrtu. Morda 
bomo cilj dosegli malo pozneje, a 
dosegli ga bomo. Pri premagovanju 
ovir, tako tehničnih kot tudi osebnih, 
smo na voljo strokovni sodelavci 
Ljudske univerze Kočevje. Naša vrata 
so odprta tudi takrat, ko so zaprta. Na 
voljo smo prek Facebooka, Messen-
gerja, Instagrama, e-pošte, telefona in 
po predhodnem dogovoru tudi oseb-
no. Morda je ravno zdaj za vas pravi 
čas, da se odločite in se nam pridru-
žite pri katerem od krožkov, tečajev, 
delavnic ali podpornih skupin.
Melita Oražem

Pa naj še kdo reče, da mladi ne želi-
jo biti proaktivni. 32 osnovnošolcev 
je med krompirjevimi počitnicami 
shekalo mesto po meri mladih. Do-
godek je potekal v celoti na spletu 
pod mentorstvom Podjetniškega in-
kubatorja Kočevje. In dobili smo tri 
prav zanimive nagrajene ideje, kako 
zunanjim ali notranjim prostorom 
dodati vsebine, ki bi jih primarno 
uporabljali mladi.

Voda je bil osrednji motiv Modre 
skupine. Od prvotne enostavne re-
šitve, da bi postavili bazen, so prišli 
v oblikovanje rešitev za uporabo 
obstoječih vodnih virov – reke Rin-
že in Kočevskega jezera. Kaj vse 
premorejo te naše male glave.

Rdeča skupina si je za izziv 

vzela okolico Kočevskega jezera in 
vkomponirala zgodovinski moment 
rudnika. Hiša pobega iz rudniške 
separacije, adrenalinski park ob 
jezeru in še in še …

Rumena skupina si je za izziv 
postavila renovacijo enega od 
propadajočih prostorov v središču 
mesta. Hotel Valentin bi spremenili 
v mladinski center za osnovnošolce 
in srednješolce. Moram priznati, da 
bi si ob realizaciji takega projekta 
želel biti še enkrat mladostnik v 
Kočevju.

Deset dni pozneje so svoje ideje iz 
Heckatlona predstavili tudi županu. 
Ta je vidno navdušen dejal: "Naloži-
li ste nam kar nekaj dela, v nareko-
vajih, seveda. Jaz sem vesel, da ste 

ga in mi bomo zavihali rokave."
Zanimivo je, da so prav vsi udele-

ženci odgovorili, da jim je bila ude-
ležba na Heckatlonu zelo zabavna. 

Upamo, da bo naslednji 
še bolje obiskan, saj 
bomo tako ustvarili še 
več odličnih idej.

Za konec naj dodamo 
še tole: ugotavljamo, 
da je največkrat treba 
končnega uporabnika 
samo primerno vpraša-
ti, pa dobiš zelo dober 
vpogled, kaj si ljudje v 
resnici želijo. Mladi so 
predstavili svoje videnje 
razvoja mesta za mlade. 
Vprašanje je samo, ali 

smo jih mi, ta stari, sposobni slišati, 
upoštevati in vključiti v pripravo 
projektov.
Marko Stijepič

Foto: Lela B. Njatin, GSŠ Kočevje 

Foto: arhiv Ljudske univerze Kočevje 

Foto: arhiv Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
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Kljub razmeram sezona Campa 
Jezero Kočevsko uspešna

Kolesarjenje: Od zmaja do medveda

Obvestilo uporabnikom sistema KOLU

Zaradi razmer, povezanih s korona-
virusom, je bila letošnja turistična 
sezona v primerjavi z minulim letom 
za skoraj tri mesece krajša. Camp Je-
zero Kočevsko je svoja vrata za goste 
namesto aprila odprl šele 1. junija, 
predčasno pa je v sredini oktobra 
zaprl tudi svoja vrata. Kljub temu je 
našo destinacijo Kočevsko obiskalo 
precej gostov, ki so se pri izbiri na-
mestitev v Kočevju pogosto odločali 
za vse bolj priljubljeno kampiranje 
in za prenočitev izbrali naš kamp v 
bližini Kočevskega jezera.

Kljub krajši sezoni smo v Campu 
Jezero Kočevsko tudi letos zabeležili 
dobre rezultate in imeli v primerjavi 
z lani še uspešnejšo sezono. Letos 
smo tako zabeležili 2.920 prenočitev, 
kar predstavlja več kot 60-odstotno 
povišanje v primerjavi s celotno lan-
sko sezono, ko smo zabeležili 1.820 
prenočitev, ter skoraj 125-odstotno 
povišanje v primerjavi s prenočitva-
mi v letu 2018, ko smo jih zabeležili 
1.298.

Kamp je letos obiskalo 1.400 
gostov, kar predstavlja skoraj 30-od-
stotno povečanje v primerjavi z 
minulim letom, ko smo zabeležili 
1.096 gostov iz 25 različnih držav. 
Zaradi že prej omenjenih razmer ter 
različnih omejitev glede prehajanja 
mej in potovanj je bil delež tujih 
gostov letos precej manjši (19,6 %; 

v primerjavi z lani, ko je bil delež 
tujih gostov več kot 60 %), zelo pa je 
narasel delež domačih gostov (80,5 
%), ki so lani predstavljali manj kot 
40 % vseh gostov.

Slovenski gostje so v kampu skupaj 
ustvarili 2.508 prenočitev, kar pred-
stavlja 86 % vseh v letošnji sezoni. 
Na večji obisk domačih gostov, ki so 
obiskali in raziskovali skrite kotičke 
Slovenije, je brez dvoma vplivala 
tudi možnost koriščenja turističnih 
bonov, ki so v kampu predstavljali 
več kot 60 % celotnega prometa. Tuji 
gosti so v letošnji sezoni ustvarili le 

412 prenočitev, obiskali pa so nas 
predvsem gostje iz Nemčije, Nizo-
zemske, Francije, Švice in Belgije, 
manj pa je bilo gostov iz Italije, Fran-
cije ter Velike Britanije. V primer-
javi s preteklim letom so tuji gosti 
ustvarili tudi znatno manj prenočitev, 
in sicer le 14 % (v letu 2019 pa več 
kot 60 %). 

Največ prenočitev je bilo tudi letos 
ustvarjenih na urejenih večjih ozna-
čenih parcelah znotraj kampa in v 
lesenih glamping hiškah, sledile pa 
so prenočitve na travnati površini, 
namenjeni šotorom in postajališčih 

za avtodome. V povprečju so gostje v 
našem kampu ostajali 1 do 3 noči.

Letos poleti smo v kampu uspešno 
organizirali in izvedli tudi dva poči-
tniška tabora za otroke. Poletni tabor 
preživetja v naravi je potekal julija, 
udeležilo pa se ga je 16 otrok, ki so 
se med zabavo s sovrstniki naučili 
osnovnih veščin in pravil življenja v 
naravi ter jih v gozdu tudi preizku-
sili. Poletni MTB kolesarski tabor je 
potekal avgusta in se ga je udeležilo 
11 otrok, ti pa so se med druženjem in 
aktivnim preživljanjem prostega časa 
v naravi učili gorskega kolesarjenja in 
nadgrajevali svoje kolesarsko znanje.

Recepcija kampa v Turističnem 
kompleksu Jezero je tudi sedež enega 
od turistično-informativnih centrov 
destinacije Kočevsko, kjer smo letos 
zabeležili predvsem goste iz Slove-
nije, nekaj obiskovalcev pa je bilo 
tudi iz Nemčije in drugih držav, ki 
so iskali informacije o pohodnih in 
kolesarskih poteh ter možnosti pre-
nočitve v Kočevju ali bližnji okolici. 
Tujci so povpraševali tudi po ribolo-
vu na Kočevskem jezeru in nakupu 
ribiških dovolilnic. Obiskovalce je 
zanimal tudi ogledo Bunkerja Škrilj, 
precej zanimanja pa je bilo tudi glede 
varnosti kopanja na jezeru, čistoče in 
temperature vode v jezeru ter doda-
tne ponudbe na obali jezera. 
Nadija Kolmanič, Barbara Malnar

Zavod Kočevsko je v sodelovanju z 
Zavodom Goodplace razvil nov kole-
sarski turistični produkt – kolesarsko 
pot Od zmaja do medveda, ki od na-
šega glavnega mesta Ljubljane poteka 
do Kočevja in Skrivnostnega gozda 
Slovenije ter bo v polni luči zaživela 
prihodnje leto. 

Na voljo so tri kolesarske poti 
različnih težavnostnih stopenj: lahka, 
osnovna in težja gorska kolesarska 
različica, ki jih udeleženci lahko v ka-
terikoli smeri prekolesarite v enem ali 
dveh dnevih. Kot vodeni ali samovo-
deni produkt se pot začne v Ljubljani, 
kjer si udeleženci začetek poti pope-
strite z obiskom Zmajskega mostu in 
Ljubljanske tržnice. Tukaj lahko pred 
potjo na stojnicah preverite bogato 

ponudbo svežega kruha, sirov, zele-
njave, oreškov, medu in še česa ter si 
nakupite tudi nekaj prigrizkov za na 
pot. Nato se s kolesom odpravite na 
pot in iz urbanega okolja postopoma 
prehajate proti neokrnjeni naravi.

Naslednja pomembnejša postojan-
ka na poti je Ljubljansko barje – ena 
od dveh UNESCO-vih lokacij, ki jih 
lahko med potjo obiščete in si ogle-
date območje, kjer so pred 5.000 leti 
koliščarji ustvarili naselbine za svoje 
življenje. V nadaljevanju poti proti 
Kočevju boste začutili, kako urbano 
življenje drsi nazaj v naravo, asfaltne 
ceste pa nadomeščajo gozdne poti, ki 
jih obkroža gozdnata pokrajina.

Ko ob koncu dneva prispete do 
občine Kočevje, vas bo tukaj navdu-

šil Skrivnostni gozd, ki prekriva več 
kot 90 % kočevske regije, pot pa vas 
bo vodila tudi v bližino bukovega 
pragozda Krokar, ki je bil leta 2017 
vpisan na UNESCO-v seznam sve-
tovne naravne dediščine in predstavlja 
nedotaknjene prvinske gozdove na 
slikovitem obrobju doline Kolpe. V 

pragozdove je vstop prepovedan in 
jih lahko opazujemo le z njihovega 
obrobja! Na Kočevskem smo razvili 
tudi številne programe opazovanja 
in sledenja divjim živalim, s kateri-
mi lahko dopolnite obisk Kočevske, 
na njih pa udeleženci v spremstvu 
vodnika izvejo več o pomenu živali in 
velikih zveri, v gozdu raziskujejo in 
odkrivajo sledi živali ter se ob koncu 
z lovcem odpravijo tudi na opazoval-
nico, kjer ob zvokih narave opazujejo 
živali. Vodena oz. samovodena ko-
lesarska avantura se v večernih urah 
zaključi s prenočitvijo v kočevskem 
Hostlu Bearlog. Več o tej kolesarski 
avanturi lahko najdete na naši spletni 
strani kocevsko.com.
Nadija Kolmanič

Uporabnike sistema mestnih koles 
KOLU obveščamo, da smo zaradi 
prihajajoče zime na začetku novembra 
s postaj za izposojo začasno odstranili 

in pospravili kolesa, saj dolgotrajna 
izpostavljenost nizkim temperaturam 
lahko vpliva na njihovo delovanje ter 
posledično na varnost uporabe.

Kolesa bodo za izposojo ponovno na 
voljo v spomladanskem času, uporabni-
ke pa bomo o tem pravočasno obvestili.

Hvala za razumevanje in hvala, ker 

z uporabo koles iz sistema KOLU in 
kolesarjenjem prispevate k trajnostni 
mobilnosti na Kočevskem!
Nadija Kolmanič

Camp Jezero Kočevsko ima za seboj še eno uspešno sezono. • Foto: Vasja Marinč 

Kolesarjenje po poti Od zmaja do medveda 
bo navdušilo vzdržljive kolesarje.
Foto: Žiga Koren 



Glede na trenutne razmere 
in sprejete ukrepe, smo 
začasno ustavili dejavnosti 
Kulturnega centra Kočevje. 
Načrtovane dogodke bomo 
izvedli v primeru izboljšanja 
razmer ter ob spremembah 
ukrepov oz. priporočil, o čemer 
vas bomo sproti obveščali. 
Za vse spremembe, odpovedi 
in nadomestne termine 
načrtovanih gledaliških in 
glasbenih dogodkov ter 
filmskih predstav spremljajte 
naše spletno mesto  
www.kck.si ter družbena 
omrežja. 

Hvala za razumevanje in 
ostanite zdravi.

www.kck.si   

@kckkocevje    

@kulturnicenterkocevje

Letošnje leto se počasi bliža h koncu, polni upanja za vesel in prazničen zaključek leta pa 
smo že pred ponovnim nastopom zaostritvenih ukrepov pričeli z načrtovanjem Veselega 
decembra 2020 v Kočevju. V primeru, da bodo razmere omogočale in bodo ukrepi 
sproščeni, se bomo potrudili, da vsaj okrnjen del načrtovanega decembrskega dogajanja, 
ki bo prilagojeno smernicam NIJZ, kljub temu izvedemo. 

Za vse informacije v povezavi s tem spremljajte našo spletno stran www.kocevsko.com 
in družbeni omrežji Instagram in Facebook @kocevsko.

V KOČEVJU
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Risi na Kočevskem
Leta 1973 so rise ponovno naselili
Zgodba o prvi uspešni naselitvi risa se-
ga v leto 1973, ko je skupina poklicnih 
lovcev na območje Kočevja naselila 
šest odraslih risov. Prva naselitev velja 
za zelo uspešno, kajti risi so se uspešno 
razmnoževali in postopoma naselili 
širše območje Dinaridov in del Alp. V 
zadnjih 20 letih pa je začela populacija 
močno upadati. Genetske analize so 
razkrile, da je glavni razlog za velik 
upad številčnosti parjenje v sorodstvu. 

Koliko je risov v Sloveniji in zakaj 
jih doseljujejo
Ris je v Sloveniji in sosednjih državah 
(Dinaridi in JV Alpe) ponovno ogrožen 
oziroma tik pred izumrtjem. Prvi siste-
matični monitoring risa z avtomatskimi 
kamerami je razkril, da populacija risa 
v Sloveniji trenutno šteje le okoli 20 
odraslih živali. Za preprečitev ponov-
nega izumrtja smo v okviru mednaro-
dnega projekta LIFE Lynx v dveh letih 
iz Karpatov pripeljali sedem risov; štiri 
rise smo doselili v Slovenijo, tri pa na 
Hrvaško. Risi so zelo hitro dokazali, 
da ne poznajo državnih meja, saj je več 
doseljenih risov večkrat prečkalo dr-
žavno mejo s Hrvaško. Projekt bo svoje 
delo nadaljeval še dobra tri leta in v 
tem času bomo na območje Slovenije in 
Hrvaške pripeljali še vsaj sedem risov. 
Vloga doseljenih risov je, da svoje gene 
z razmnoževanjem vključi v obstoječo 
risjo populacijo pri nas in s tem poveča 
njeno genetsko pestrost. Ris Goru, ki 
smo ga kot prvega pripeljali v Sloveni-
jo ter izpustili na območju Loškega Po-
toka, je to že storil. Z 'domačo' risinjo 
Tejo sta se ustalila v Mali Gori nad Rib-
nico in leta 2019 imela prvega mladiča, 
risinjo Malo, ki se je letos uspešno osa-
mosvojila. Zgodbo risjih zmenkarij in 
uspešnega prvega razmnoževanja risa 
Goruja smo dokumentirali s pomočjo 
najnovejše tehnologije; avtomatskih 
kamer, genetskih analiz in telemetrije. 
Vsak doseljeni ris je namreč opremljen 
s telemetrično ovratnico, ki dnevno 
sporoča podatke o gibanju in nam 
tako omogoča razbrati, kaj se dogaja 
v njihovem svetu. Risja romanca med 
Gorujem in Tejo se nadaljuje, z avto-
matskimi kamerami smo fotografirali 
Tejo, ki sta jo spremljala dva mladiča. 
S pomočjo podatkov, ki jih dobimo iz 
telemetričnih ovratnic, lahko sklepa-
mo, da je tudi letošnje leglo Gorujevo. 
Zabeležili smo namreč, da sta se Goru 
in Teja med paritveno sezono večkrat 
srečala. Na območju Kočevskega s 
telemetrično ovratnico spremljamo tudi 
gibanje dveh risov rezidentov, Mihca 
in Bojana. Mihec je starejši ris, ki je 
projektnim raziskovalcem že dlje časa 
poznan in ima svoj teritorij na širšem 
območju Loškega Potoka, Ige vasi in 
Drage. Ris Bojan pa se zadržuje na 

območju Osilnice in v okolici Gerovega 
na Hrvaškem.

Kaj se dogaja z doseljenimi risi
Poleg risa Goruja je bil lani v hrva-

škem narodnem parku Risnjak izpuščen 
tudi ris Doru, ki je kmalu za tem prišel 
v Slovenijo in svoj teritorij vzpostavil 
na območju Javornikov. Od januarja 
letos žal ne prejemamo več podatkov o 

njegovem gibanju, zato ne vemo, kje je. 
V letu 2020 so bili na območje Notranj-
ske in Kočevskega doseljeni še trije 
risi, in sicer Katalin, Boris in Maks. 
Katalin je vzpostavil svoj teritorij na 
območju Menišije in Rakitne, Maks pa 
se je kmalu po izpustu ustalil na obmo-
čju Menišije. Ris Boris svoj teritorij še 
vzpostavlja. Po izpustu se je nekaj časa 
zadrževal na območju Gerovega, potem 
pa se je odpravil čez mejo na Hrvaško 
na območje Gorskega Kotorja. 

Izvajanje monitoringa v 
 sodelovanju z lovci
Pomembno vlogo pri spremljanju risov 
na Kočevskem imajo tudi lokalne lo-
vske družine, ki aktivno sodelujejo pri 
zbiranju podatkov in izvajanju monito-
ringa risov s pomočjo avtomatskih ka-
mer. Za ta namen na širšem Kočevskem 
z nami letos sodeluje 17 lovskih družin 
in vsa lovišča s posebnim namenom 
(Medved, Žitna Gora in Snežnik Koče-
vska-Reka). Lansko sezono spremljanja 
smo na Kočevskem posneli 11 različnih 
odraslih risov, od tega dve samici z 
mladičem; že omenjeno Tejo in še eno 
na območju Bele krajine. Spremljanje 
risov z avtomatskimi kamerami bo 
trajalo do konca projekta in upamo, da 
bomo ponovno tako uspešno kot lani 
vsako leto posneli mladiče doseljenih 
risov.

LIFE Lynx sodeluje z lokalnimi 
 prebivalci 
Za uspešnost celotnega podviga dose-
ljevanja in spremljanja risov je ključno 
sodelovanje z lokalnimi prebivalci. Z 
namenom, da ustvarimo zaupanje in 
podporo lokalne skupnosti za aktivno-
sti, načrtovane v okviru projekta, smo 
ustanovili tako imenovane lokalne pos-
vetovalne skupine, v katerih lahko za-
interesiranim članom lokalne skupnosti 
predstavimo projekt, se z njimi posve-
tujemo in jih redno obveščamo o vseh 
za skupnost pomembnih temah projekta 
LIFE Lynx. Hkrati pa so tudi mladi 
tisti, ki bodo v prihodnosti odločali o 
usodi risje populacije, saj ta potrebuje 
dolgoročno varstvo. OŠ Sodražica ter 
Gimnazija in srednja šola Kočevje sta 
zato del programa Mladi varuhi risov, v 
okviru katerega želimo med trajanjem 
projekta LIFE Lynx novice iz risjega 
sveta prenesti v že utečeno izvajanje 
šolskih aktivnosti.

Vse informacije in aktualne novice 
o risih so dostopne na spletni strani 
projekta https://www.lifelynx.eu/ in 
na projektnem Facebooku in Instagra-
mu. Video posnetke risov pa si lahko 
ogledate na projektnih kanalih YouTube 
in Vimeo. 
Andrej Rot, Maja Sever, Manca 
 Velkavrh, Urša Fležar, Aleš Pičulin, 
Rok Černe

Zgornja karta prikazuje teritorije risov na Kočevskem, ki so opremljeni s telemetrično 
 ovratnico. Karto pripravil: A. Pičulin 

Foto: LIFE Lynx 
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Tudi otroci in mladi hočejo sodelovati

Dominic je star 9 let, rodil se je v 
Amsterdamu, kjer tudi živi. 23. okto-
bra letos je bil imenovan za novega 
otroškega župana Amsterdama in 
skupaj s 13 vrstniki, člani otroškega 
mestnega sveta, bo eno šolsko leto 
poskušal zagotoviti, da bodo želje 
otrok upoštevane pri mestnih oblasteh 
in vključene v politične programe. 
Enkrat mesečno se bodo sestajali, 
vmes pa neprestano komunicirali z 
drugimi organizacijami in otroki iz 
mesta, da bodo njihove ideje in potre-
be lahko vključili v lokalne programe. 
Njihov mandat bo trajal leto dni. Na-
men njihovih mesečnih srečanj je, da 
mestni svet oblikuje tri priporočila za 
vsako od tem, ki jih obravnavajo. V 
preteklem mandatu so otroci govorili 
o diskriminaciji, revščini, varnosti, 
zelenju in trajnosti. Varuh otrokovih 
pravic spremlja, ali občina resnično 
dela po priporočilih otroškega sveta. 
Dominic je častni gost mednarodnega 
spletnega seminarja Kids&Cities (Ot-
roci in mesta), s katerim bo skupina 
strokovnjakov, ki si v evropski mreži 
Placemaking Europe prizadevajo za 
vključevanje otrok v urejanje prosto-
ra, počastila svetovni dan otroka 20. 
novembra letos. 

Vključevanje otrok in mladih v ure-
janje javnih zadev je velikega pomena 
za našo prihodnost. Zagotavlja, da 
tudi oni po svoje lahko prispevajo k 
reševanju javnih zadev, da se počutijo 

v lokalni skupnosti sprejete in upošte-
vane ter se učijo sodelovanja v skup-
no dobro in prispevajo, da so rešitve 
boljše za vse. Odkar je avgusta leta 
2018 mlada švedska aktivistka Greta 
Thunberg začela svojo šolsko stavko, 
so podnebne spremembe postale mno-
go bolj prepoznaven izziv prihodnosti, 
kot so bile pred tem. V imenu svoje 
generacije je od takrat govorila na 
številnih visokih političnih srečanjih, 
pozvala k dvigu glasu mlade po vsem 
svetu in pomembno dvignila zavest o 
nujnosti ukrepanja in o medgeneracij-
skem pomenu podnebne politike. 

Vključevanje otrok v urejanje pros-
tora je eden od načinov uresničevanja 
pravice otrok do sodelovanja v zade-
vah, ki se tičejo njihovega življenja in 
je eno od temeljnih načel Konvencije 
Združenih narodov o otrokovih pravi-
cah. Urejanje prostora se tiče vsa-
kogar. Sodelovanje pomeni, da tudi 
otroci dobijo možnost povedati, kaj 
menijo o določenih zadevah in kako 
vidijo rešitve, ter da lahko po svoje 
prispevajo k reševanju problemov. 
Kadar odrasli pri načrtovanju ne pris-
luhnejo otrokom zares, se hitro lahko 
zgodi, da se na otroke pozabi oziroma 
da se zanje poskrbi samo na otroških 
igriščih. To pa seveda ni dobro in tudi 
ni dovolj. Otroci vendar živijo povsod 
v mestu, nekje stanujejo, hodijo v vr-
tec in šolo, so udeleženci v prometu, 
hodijo v zdravstveni dom, slaščičarno 

in knjižnico, v kino in trgovino. 
Izkušnje iz sodelovanja z otroki pri 

urejanju prostora kažejo, da otroci 
svoje poglede na mestni prostor obli-
kujejo v odnosu s starši in vrstniki, 
okolje hkrati ocenjujejo podobno kot 
odrasli, a tudi drugače. Zato v procese 
analize in načrtovanja prispevajo res 
zanimive nove ugotovitve in poglede. 
Mimogrede opozorijo načrtovalce na 
skrivališče divjih mačk, na krasno 
drevo za plezanje in pred avtomobili 
zavarovano in odraslimi skrito pot čez 
vrtove do reke. Raziskave ugotavljajo, 
da zelo visoko cenijo možnosti varne 
hoje in kolesarjenja po svojem kraju 
ter seveda možnosti za druženje s 
prijatelji in stik z naravo. Včasih res 
presenetijo z odkritjem kašnega ob-
močja ali detajla, ljudi in običajev in 
predlagajo povsem nove načine upo-
rabe prostora. Pogosto se izkaže, da se 
navdušujejo za precej bolj preproste 
rešitve, kot bi jih predlagali odrasli. 
Pri igriščih na primer vedno znova 
govorijo o pomenu rastlin, dreves, 
vode in peska, prostora za skrivanje in 
igre z žogo, precej manj pa o igralih. 

Izkaže se, da so otroci zelo stvar-
ni opazovalci razmer, predlagati pa 
zmorejo tudi res kreativne poglede 
in ideje. In pri tem se ne ozirajo le 
nase, zelo dobro se zavedajo drugih 
uporabnikov in sposobni so se vživeti 
v vloge in potrebe drugih. V Kočevju 
so otroci v preteklosti že imeli pri-

ložnost sodelovati pri načrtovanju 
otroških igrišč. Podobno kot drugje 
so se izkazali za zelo dobre, razumne 
in skromne načrtovalce. Vsi šolarji so 
vključeni v načrtovanje šolskih poti. 
Letos so nekateri osnovnošolci in 
srednješolci že delili svoje poglede na 
mestno središče tudi z ekipo progra-
ma Vsi v mesto. Tudi v Kočevju na 
pobudo župana že deluje Občinski 
svet za mlade, ki je svojevrstna oblika 
otroškega parlamenta in vključuje 
predstavnike osnovnošolcev in sre-
dnješolcev. 

Sodelovanje otrok in mladih ima v 
procesu oživljanja mestnega središča 
posebej pomembno vlogo. Lahko 
pomaga bolje razumeti njihov polo-
žaj in stališča ter prispeva k boljšim 
rešitvam za vse. Predvsem pa lahko 
sodelovanje ponudi dobre priložnosti 
za to, da se otroci in mladi prepričajo 
o tem, da so lahko enako pomembni 
soustvarjalci mestnega življenja kot 
odrasli, in jih spodbudi, da bodo v 
mestu načrtovali tudi svojo priho-
dnost. Namen programa Vsi v mesto! 
je skupaj z otroki in mladimi odkriti, 
kako lahko središče Kočevje posta-
ne prijeten prostor bivanja, območje 
srečevanja in doživljanja vsakdanjega 
življenja za vse. Kakovost javnega 
prostora ne nazadnje merimo s tem, 
kako dobro se v njem počutimo vsi 
skupaj.
Maja Simoneti

Foto: arhiv iPop 
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Umetnost na družbenih omrežjih 
Kočevska v zavetju svojih gozdov ne skriva le obilo naravnih znamenitosti in rjavih kosmatincev. Da je zibelka številnih mladih upov, ki tako 
ali drugače premikajo meje, dokazuje 23-letna Danaja Padovac, lokalna umetnica, ki ji je umetnost uspelo približati tudi tistim, ki se zanjo 
večinoma ne zmenijo prav dosti. Na socialnih omrežjih Instagram in TikTok, kjer jo najdemo pod imenom artdanaja, objavlja svoja dela, svo-
je risarske pripomočke in celo zanimive kvize, iz katerih se lahko marsikaj naučimo. Z Danajo smo govorili o (njeni) umetnosti, njenih začet-
kih in o prihodnosti.

Pred kratkim je diplomirala na Akade-
miji za likovno umetnost in oblikova-
nje (ALUO), kjer je izvedla digitalno 
rekonstrukcijo močno propadajoče 
stenske poslikave oziroma freske z mo-
tivom sv. Krištofa. Gre za prvi primer 
takšne diplome v Sloveniji. Naloga je 
bila precej zahtevna, pojasnjuje, "saj 
sem se morala res poglobiti v srednjeve-
ško umetnost, hkrati pa osvojiti sodobne 
oblikovalske programe."

Kot pravi, se risati lahko nauči vsak. 
Danaja je imela kar nekaj izkušenj tudi 
z risarskimi tečaji, kjer je učila različne 
ljudi, stare od 11 do 60 let. "Seveda je 
potrebne ogromno vaje, talent pa doda 
piko na i, tisto nekaj več. A s tečajem 
je vsak prišel do želenega rezultata," 
pojasnjuje. 

Tisti, ki jo spremljamo, jo poznamo 
predvsem po njenih portretih. Prvega 
se ne spomni, pove, vendar je že na 
začetku ustvarjanja iz najstniških revij 
prerisovala obraze z naslovnic. Kot 
pravi, so ji bili obrazi že od nekdaj zani-
mivi, do fotorealizma pa je prišla šele v 
zadnjem letu. "Všeč mi je, ker je težko, 
in vsakič, ko mi uspe narediti dobro 
risbo, dobim še več zagona in motiva-
cije." Od tega, da je risala ljudi, ki so ji 
bili všeč, je prišla do tega, da riše tudi 
za druge. "Najprej izberem fotografijo, 
ki je dovolj kakovostna, da iz nje lahko 
razberem detajle in jih prenesem na 
papir. Seveda moram optično prilagoditi 
motiv. Če bi ga samo prerisala s foto-
grafije, bi lahko portretiranec izpadel 
smešno," razloži. Ustvarja najmanj 8 ur 
na dan, običajno pa kar 12 ur. 

Za portret potrebuje lahko en dan ali 
pa kar ves teden, "odvisno od tega, kako 
zahteven obraz moram narisati, kakšno 
fotografijo dobim oziroma koliko de-
tajlov je na njej," pojasni. Prizna tudi, 
da je za to delo potrebna določena mera 
potrpežljivosti. "Po naravi sem vztrajna, 
zato mi to ni tako težko. Zagotovo pa to 
ni za vsakega, konstantno je treba biti 
miren, zbran, nujno je treba opazovati 
in navsezadnje sedeti 12 ur na dan."

Poleg njenih del, ki so nastala v zad-
njem letu, je ponosna tudi na ilustracijo 
Prešernove Nezakonske matere, ki jo je 
narisala za maturo. Zanjo je prejela tudi 
pohvale številnih akademikov. Na vpra-
šanje, kaj počne, kadar ne riše, mora 
kar pomisliti, saj, kot pravi, "zadnje leto 
poleg risanja in diplome ni bilo časa 
skoraj za nič drugega." Rada ima dru-
ženja s prijatelji in sprehode v naravi, v 
tem koronskem času pa najbolj pogreša 
oglede predstav in otvoritve razstav.

Med vzornike šteje Salvadorja Dalija, 
blizu pa ji je tudi slikarka Ivana Ko-
bilca. Na Instagramu rada spremlja 
Heather Rooney in Maria Henriqueja. 
Umetnost in družbena omrežja, ki na 
prvi pogled nimata prav veliko sku-
pnega, je združila tudi Danaja. Danes 
ima že krepko veš kot 7 tisoč sledilcev, 
vendar takšnega odziva ni pričakovala. 
"Vse se je začelo, ko sem narisala Lepo 
Afno. Ona me je opazila in prosila, ali 
lahko objavi narisan portret na svojem 
Instagramu. Takrat sem dobila nor od-
ziv, nato pa se je samo še stopnjevalo," 
opisuje svoj veliki preboj v virtualnem 
svetu umetnosti. "Spoznala sem, da so 
umetnikom socialna omrežja pisana na 
kožo," ugotavlja, saj si lahko umetnost 
ogleda ves svet. "Ljudje radi spremljajo 
nekaj, česar ne zna vsak."

Vendar Lepa Afna ni edina, ki jo 
je Danaja narisala, ali edina, ki bi jo 
podprla. Narisala je tudi punci La Popsi, 
Karmen in Nežo, ki imata njen portret v 
svoji pisarni. Ko je organizirala dobro-
delno dražbo portreta Luke Dončića, 
so jo podprle številne znane osebnosti 
– Jani in Teja Jugovic, Vid Valič, Matjaž 
Nemec, Katarina Benček, Sanja Grohar. 
"Decembra bo izšla tudi prva knjiga, za 
katero sem naredila ilustracije, več pa še 
ne smem izdati."

V prihodnosti si želi živeti od ustvar-
janja, voditi tečaje risanja – ne samo 
klasičnega akademskega, temveč tudi 
tečaje hiperrealizma in konservatorsko-
-restavratorske tečaje. Trenutno hkrati 
ustvarja dva nova izdelka. "Trudim se 
ostati v stiku s konserviranjem/restavri-
ranjem, zato spomladi načrtujem resta-
vriranje propadajoče stenske poslikave, 
ki je v Kočevju."
Neja Jerebičnik

Foto: osebni arhiv Danaje Padovac 
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 
0,00038 – 0,00012  g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

NOVA ŠKODA 
OCTAVIA

10 let kolesarskih romanj po Jakobovi poti
Leta 2000 sta zakonca Metodij in 
Marjeta Rigler iz Ljubljane ustanovi-
la Društvo prijateljev poti sv. Jakoba 
v Sloveniji. Leta 2004 sva Helena 
in Franc Štefanič v okviru društva 
ustanovila kolesarsko sekcijo, ki jo 
vodiva še danes. Člani društva so na 
podlagi domačih in tujih virov več 
let iskali poti po Sloveniji, ki so pred 
stoletji vodile slovenske romarje na 
grob sv. Jakoba v daljni Santiago de 
Compostela v Španiji, in označili 
novodobne Jakobove pešpoti. Ob 
njih sva začrtala in označila trase za 
kolesarske romarske poti in zanje 
napisala tudi vodnik Slovenska ko-
lesarska Jakobova pot. Leta 2010 je 
zaživela 350 km dolga Šentjakobska 
pot od Slovenske vasi pri mejnem 
prehodu Obrežje do Trsta (po Dolenj-
ski, osrednji Sloveniji in Primorski). 
Takrat je prvič poleg pešcev odšla 
na petdnevno romanje tudi skupina 
kolesarjev. Leta 2012 je bila odprta 
160 km dolga Višarska Jakobova pot 
od Ljubljane do Višarij in leta 2014 
še 270 km dolga Prekmursko-šta-
jerska Jakobova pot od Kobilja do 
Ljubljane. V okviru društva že 10 
let vodiva tradicionalna romanja po 
vseh treh poteh, ki so zelo obiskana. 
Prijavi se približno 70 romarjev letno 
iz vse Slovenije, med katerimi je ve-
liko zakonskih parov. Naša pot je del 
številnih evropskih poti, ki vodijo na 
svetovno znani Camino v Španiji. Ob 
dvojnem jubileju je kolesarska sekci-
ja društva postavila prvi dve Jakobovi 
informacijski tabli v slovenskem in 
angleškem jeziku s številnimi podat-
ki, zemljevidi, oznakami poti, kultur-
nimi znamenitostmi in fotografijami. 

Pred Kapitljem v Novem mestu je 
bila postavljena 24. julija. V osrednji 
Sloveniji pred cerkvijo sv. Jakoba v 
Ljubljani pa jo je po jubilejni maši ob 
20-letnici društva, na god sv. Jakoba, 
blagoslovil nadškof Stanislav Zore. 
Med mašo sta zakonca Rigler za oži-
vitev romarske poti svetega Jakoba 
po Sloveniji in oživljanje tradicije 
srednjeveških slovenskih romanj v 
Santiago prejela odličje sv. Cirila in 
Metoda, najvišje priznanje Slovenske 

škofovske konference. Pri maši in na 
blagoslovitvi informacijske table je 
prepevala Vokalna skupina Cantate 
Domino iz Kočevja v posebej za to 
priložnost zašitih romarskih oblačilih. 
V njih bi skupina letos 5. julija prepe-
vala tudi v Santiagu de Compostela v 
Španiji, a je bil nastop zaradi koro-
navirusa preložen na prihodnje leto. 
Zborovodja VS Canate Domino Franc 
Štefanič je hkrati tudi vodja kolesar-
ske sekcije Društva prijateljev poti sv. 

Jakoba v Sloveniji. Informativne Ja-
kobove table se trenutno postavljajo 
še v drugih pokrajinah, skozi katere 
potekajo poti: Prekmurje, Štajerska, 
Gorenjska in Primorska. 

Ker je vse več zanimanja in iskanja 
informacij za kolesarsko Jakobovo 
pot, prek katere kolesarski romar-
ji spoznavajo Slovenijo iz povsem 
drugih zornih kotov, sva ob 10-letnici 
odprla tudi kolesarsko spletno stran: 
www.jakobova-kolesarska-pot.si, 
kjer je veliko podatkov o nastanku in 
delovanju kolesarske sekcije. 

Jakobove kolesarje ob koncu sezone 
tradicionalno povabiva na kolesarje-
nja po Kočevski, ki se jih kolesarji 
zelo radi udeležijo. Tako so letos že 
osmič zapored odkrivali za večino 
neraziskane kraje na jugu Slovenije. 
Iz Kočevja smo se najprej odpravili v 
Cerkev sv. Jakoba v Banji Loki, k za-
hvalni maši ob 10-letnici kolesarskih 
romanj. Somaševala sta župnik Jože 
Milčinovič iz Kočevske Reke in p. 
Krizostom Komar iz Novega mesta, 
ki je letos romal z nami po osrednji  
Šentjakobski poti. Nato smo si ogle-
dali grad Kostel, v katerem smo imeli 
tudi kosilo in nastop VS Cantate Do-
mino. Krožno vožnjo smo nadaljevali 
ob Kolpi do Dola in se skozi Predgrad 
in Brezovico vrnili na izhodišče. Kot 
vedno je zanimivo in prostrano Ko-
čevsko, v kombinaciji s Kostelsko in 
Poljansko dolino, navdušilo Jakobove 
kolesarje. 
V petek, 30. oktobra, je za posledi-
cami okužbe z novim koronavirusom 
umrl Metodij Rigler, ustanovitelj in 
predsednik Jakobovega društva.  
Franc in Helena Štefanič

Jakobovi kolesarji in pevci Cantate Domino na Gradu Kostel. • Foto: Arhiv VS Cantate Domino 
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Bučne miške
Sestavine:
• 350 g moke
• 150 g sladkorja v prahu
• 200 g bučnega pireja
• 1 dl tekočega jogurta
• 2 jajci
• 2 žlici olja
• 1 pecilni prašek
• vaniljev sladkor
• ½ žličke soli
• limonina lupinica
• olje za cvrtje

Priprava
Bučo narežemo v manjšo posodo in prilijemo 2 decilitra vode. Zavremo ter počasi kuhamo 
15 minut, da se buča zmehča. Moko s pecilnim praškom presejemo v skledo in dodamo 
naribano limonino lupinico. Kuhano bučo odstavimo, ohladimo in precedimo skozi gosto 
cedilo. Odcejeno bučo stresemo na presejano moko. Dodamo jajci, sol in jogurt. Vse skupaj 
zmešamo. Dodamo sladkor v prahu in olje ter vse skupaj zmešamo v mehko testo. Olje za 
cvrtje segrejemo. Z žlico zajemamo majhne koščke testa, ki jih polagamo v segreto olje 
in jih zlato rjavo ocvremo. Miške se same obrnejo med cvrtjem, če cvremo v dovolj olja, v 
nasprotnem jih enkrat obrnemo. Miške sproti pobiramo iz olja. Odcedimo jih na papirnatih 
kuhinjskih brisačah. 

RECEPT

Recept je pripravila Bojana Klepac

NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE
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Urejanje razrasle vegetacije ob občinskih cestah
Ob občinskih cestah so zemljišča, ki so v večini primerov v zasebni lasti. Lastnikom zemljišča po določbi prvega odstavka 5. člena Zakona o cestah 
je prepovedano opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali ogrožala, ovirala 
ali zmanjšala varnost prometa na njej. Med opustitvena dela na zasebnih zemljiščih se umešča tudi opustitev poreza razraščene vegetacije, ki ovira 
ali zmanjšuje varnost prometa na njej, saj se morajo vozniki ali pešci razraščeni vegetaciji umikati. Zato je zaradi razraščene vegetacije ovirana varna 
uporaba ceste. 

V zvezi razraščene vegetacije je zakonodajalec izvajalcem rednega vzdrževanja cest v petem odstavku 5. člena Zakona o cestah določil, da mora ta 
brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa 
na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri 
in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ za ceste in upravljavca cest.
Da bi zagotovili čim večjo varnost udeležencev v prometu, želimo vse občane opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja 
dreves in druge vegetacije na površinah ob cesti tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prome-
tna signalizacija. Prav tako je treba obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj ta velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih udeležencev 
v prometu. 

Razrasla vegetacijo mora biti porezano tako:
• drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, morajo biti obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 metra. Če je ob cesti pločnik, pa je 

 treba zagotoviti porez vegetacije nad pločnikom, da je zagotovljena minimalna višina 2,5 metra, ki se meri od najvišje točke pločnika;
• zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,
• mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine.  

ozimi razrasla vegetacija bo še bolj nevarna za udeležence v cestnem prometu, saj se bo na njej zadržal sneg in bo tako zaradi obtežitve še bolj 
 povešena na cesto ali pločnik. 
Takšna ovira bo onemogočila izvajanje zimske službe (pluženje in posipavanje), ker se bo treba oviram z vozili izogibati in bodo tako lahko posame-
zni odseki cest ostali nespluženi, česar pa si nihče od nas ne želi, zato je pomembno, da razrasle veje čim prej porežete, še preden vas na to opozori-
mo mi.  

Janko Kalinić 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN  KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA

Moj prvi polet 
20. decembra 1987. Hladna sončna 
zimska nedelja brez snega. Stojim na 
rampi ozira vzletišču, ki smo ga pos-
tavili kočevski zmajarji na Mestnem 
vrhu. Piha zmeren hladen vzhodnik. 
Mraza ne občutim, preveč je vznemir-
jenja in adrenalina. Tudi slabe pol ure 
nošnja zmaja in opreme od parkirišča 
Koče pri Jelenovem studencu me 
je dobro ogrelo. Zdaj pa z njim na 
ramenih stojim na ploščadi vzletišča. 
Sunek vetra mi dvigne desno krilo 
in grozi, da me bo zvrnil z rampe. 
Stane in Rajko mi pomagata. Čakam 
primeren trenutek za start. Pogledam 
po Kočevju in travnikih v Dolgi vasi, 
kjer naj bi pristal. Volna, privezana 
na pletenici, se dviga in mi kaže, da 
se veter krepi in je prave smeri. Tudi 
na zmaju čutim, da se platno napenja, 
zdaj na obeh krilih enako. 

“V redu je,” slišim Vilija, ki naše 
početje nadzoruje pod rampo. “Dobro, 
grem.” Zaženem se in naredim prvi 
korak na klančini. Zdaj ni več vrnitve, 
je le še pot naprej. Drugi korak, zmaj 
se še bolj napne, postaja lahak. Tretji 
korak, zmaj leti, jaz ga samo še rinem. 
Četrti korak, gurtne (vezi), s katerimi 
sem pripet na zmaja, se začnejo nape-
njati. Peti korak, gurtne se do konca 
zategnejo. Šesti korak je le še rahel 
dotik rampe. Sedmi korak je samo še 

brca v prazno. V zraku sem. Letim! 
Po nasvetu izkušenega zmajarja, 

s katerim sem se pogovarjal pred 
nekaj dnevi, usmerim zmaja v vrhove 
smrek, ki rastejo na koncu poseke 
pod rampo. Tako pridobim hitrost, 
malo pred vrhovi dreves rahlo odri-
nem zmaja, malo se dvigne in že sva 
čez vrhove. Globina pod menoj začne 
hitro naraščati. Zdaj se lahko uležem, 
preprimem triangel s stranskih na 
spodnjo prečko in se uležem. Prvič 
lahko vidim gozd pod seboj tako, kot 
ga vidijo ptice, ki jadrajo nad njim. 
Hočem zavriskati, pa ne gre, šele 
zdaj se zavem, da diham z odprtimi 
usti. Zaprem usta, da si ovlažim grlo 
in potem si privoščim nekaj krikov 
in vriskov navdušenja. Letim proti 
Dolgi vasi. Presenečen sem, kako je 
Mestni vrh iz zraka videti položnejši 
kot iz mesta. Zmaj se malo strese in 
začutim, da padam – podobno kot 
v dvigalu. Malo panike, pogledam 
merilnik hitrosti, kaže mi 35 km/h, 
dovolj hitro letim. Občutek padanja 
kmalu mine, spet čutim telo. Tako se 
torej čutita luknja v zraku in izguba 
vzgona. Priletel sem nad glavno ces-
to, naredil bom zavoj. Malo povečam 
hitrost in se nagnem v levo. Presene-
čenje, svet se vrti okoli mene kot v 
kakem filmu. Obračam proti mestu, 

zdaj so možgani že dojeli dogajanje 
in svet se ne vrti več okoli mene. Nad 
Itasom in Trikonom obrnem proti 
Dolgi vasi. Zdaj lahko usmerim zma-
ja na travnik za dolgovaškim pokopa-
liščem. Mimo Radarja sem, dvignem 
se v pokončni položaj. Tla se prib-
ližujejo, še malo, noge se dotaknejo 
tal, odrinem zmaja, malo se dvigne in 
ustavi. Od vsega doživetega v zadnjih 
15 minutah so noge vse mehke in 
zvrnem se po tleh. Vesel sem, pre-
živel sem, upal sem si, naredil sem 
vse prav, letel sem. Počasi vstanem, 
se odpnem in zagledam Frenka, ki 
prihaja z motorjem. 

Ko danes razmišljam o tem, sem še 
vedno vesel, da sem letel. Z zmajem, 

ki ga je kupil Stane Lužar, smo letali 
po kucljih okoli Kočevja in je bil do-
sežek že, če smo nekajkrat pobrcali po 
zraku. Ko se je v Kočevje priselil Vili 
Osterman, ki je bil že izkušen zmajar 
z veliko znanja, in sta Rajko in Stane 
kupila novejšega zmaja, smo se jim 
pridružili v letenju še Franc Bartolme, 
Hanz Valentan in jaz. 

Vesel sem, da živim v prostoru in 
času, kjer mi znanost in tehnika omo-
gočata uresničevanje sanj. Hvaležen 
sem vsem, ki so mi omogočili, da sem 
smučal, varno plezal, jadral po vodi in 
v zraku ter počel še marsikaj lepega, 
skratka živel. Žal se mi zdi narava 
neizprosna in zahteva uravnoteženost.
Viktor Kobola

Foto: Osebni arhiv Viktorja Kobole 
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA
Gideon Samson
Dnevi na otoku
Miš 2020

Ločitev staršev in prva ljubezen sta pogosti tematiki mladinskih romanov. Mlademu 
nizozemskemu pisatelju Gideonu Samsonu je uspelo neklišejsko napisati takšno 
zgodbo. Glavni junak je dvanajstletni Jakob, ki mora poletne počitnice preživeti 
pri svojem odtujenem grškem očetu, na otoku. Mama se namreč odpravi s svojim 
novim fantom na sanjske počitnice na Tajsko. Jakob se snidenja z očetom ne veseli, 
saj ga ne pozna in počitnice z njim jemlje kot prisilo. V nekaj dnevih se vse spreme-
ni. Z očetom počasi vzpostavita pristen odnos in začenja razumevati, zakaj sta se z 
materjo ločila. Spozna Miecha, s katerim postaneta odlična prijatelja. Iz Nizozemske 
pride na počitnice Miechovo dekle Puck. Všeč je tudi Jakobu in vse se zaplete v 
nenavaden odnos v troje, med prijateljstvom in ljubeznijo. Spozna, da je ljubezen 
veliko bolj kompleksna, kot si je mislil. Roman je res zanimiv in primeren tudi za 
odrasle bralce.                                                                                         

Miha Kovač  
Berem, da se poberem  
Mladinska knjiga, 2020 

Ali je branje knjig danes, ko imamo na voljo toliko različnih vsebin v drugih ob-
likah, sploh še smiselno in potrebno? Branje je naporno, moramo se ga naučiti, 
to znanje pa vzdrževati, a so na videz enake vsebine dosegljive na lažje načine. 
Miha Kovač nam v tej knjigi pove deset razlogov, zakaj se izplača brati! Pri tem 
uporabi izsledke raziskovalnega in strokovnega dela, ki ga poveže z osebnimi 
izkušnjami. Tako je nastala ta zanimiva knjiga, ki je napisana na tako poljuden 
način, da jo lahko berejo starši in učitelji, a tudi starejši mladostniki. Seveda tisti, ki 
od nekdaj radi berejo, bodo v njej našli razlago, zakaj radi berejo, tisti, ki so manj 
redni bralci, pa spodbudo, da bi to počeli bolj redno. Branje je napor, tako kot je 
napor telesna in športna aktivnost. Toda tako kot je telesna in športna aktivnost 
pomembna za naše telesno zdravje, je branje knjig fitnes za naše možgane in 
duševno zdravje. 

Sarah Haywood 
Kaktus  
Učila, 2020        

Glavna junakinja zgodbe Susan Green je samostojna, uspešna in neodvisna 
ženska srednjih let. Emocije v njeno popredalčkano življenje preprosto ne sodijo. 
Ko ji mama nenadoma umre, ona pa ugotovi, da bo tudi sama postala mama, se 
Susan znajde pred svojo najhujšo nočno moro – izgublja kontrolo nad svojim živ-
ljenjem. Spor z bratom Edwardom zaradi dediščine še dodatno pretrese njen že 
tako zamajani svet. Spozna, da vseh vidikov usode ne more nadzorovati, sploh pa 
ne preteklosti in družinske zgodovine. Ko se problemi kopičijo, porod pa se bliža, 
bo Susan deležna pomoči tam, kjer jo najmanj pričakuje. Tako počasi sprejme vse 
aspekte svojega življenja in postane takšna, kakršna pravzaprav tudi je. Gledano 
metaforično, imajo tako njene kot tiste bodice pri kaktusu popolnoma drugačen 
namen. Roman nam razgrinja veliko tem, kot so vzgoja, spomin, tekmovalnost 
med sorojenci, alkoholizem, bolezen, žalost, izgubljena ljubezen, sprejemanje 
nosečnosti v zrelih letih in enostarševske družine … Ganljiva in zabavna zgodba 
o ženski, ki končno dobi družino, kakršno si tudi zasluži. Knjigo čaka tudi filmska 
uprizoritev.

Tanith Carey in Anghard Rudkin 
Kaj razmišlja moj otrok?  
Didakta, 2020        

Vzgoja otrok je najhvaležnejša, a hkrati tudi najzahtevnejša vloga, ki jo imamo 
starši. Med drugim in sedmim letom se izoblikuje otrokova osebnost. Do sedme-
ga leta se razvije 90 odstotkov možganov otroka, povezave v možganih pa se 
ustvarijo glede na izkušnje, ki jih pridobi v tem času, in glede na to, kako smo skr-
beli zanj od rojstva. Majhni otroci ne govorijo ali pa se z besedami ne znajo izra-
ziti in prav tako še nimajo izkušenj, da bi lahko pojasnili ali razumeli svoja čustva, 
zato svoje počutje izražajo z vedenjem.

Kaj otrok v resnici misli, ko reče: to je moje; nisem še utrujen; nočem pospraviti; 
hočem tvoj telefon?

Ko ugotovimo, katere vrednote so nam najpomembnejše, bomo lažje vzgajali. 
Nasveti v knjigi pokažejo in pomagajo dekodirati otrokovo vedenje in ugotoviti 
psihološko ozadje njegovega odziva. Knjiga nas usmerja, kako se odzvati in spop-
rijeti z najpogostejšimi izzivi, kot so trma, težave s spanjem, spletna varnost …
"Prisluhnite otrokovim najbolj skritim mislim in bodite starš, kakršen želite biti."
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Komu lahko čestitamo  
za zmago na ameriških 
 volitvah?
Bidenu ali Bidnu?
Pri sklanjanju priimka novoizvoljenega predsednika imamo torej opraviti s tako 
imenovanim neobstojnim samoglasnikom. To so tisti samoglasniki, ki v kateri 
od besed ali v besedah iste besedne družine izginjajo ali pa se zaradi drugačnega 
glasovnega okolja ali zaradi drugačne oblikoslovne kategorije pojavljajo sredi 
soglasniškega sklopa. 

Če se recimo črka e v rodilniku ohrani, se izgovarja kot e, osnova pa se ali 
podaljša z j ali pa se ji nespremenjeni doda –a. (Primer: helikópter -ja ali séver 
-a). E se zato ohrani tudi v izpeljankah npr.: helikópter – helikópterski, séver – 
séverni. Če se beseda moškega spola pisno konča na -er z naglašenim e, se ta v 
izpeljankah prav tako ohrani: šofer – šoferski.

Če pa v osnovi zapisani e v rodilniku ednine izpade, ga moramo v imeno-
valniku ednine izgovoriti kot polglasnik. Primer: méter - metra ali véter - vetra. 
Izgovorimo ga s polglasnikom. Črko e v imenovalniku beremo kot polglas-
nik, ker je v rodilniški obliki ni več, torej so brez zapisanega e-ja in torej brez 
polglasnika tudi izpeljanke iz teh besed, saj so osnova za tvorjenje izpeljank 
neimenovalniške oblike, torej metr- in vetr-, iz česar sta pridevnika metrski ali 
vetrn.

Ker v primeru Biden pišemo in govorimo Bidna, se v prvi obliki skriva 
govorjeni polglasnik, ki v rodilniku izpade, zato je brez zapisanega e-ja tudi 
pridevnik Bidnov. In ker pišemo in govorimo e v vseh sklonih besed, kot sta 
gangster ali sever, ostaja e (ki ni polglasnik, ampak res e) tudi v izpeljankah iz 
njiju, zato sta pridevnika gangsterski ali severni, samostalnika pa gangsterstvo 
in severnjak.

Pri priimku Biden gre torej za neobstojni polglasnik, to je polglasnik, ki 
med pregibanjem preprosto izgine. Tovrstni jezikovni pojav zasledimo pred-
vsem pri samostalnikih in pridevnikih, ki se končujejo na:
• -en (Biden, boben, kosem)
• -er (dinozaver, Peter, meter)
• -ec (bralec, plesalec, varilec – samostalniki moškega spola)
• -ek (deček, striček – samostalniki moškega spola)

V omenjenih primerih moramo torej -e v besedi izgovoriti kot polglasnik tudi 
v imenovalniku ednine. Prav tako se neobstojni polglasnik izgubi, ko iz teh 
besed tvorimo pridevnike, zato imamo npr.:
• meter – metrski,
• dinozaver – dinozavrski,
• december – decembrski,
• mojster – mojstrski.

Ravno obratno je pri besedah, pri katerih zveneči -e ohranimo, zato je:
• helikopter – helikopterski (ne helikoptrski),
• sever – severni (ne sevrni).

Torej lahko gospodu Bidnu (in ne Bidenu) čestitamo za zmago in vsaj do 
konca njegovega mandata vemo, kako sklanjamo priimek novega ameriškega 
predsednika. 
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Utrinek 

"Knjige beremo, da bi izvedeli, kdo smo."
(Ursula K. Le Guin)

Anekdota

Koan je kratka in zgoščena izjava ali vprašanje, namenjen 
kot meditativni postopek za novince v japonskem zen bu-
dizmu. Namen pogosto namerno nerazumljivih zagat je 
izčrpati možne odgovore, razsvetljenje pa lahko doseže-
mo prav v tem, da se znebimo nenehnega spraševanja in 
iskanja razlag. Pogosto so protislovni – vsem znani koan, 
kakšen je plosk ene roke – ali kar absurdni.

Budistični menih Tanzan in njegov učenec Ekido sta ne-
kega dne potovala po blatni cesti in srečala dekle v belem 
kimonu, ki je poskušalo prečkati cesto, a ni hotelo umaza-
ti svilene obleke. Tanzan se ni obotavljal in je mladi ženski 
priskočil na pomoč ter jo odnesel na drugo stran ceste.

Čez nekaj časa Ekido vpraša učitelja: "Mojster Tanzan, 
menihi se ne smemo približati ženskam, še manj se jih 
dotikati, zakaj ste prekršili pravila meniškega reda?"

Tanzan je le privzdignil obrvi in mu dejal: "Jaz sem jo 
pustil na drugi strani ceste, zakaj jo ti še vedno nosiš s 
seboj?"

Skok čez plot

Zemlja je vodni planet, saj ga kar 71 % pokrivajo oceani. A kar tretjino preostale po-
vršine pokrivajo puščave, najdemo jih na vsakem kontinentu. Kot puščava se smatra 
področje, na katerem letno pade manj kot 25 cm dežja in pogosto izgubi več vlage, 
kot je prejme. Nam so poznane predvsem vroče, kot je Sahara, največja vroča puščava 
na svetu, kjer temperatura doseže kar 50 °C, a so nekatere puščave vedno mrzle, kot 
je puščava Gobi v Mongoliji, puščava v Patagoniji v Južni Ameriki ali polarne puščave. 
Nekatere ležijo v goratih predelih, petina pa je peščenih. 

Puščava Atakama v Čilu letno prejme manj kot 2 mm padavin, v nekaterih predelih 
puščave pa doslej še niso zabeležili dežja. Največja puščava na svetu pokriva Antarkti-
ko, za nekatere dele ocenjujejo, da dež ni padal že 2 milijona let, a je na njej kar 80 % 
zalog pitne vode na svetu, ki bi staljena dvignila morsko gladino za 60 metrov.

Zanimivosti

Javanski nosorogi so bili nekoč najbolj razširjena vrsta azijskih nosorogov, a je da-
nes vrsta kritično ogrožena, saj jih v divjini živi le okoli 60. Največja krivca sta krčenje 
habitata in krivolov, saj njihovi rogovi dosegajo ogromne cene na kitajskem trgu 
tradicionalne medicine. Nekoč je živel v deževnem gozdu in močvirnatih predelih, 
je predvsem samotarski, dočaka pa lahko tudi do 45 let. Stikov z ljudmi se izogiba in 
je najmanj raziskan med vsemi nosorogi, saj se znanstveniki zanašajo na posnetke 
kamer v divjini in analizo iztrebkov.

Na seznamu najbolj ogroženih vrst so tudi črni nosorog, ena od dveh vrst afri-
škega nosoroga. Napori za ohranitev njegovega sorodnika belega nosoroga so se 
obrestovali, južna podvrsta se je rešila nevarnosti izumrtja, a ne severna podvrsta, 
ki šteje le dva primerka v ujetništvu. Ogroženi so tudi sumatranski nosorog, slon ter 
orangutan. Slabo se godi tudi več vrstam goril, ki štejejo le nekaj sto primerkov.

Nič bolje ne kaže niti kalifornijski pliskavki, najmanjšemu iz reda kitov, ki doseže 
velikost enega metra in pol. V Mehiškem zalivu jih živi manj kot deset, vrsta pa je 
bila prvič opisana šele v osemdesetih letih, zato je velikost populacije v preteklosti 
neznana. Še leta 1997 jih je bilo skoraj 600, a jih ogroža predvsem ilegalni ribolov, 
saj se pliskavke pogosto zapletajo v ribiške mreže.

Prihod tujih vrst pa je ogrozil kakapa z Nove Zelandije, neletečo nočno papigo, ki 
živi predvsem v podrastju. Kakapo ob nevarnosti otrpne in se zlije z okolice, mačke 
in podlasice pa papigo, veliko okoli pol metra in težko do 4 kg, zlahka zavohajo. V 
divjini jih živi okoli 140, največ na dveh otokih brez drugih plenilcev, vsako ptico pa 
so skrbniki iz ohranitvenega programa kar osebno poimenovali.
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