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V preteklih dveh letih smo spoznali marsikatero nadlogo digitalnega sveta: nedelujoče naprave, 
slabe internetne povezave, a tudi težave pri upravljanju nove in neznane programske opreme. Vla-
da je v ta namen sprejela zakon o spodbujanju digitalne vključenosti ter razdelila digitalne bone.
Zbrali smo pomembne informacije o digitalnih bonih: kaj so boni, kdo jih lahko unovči in kakšne 
pogoje mora izpolnjevati. Mladi so nad darilom navdušeni, roke si manejo tudi prodajalci, ki vestno 
oglašujejo svežnje novih akcij, a so praznih rok za zdaj ostali starejši. Pogoj za pridobitev bona je 
namreč opravljeni tečaj, a sredstev za njihovo izvedbo ni dovolj.

Predragu Bakoviću so volivci na nedavnih volitvah 
zaupali drugi mandat poslanca. Poslanec Socialnih 
demokratov je v preteklem mandatu spoznal tako 
delo v koaliciji kot zagate opozicijskih strank. 

Še vedno med temeljne cilje v naslednjem man-
datu šteje ureditev varnosti in ukvarjanje z romsko 
problematiko, nujno potrebno infrastrukturo ter 
nadaljevanje gospodarskega preboja. V novem 
mandatu je zasedel mesto predsednika Odbora za 
zunanje zadeve Državnega zbora. Spregovorili smo 
tudi o nezaupanju v politiko ter zmanjšanju ugleda 
policije v javnosti, odstranitvi ograje ter zunanji poli-
tiki do zahodnega Balkana. 

"To delo zahteva 
 veliko vztrajnosti"

Digitalne zagate
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Flat Out Days 2022

Biseri Kočevske

Začetek odstranjevanja ograje na meji

Največji gorsko kolesarski festival 
v Sloveniji je v Kočevje ponovno 
privabil kolesarske navdušence z 
različnih koncev sveta. "Vsi smo 
tukaj zaradi podobnih razlogov, da 
uživamo na kolesu in spoznavamo 
nove ljudi," je povedal organiza-
tor Jan Perše, vodja skupine Batt 
Crew, ki se ukvarja z izgradnjo 
kolesarskih prog in skakalnic.

Festival Flat Out Days v koče-
vskem MTB Trail Centru gostuje 
že tretjič, od 11. do 17. julija pa je 
kolesarjem namenil zvrhano mero 
izzivov in adrenalina. "Kolesar-
jem lahko ponudimo nekaj, česar 
v preostalih kolesarskih parkih ne 
najdejo, zato tudi ne morejo izpiliti 
svojih veščin," vizijo razloži Perše. 
Letos so prizorišče obogatili z 
novo skakalnico za whip-off trike, 
Perše pa dodaja, da imajo načr-
tov še ogromno ter jih vsako leto 
prestavljajo.

"Prišel sem pred desetimi dnevi, 
da bi pomagal ekipi pri gradnji 
skakalnic, saj smo že dolgoletni 
prijatelji," nam je povedal Viktor 
Novak iz Slovaške, ki se tudi sam 
profesionalno ukvarja z gradnjo 

kolesarskih prog. "Na Slovaškem 
je bila scena orientirana predvsem 
na downhill, a smo z izgradnjo 
kolesarskega parka v Kálnici 
kolesarje navdušili za prosti slog in 
kolesarske skoke."

Obiskovalci iz tujine radi 
pohvalijo skakalnice in urejene 
proge v MTB centru, številni so 
navdušeni tudi nad Kočevjem 
in okolico. "Všeč mi je, kar je 
naredila ekipa Batt Crew," dodaja 
Novak. "Skakalnice so nore in 
tukaj sem izvedel najboljše skoke 
v življenju."

"Postali smo prepoznavni v 
svetovnem merilu," dodaja Perše. 
Večina obiskovalcev s celote-
densko vstopnico je namreč tujcev, 
v Kočevje so letos prišli tudi 
Novozelandci, Avstralci in Ameri-
čani. "Od leta 2020 nam je festival 
uspelo spraviti na takšno raven, 
da nas želijo obiskati tudi največja 
kolesarska imena." Letos je festival 
obiskalo več kot 400 ljudi, radove-
dnost pa so lahko iz bližine potešili 
tudi domačini, saj je bil festival po 
18. uri odprt za javnost.
Ž. N.

Na mali mestni ploščadi si lahko 
na petih panojih mimoidoči ogle-
dajo novo razstavo Biseri Koče-
vske fotografskega društva Grča. 
"Letos smo se vrnili h koreninam 
razstave," je povedal predsednik 
društva Marjan Artnak. "Poskušali 
smo prikazati bistvene kočevske 
motive. Fotografirali smo vse 
pomembnejše vode, obe jezeri in 
reki, kočevski gozd in celo paleto 
motivov živalskega sveta." Dvajset 
fotografij je prispevalo dvanajst 
fotografov društva.

Razstava Biser Kočevske je že 
osma po vrsti. V preteklih letih 

so se posvetili številnim motivom 
iz narave, z razstavama naravnih 
znamenitosti Kočevske in njenega 
živalskega sveta so opozarjali na 
varovanje okolja, posvetili so se 
fotografiranju rastlin in naseljem 
na Kočevskem. Predstavili so naj-
boljše fotografije z mednarodnega 
fotografskega natečaja Narava, eno 
razstava je osvetlila življenje čebel 
in prikazala čebelarske tehnike, 
lani pa so s fotografijami Kočevja 
razstavo posvetili 550. obletnici 
podelitve mestnih pravic. Razstava 
bo na ogled do jeseni.
Ž. N.

"Odstranitev ograje na meji, hitri in 
učinkoviti azilni postopki za vse, ki 
so upravičeni do mednarodne zaš-
čite, spoštovanje človekovih pravic 
je ena od prednostnih nalog vlade, 
ki izhaja tudi iz koalicijske pogod-
be," je na novinarski konferenci 8. 
julija dejala ministrica za notra-
nje zadeve mag. Tatjana Bobnar. 
Slovenska vojska je prejšnji teden 
pri Metliki že začela odstranjevati 
žico, ki ograjuje slovensko mejo na 
dolžini 51 kilometrov. Ministrica je 
povedala, da je mogoče odstraniti 
150 do 200 metrov ograje na dan, 
dela naj bi bila končana po 150 
dneh, čemur bo sledila odstranjeva-
nje 143 kilometrov panelne ograje.

"Ograja na slovensko-hrvaški 
meji je bila postavljena kot začasni 
instrument," poudarja ministri-
ca. "Najučinkovitejša politika na 

področju migracij je zagotavljanje 
zakonitih in s tem varnih in ureje-
nih migracij." Ministrstvo priprav-
lja celovito migracijsko strategijo, 
dodaja ministrica, ki bo nastajala v 
dialogu s civilno družbo, potrebna 
bo tudi prenova področne zakono-
daje, poudarjajo pa transparentno 
komuniciranje in sodelovanje z 
lokalnimi skupnostmi.

"Žica ne služi svojemu namenu, 
saj je marsikje ni ali je poškodova-
na ali pa jo migranti preplezajo," 
nam je povedala Alenka Kovač, 
županja Občine Osilnica. Ograja 
predstavlja oviro tako ljudem, ki 
ne morejo dostopati do Kolpe, kot 
živalim, ki ne morejo dostopati 
do vode. Poudarja, da ima ograja 
negativen vpliv na turizem, saj 
so nekateri turisti sporočili, da se 
bodo nadaljnjemu dopustovanju 

ob Kolpi zaradi ograje odpovedali. 
Pozdravlja tudi odločitev, da lju-
dem ograjo, ki so jim jo postavili 

na zasebna zemljišča, ponudijo v 
trajno last, saj bi si z njo ogradili 
vrtove pred divjadjo.

"Postavitev žice in panelne og-
raje je globoko zarezala v vsakda-
nje življenje vseh prebivalcev ob 
Kolpi," je povedal kočevski župan 
Vladimir Prebilič. "Ni le zmanjšala 
obsega turistične dejavnosti, ovire 
so onemogočale normalno sobiva-
nje ljudi na obeh bregovih Kolpe 
in tudi povzročale škodo okolju." 
Odstranitev ograje predstavlja 
povrnitev v prvotno stanje, Prebilič 
pa dodaja, da se vprašanje ilegalnih 
prehodov meje ne rešuje uspešno 
z izgradnjo zidov, temveč s tesnim 
medsebojnim sodelovanjem pri-
stojnih organov med državami in s 
striktnim varovanjem zunanje meje 
EU.
Ž. N.

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Žarko Nanjara 

Foto: Marko Vovk 
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"A si slišal tisti vic?" je standar-
dni uvod v pripovedovanje šal. 
Vici nimajo avtorja, ampak so 
vedno del nezapisane in vedno 
spreminjajoče se knjižnice hu-
morja. "Naj ti povem, kaj je tukaj 
smešnega," je enako nerazumna 
poteza, kot če bi nekomu rekel 
"pusti se, da te presenetim."
Humor vključuje nasprotujo-
če si, kontradiktorne poteze. 
Humor prikazuje nekaj never-
jetnega, motečega ali tudi ne-
varnega, a hkrati tudi sprejem-
ljivega in domačega. Če nam je 
nerodno v družbi ali nas nekdo 
celo zasmehuje, se lahko poša-
limo na svoj račun in napetost 
mine – če nam uspe dobra šala, 
se lahko zgodi, da bo nerodno 
postalo našemu sogovorniku.
Buster Keaton, zvezda nemega 
filma, ni bil humorist v pravem 
pomenu besede. Njegove gi-
mnastične vragolije niso bile 
vic, ki bi se končal s poanto, a 
je njegova kaskaderska igra 
vsebovala temeljni moment 
humorja – tisto neizraženo vez, 
ki povezuje nekaj neverjetnega 
z momentom domačnosti in 
banalnosti. Situacijska komika 
njegovih filmov temelji na tem, 
da je najbolj nemogoče fizične 
trike izpeljal z neverjetno lah-
koto. Lahko je padel s tretjega 
nadstropja, a ga je zmotilo le to, 
da si je umazal klobuk.
Stanley Kubrick v Odiseji 2001, 
znanstvenofantastičnem filmu o 
prihodnosti človeštva, nazorno 
prikaže, kako tuja sta si vesolje 
in človek. Astronavt se v vesolj-
skem plovilu mukoma premika 
po hodnikih in pazi na vsak 
korak v tujem, nevarnem okolju. 
Kubrickova vizija človeštva v 
vesolju je popolno nasprotje 
tega, kar bi v brezgravitacijskem 
prostoru počel Buster Keaton, ki 
bi že našel neki način, da iz ve-
soljske postaje naredi cirkus.
Humor dostikrat uporabljamo 
kot terapevtsko sredstvo – če se 
lahko iz nečesa pošalimo, verje-
tno le ni bilo tako hudo. Velja pa 
tudi obratno, resnosti situacije 
se najbolje zavemo takrat, "ko 
vrag vzame šalo".
.

Žarko Nanjara
odgovorni urednik

Uvodnik

OBVESTILO
Uredništvo časopisa 
Kočevska obvešča,  
da je rok za oddajo 
prispevkov za sep-
tembrsko  številko 10. 
9. 2022. Gradivo poš-
ljite na naslov  
info@kocevska.si.

Odsev 22

Počitniške delavnice za otroke

Fotografsko društvo Grča je v 
sodelovanju s podjetjem Lesart, d. 
o. o., ter Pokrajinskim muzejem 
Kočevje organiziralo fotografski 
natečaj Odsev 22. Na natečaju so 
lahko sodelovali tako poklicni kot 
ljubiteljski fotografi, sofinancirali 
pa sta ga Republika Slovenija in 
Evropska unija iz evropskega skla-
da za regionalni razvoj.

"Glede na to, da je bil fotografski 
natečaj organiziran prvič, smo z 
udeležbo izredno zadovoljni," je 
povedala Mira Artnak, žirantka iz 
Fotografskega društva Grča. "Prija-
vilo se je kar 76 udeležencev s 652 
fotografijami, udeležba pa je bila 
tudi mednarodna."

Natečaj je za sodelovanje odprl 
tri teme: človek in vode, kjer so fo-
tografi prikazali človekov odnos do 
vodnih virov, metulji in kačji pas-
tirji, kjer so fotografi morali slediti 
pravilom naravoslovne fotografije, 
ter ženski svet, prosto temo, ki je 
bila namenjena izključno ženskam. 
Zmagovalci treh kategorij so bili 
Maja Mavrič, Emannuel Grainde-
pice iz Francije ter Nina Žnideršič, 
ki je prejela naziv fotografinje leta 
od Turjaka do Kolpe.
Ž. N.

Od 27. junija do 8. julija je Obči-
na Kočevje organizirala poletno 
varstvo s pestrim počitniškim 
programom za učence kočevskih 
osnovnih šol. Aktivnosti se je v 
dveh terminih v juliju udeležilo 
približno 70 otrok. Uživali so 
lahko na čolnarjenju, v ustvarjalnih 
delavnicah, obiskali so čistilno na-
pravo, se učili tenisa, gledali filme 
in še marsikaj. V projektu Svet po-
novne uporabe so otroci na delav-
nicah spoznavali tudi ročna dela, se 
naučili žagati, zabijati žeblje, čistiti 
stare predmete in jih restavrirati, v 
štirih dneh pa je nastal lep končen 
izdelek – obešalnik, ki so ga otroci 
odnesli domov.

Prav posebne otroške tabore pa 
izvaja Društvo za gozdovništvo 
in preživetje v naravi. Združuje-
jo veščine preživetja, druženje in 
zabavo. Na taborih otroci na igriv 
način spoznavajo tehnike preživetja 
v naravi, se naučijo osnov orienta-
cije v gozdu, prepoznavajo sledi, 
postavljajo tabor in kurijo ogenj ter 
spoznavajo užitne in strupene rastli-
ne. Tabor je namenjen otrokom od 8 
do 13 let, izvajal pa se bo od 26. do 
28. avgusta v okolici Kočevja.

Avgustovske počitniške delavni-
ce za najmlajše izvaja tudi Pokra-
jinski muzej Kočevje, in sicer vsak 
četrtek od 9.30 dalje. Delavnice 

so namenjene osnovnošolskim 
otrokom in predšolskim otrokom 
v spremstvu, vsaka delavnica pa 
ima poleg ustvarjalnega dela kratek 
poučen del. Letošnje Počitnice v 
muzeju bodo povezane z različ-
nimi muzejskimi razstavami ali 

projekti. Tako se bodo ob leto-
šnjem tematskem letu posvetili 
šolstvu, županovanju v preteklosti 
ter spremembam, ki jih doživlja 
naše mesto. Material za delavnice 
priskrbi muzej.
N. Ž.

Foto: Nina Žnideršič: Wild Rose 

Foto: Občina Kočevje 
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Digitalni boni
S 15. junijem so začeli veljati digi-
talni boni 22 v znesku 150 evrov, 
katerih namen je spodbuditi digi-
talno vključenost mladih in starej-
ših s subvencioniranjem nakupov 
računalniške opreme. Mladi so nad 
boni navdušeni, priložnost so hitro 
izkoristili trgovci, ki so kmalu za-
čeli ponujati posebne ugodnosti za 
imetnike bonov. Ukrep je bil takoj 
deležen ostrih očitkov nove vlade. 
Nova ministrica za digitalno pre-
obrazbo Emilija Stojmenova Duh 
je zakonu očitala, da pri mladih ne 
gre za financiranje digitalnih znanj 
in kompetenc, ampak za financira-
nje tehnološke opreme. "Digitalni 
bon ne bo pomagal pri izboljšanju 
digitalne pismenosti ali digitalne 
vključenosti. Ravno nasprotno 
– povečal bo tako digitalni kot 
socialni razkorak," je še zapisala na 
družbenem omrežju Twitter. 

Do zdaj je bon unovčilo več kot 
70.000 od 221.515 upravičencev 
v skupnem znesku več kot 10 mi-
lijonov evrov. A med upravičence 
do bonov še ne štejejo starejši od 
55 let – teh je v Sloveniji 741.431 
– saj morajo pred tem opraviti 
osnovni tečaj digitalnih veščin, 
sredstva, dodeljena v razpisu vlade, 
pa zadostujejo le za 5.000 udele-
žencev tečajev.

Kako izkoristiti digitalne bone?
Podobno kot pri turističnih bonih 
je digitalni bon dobroimetje v 
informacijskem sistemu Finančne 
uprave, ki ga upravičenci lahko 
unovčijo za nakup računalniške 
opreme. Digitalni boni v vrednosti 
150 evrov so na voljo do 30. sep-
tembra letos.

Do digitalnega bona so upra-
vičeni šoloobvezni otroci od 7. 
do 9. razreda, dijaki in študentje 
ter starejši od 55 let, ki se bodo 
udeležili izobraževanja na področju 
digitalne pismenosti, ki bo subven-
cioniran po Zakonu o spodbujanju 
digitalne vključenosti. Do bona so 
upravičeni tudi tisti, ki se šolajo 
v tujini, če izpolnjujejo zgornje 
pogoje, a morajo v tem primeru 
izpolniti vlogo, ki jo lahko najde-
jo na vladnem spletnem naslovu 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/
digitalni-bon. Na istem naslovu 
je na voljo tudi izjava o združitvi 
digitalnih bonov, s katero lahko 
učenci, dijaki in študentje s svojimi 
šolajočimi brati, sestrami, polbrati 
in polsestrami digitalne bone koris-
tijo za skupni nakup.

Digitalni bon lahko unovčite za 
nakup nove, obnovljene ali rablje-
ne računalniške opreme, kot so 
računalniki, zasloni ali tiskalniki in 
večnamenske naprave, tipkovnice 
in miške, spletne kamere in slu-

šalke. Ni ga pa mogoče izkoristiti 
za nakup zabavne elektronike, 
ki ni namenjena izobraževanju, 
ali računalniških komponent. Pri 
nakupu boste potrebovali izjavo o 
unovčitvi digitalnega bona 22, ki je 
dostopna na prej omenjeni spletni 
strani, prav tako jo morate pos-
redovati ponudniku ob spletnem 
nakupu.

Tečaji digitalnih veščin za 
 starejše
Za upravičence, starejše od 55 let, 
pa je postopek pridobitve bona 

drugačen, saj bodo morali najprej 
opraviti tečaj. V javnem razpisu za 
sofinanciranje izvajanja neformal-
nih izobraževanj, ki sta ga pripra-
vila Slovenski regionalno razvojni 
sklad in vladna služba za digitalno 
preobrazbo, je opredeljeno, da 
posamezniki nad 55 let pridobijo 
pravico do digitalnega bona po 
opravljenih skupno devetih urah 
dodatnega izobraževanja. Šele po 
tem bodo v informacijskem siste-
mu Fursa navedeni kot upravičenci 
do bona v višini 150 evrov. Tečaji, 
ki so jih opravili v preteklosti, 
čeprav s področja digitalnih veščin, 
starejših ne uvrščajo med upravi-
čence do bonov.

Kmalu so se pojavili dvomi, ali 
bodo izobraževanja uspela zagoto-
viti dovolj mest za vse zainteresi-
rane starejše upravičence digitalnih 
bonov, pogoj obveznega izobra-
ževanja pa poraja tudi vprašanja 
o diskriminatornosti, saj Zakon o 
spodbujanju digitalne vključenosti 

veleva, da so ukrepi dostopni vsem 
pripadnikom posameznih ciljnih 
skupin pod enakimi pogoji.

Glede na 750.000 evrov vreden 
razpis stroški izvedbe izobraže-
valnega programa na udeleženca 
namreč znašajo 124,80 EUR, kar 
je namenjeno za izvedbo enega 
12-urnega ali dveh 6-urnih tečajev. 
Upravičenci pa ga bodo lahko iz-
koristili le za tečaje, ki bodo orga-
nizirani v sklopu državnega razpisa 
in bodo na voljo od letošnjega 
avgusta. "Veliko težavo vidimo v 
tem, da bomo – če bomo na razpisu 

izbrani kot izvajalec neformalnih 
izobraževanj – zaradi nezado-
stnih sredstev oziroma omejitve 
števila udeležencev morali ljudi 
odsloviti," pravi Melita Oražem, 
vodja organizacijske enote Ljudske 
univerze Kočevje, kjer so vlogo na 
razpis že oddali, rezultati pa naj bi 
bili znani konec tega meseca.

Poudarja, da so sredstva za 
izvedbo tečajev po regijah izredno 
omejena, zato jih bo možno izvesti 
le v omejenih kapacitetah, kratki 
tečaj pa lahko naslovi le skromne 
osnove digitalne pismenosti. Na 
Ljudski univerzi ponujajo več 
različnih osnovnih in nadaljevalnih 
računalniških tečajev, priporočeno 
trajanje programa osnovne računal-
niške oziroma digitalne pismenosti 
za skupine, v katerih prevladujejo 
udeleženci nad 40. letom starosti, 
pa je 60 ur. Tečaji obravnavajo tako 
temeljna informacijska znanja, 
uporabo interneta in elektronske 
pošte, delo z urejevalniki besedila, 

obdelavo razpredelnic, fotografij 
kot tudi upravljanje različnih digi-
talnih naprav. "Naši tečaji raču-
nalniškega opismenjevanja so zelo 
dobro obiskani," pravi Oražmova, 
"a kljub temu opažamo, da imajo 
nekateri starejši še vedno težave pri 
najbolj osnovnih digitalnih opra-
vilih, kot je upravljanje pametnega 
telefona ali celo uporabo bankoma-
ta." Starejši, ki jim manjka tovr-
stnih veščin, so bolj zadržani in se 
težje odločijo za obisk tečaja, saj se 
tehnologiji izogibajo.

Ministrica za digitalno preobraz-

bo poudarja, naj starejši ne bodo 
zaskrbljeni, saj nameravajo z nove-
lo zakona izpeljati nove projekte in 
poskrbeti, da bo vsak, ki si želi di-
gitalno usposabljanje, lahko prišel 
na vrsto. Dodaja, da bodo projekti 
ciljno usmerjeni, kar pomeni, da 
bodo ukrepov deležni tisti, ki de-
jansko to tudi potrebujejo.

Za časnik Večer je povedala, da 
je k pripravi novele pozvala tudi 
preostala ministrstva, spremembe 
zakona pa bodo usmerjene pred-
vsem v zmanjševanje digitalnega 
razkoraka. "Ena od sprememb 
je, da želimo zagotoviti opremo 
za tiste, ki si je sami ne morejo 
privoščiti, torej za socialno ogro-
žene družine, tako za mlade kot za 
starejše," je zatrdila in kot zgled 
navedla učbeniški sklad. Novela, 
o kateri bodo glasovali jeseni, bo 
tako prinesla kar nekaj sprememb, 
a bonov, ki so že bili unovčeni, ne 
bo treba vračati.
Žarko Nanjara

Foto: Unsplash.com
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Ali v naše morje prihajajo nevarni 
morski organizmi? 
Nekateri hrvaški mediji so že poročali o ekstremno visokih temperaturah morja, ki so jih izmerili v preteklem tednu dni. Ta pojav 
naj bi v Jadransko morje privabil ljudem nevarne organizme iz toplejših morij, denimo različne vrste nevretenčarjev in rib, med 
njimi tudi nekaj nevarnih za domorodne vrste in za človeka. Rast temperatur morja je tesno povezana z rastjo temperature ozra-
čja, kar še posebej velja za plitko polzaprto morje, kot sta severni Jadran in Tržaški zaliv. Lahko torej tudi v slovenskem morju priča-
kujemo nevarne morske vrste?

Opravljene analize kažejo, da 
temperature v Tržaškem zalivu na-
raščajo v povprečju za 0,1 stopinje 
Celzija na leto. Ta trend, ki ga opa-
žajo zadnjih dvajset let, naj bi se 
še nadaljeval. "Temperature bodo 
zanesljivo še naraščale, ne moremo 
pa napovedati, ali bodo naraščale 
'zgolj' z zapisanim trendom rasti 
ali bo trend temperature morja še 
višji," so pojasnili raziskovalci in 
strokovnjaki iz Morske biološke 
postaje Piran. 

Najvišjo temperaturo morja so 
na Morski biološki postaji (MBP) 
Piran Nacionalnega inštituta za 
biologijo izmerili na boji Vidi v 
globini 2,3 metra 20. julija 2018 
ob 6. uri zjutraj, ko je temperatu-
ra znašala 30,95 stopinje Cezija. 
Nekoliko nižja je bila temperatura 
v sredini julija 2010, ko so namerili 
30,39 stopinje Celzija. "Zanimivo 
je, da je bila takrat slanost morske 
vode malo nižja od običajne, ki je 
nad 36, kar nakazuje, da je zazna-
vanje visokih temperatur povezano 
s prihodom osladkane vodne mase 
na mesto boje Vide," so nam še 
pojasnili. 

Toplejše že, a tudi bolj slano? 
A ob tem zatrjujejo, da v severnem 
Jadranu in konkretneje v Tržaškem 
zalivu kljub naporom za zdaj med 
podatki o slanosti niso zaznali 
trendov dolgoročnih sprememb 
slanosti, ki bi jih lahko povezali s 
podnebnimi spremembami". Niha-
nja slanosti so mnogo izrazitejša 
od nihanj temperature, poleg tega 
so tudi meritve slanosti (s pomoč-
jo meritev prevodnosti) običajno 
manj zanesljive od meritev tem-
perature. "Merilniki prevodnosti 
so izredno občutljivi za morsko 
obrast. Zato je potrebna previdnost 
pred sprejemanjem zaključkov v 
zvezi s trendi slanosti, ki sledijo 
iz podatkovnih nizov slanosti," so 
dejali. 

Na bistveno vprašanje o more-
bitnem prihodu nevarnih vrst v 
naše morje, ki naj bi bila posledica 
segrevanja morja, pa odgovarjajo: 
"Višje temperature se pojavljajo že 
zadnjih 20 let, zato bi do prihoda 
'nevarnih' organizmov lahko prišlo 
že kadarkoli prej. Napihovalko 
vrste Sphoeroides cutaneus smo v 
slovenskem morju potrdili v enem 

samem primeru že leta 2012."
Če izhajamo iz navedb hrvaških 

medijev, bi lahko v Jadransko 
morje prišle vrste, kot so riba 
fugu, Lagocephalus sceleratus ali 
lev, Pterois miles in podrobni. Po 
besedah morskega biologa Petra 
Kružića z oddelka za biologijo iz 
Zagreba pa tudi tropske alge, polži, 
meduze in celo morski psi. Fugu-
ji, ki veljajo za najbolj strupeno 
družino rib na svetu, saj izločajo 
strup tetrodotoksin, ki naj bi bil do 
tisočkrat močnejši od cianida, so 
po navedbah morskega biologa ne-
davno zašli v hrvaški del Jadrana. 
A riba fugu je, tako Kružić, kljub 
vsemu že stoletja ena izmed bolj 
privlačnih specialitet japonskih 
kuharjev, čeprav je bila za Azijce 
pogosto že usodna. 

Na MBP Piran so nam pojasnili, 
da so napihovalko vrste Lago-
cephalus sceleratus, ki velja za 
strupen organizem, že večkrat 
našli v južnem Jadranu in posamič 

v srednjem Jadranu, v skrajnem 
južnem Jadranu pa v dveh primerih 
tudi plamenko Pterois miles. A kot 
navajajo, bi bili človeku nevarni le, 
če bi jih pojedel. Plamenka pa ima 
tudi strupene trne in bi lahko prišlo 
do vboda, če bi jo nadlegovali. Je 
pa druga vrsta plamenke, Pterois 
volitans, povzročila probleme v do-
morodni biodiverziteti (predvsem 
favni) v okolju Karibskega morja 
in okolice, kjer so jo poskušajo z 
velikimi napori izkoreniniti, vendar 
za zdaj brez uspeha. 

Se pa z višjimi temperaturami 
v našem morju poleti pojavljajo 
številne vrste rib, med katerimi 
so tudi plenilke. "Ena takih, ki jih 
povezujemo s procesom tropika-
lizacije, je na primer skakavka 
(Pomatomus saltatrix), ki pa že 
povzroča konkretno škodo na 
ribištvu. Pleni razne vrste rib, zlasti 
ciplje, privošči si pa tudi druge 
ribe, med katerimi so številne take, 
ki so pomembne tudi za ribiče," 

nadaljujejo na Morski biološki po-
staji. Plamenko sicer prepoznamo 
po zelo dolgih prsnih plavutih in 
škarpini podobnem telesu, napiho-
valko pa po značilni obliki telesa in 
barvnem vzorcu.

V Jadranskem morju pa obstaja 
tudi nekaj vrst, ki so kopalcem ne-
prijetne in lahko povzročajo ožige. 
Mednje v glavnem spadajo ožigal-
karji, kot so nekatere vrste morskih 
vetrnic, klobučnjakov, kot so me-
sečinka, uhati klobučnjak, kompa-
sna meduza ter vrsta kubomeduze 
Carybdea marsupialis, ki povzroča 
bolj neprijetne in boleče ožige. 
Druge vrste ožigalkarjev povzro-
čajo blage ožige. Med ribami pa 
je takšna vrsta morski zmaj, ki ga 
kopalci lahko redko pohodijo na 
peščeni plaži, in pa morski ježki. 
Preostale vrste rib in nevretenčar-
jev, ki vsebujejo strupe, običajen 
kopalec sreča redko, so še pojasnili 
raziskovalci z MBP Piran. 
Neja Jerebičnik

Foto: Pexels.com 
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Na zadnjih volitvah v državni 
zbor so vam volivci zaupali 
drugi mandat. Niste več no-
vinec, česa ste se v tem času 
naučili?
Dobil sem debelejšo kožo, čeprav 
me še vedno prizadenejo opazke 
na osebnem nivoju, za katere veš, 
da so nastale iz zlobe ali politične 
preračunljivosti. Veliko sem se 
naučil, sem bolj suveren in zdaj 
razumem sistem, a je s tem prišlo 
tudi malo razočaranja. Ko kot no-
vinec stopiš v državni zbor, misliš, 
da boš lahko premikal gore, a na 
koncu ugotoviš, da si samo en dro-
bec sistema. Če hočeš spremeniti 
stvari, ki so pomembne za tvoj 
lokalni kraj, je potrebne kar nekaj 
vztrajnosti in ni nujno, da ti uspe.

V preteklosti je raven razprave 
in sodelovanja na političnem 
parketu precej upadla in ljudje 
so izgubili zaupanje v politiko.
Zlasti zato, ker je bilo med od-
ločevalci in ljudmi premalo 
komunikacije in obrazložitve, 
zakaj so določeni ukrepi potrebni, 
temu primerno so se odzvali tudi 
ljudje. Vsi vemo, kako je, če ljudi 
poskušaš prepričati z avtoriteto 
moči, namesto da bi jih prepričal 
s strokovnimi in znanstvenimi 
dokazi, hkrati pa potem seveda k 
nezadovoljstvu pripomorejo tudi 
določeni mediji. Menim, da mora 
vsaka oblast poslušati tudi opozi-
cijo, zlasti v takšnih razmerah, kot 
je bila epidemija, in ob uvajanju 

radikalnih ukrepov, za katere se je 
pozneje izkazalo, da je bil marsi-
kateri neustaven.

Nezaupanje v politiko obstaja 
že od prej, morda se je v tem času 
poglobilo. Tukaj vidim tudi nekaj 
licemerja novinarjev, ki s prstom 
kažejo na nas in opozarjajo na 
nivo diskurza, po drugi strani pa 
razprava, ki je korektna, ni zani-
miva za medije.

V preteklih pandemičnih letih 
so ljudje stopili na ulice ter se 
srečali z ograjami in policisti, 
ki so večkrat uporabili silo, tu-
di solzivec in vodni top, ugled 
policije pa je po mnenjskih an-
ketah izrazito upadel. Kako ste 
kot nekdanji policist spremljali 
to dogajanje?
Policijo moramo razumeti tudi v 
kontekstu prisile, ne glede na to, 
kdo je na oblasti. Seveda pa je 
skušnjava vsake oblasti, da si jo 
na neki način poskuša podrediti. 
Strinjam se z besedami sedanje 
ministrice in nekdanje generalne 
direktorice policije Tatjane Bob-
nar, da ima lahko politika dostop 
samo do generalnega direktorja 
policije, vsa druga vrata pa ji 
morajo biti zaprta, kar pa se po 
mojem mnenju v zadnjih dveh 
letih ni upoštevalo. Res je, da se je 
policija odzivala na dogodke tudi 
s silo, v nekaterih primerih tudi 
upravičeno, zlasti takrat, ko so bili 
protesti nasilni, nesprejemljivo 
pa mi je, da so policisti odnašali 

ljudi, ki so pred državnim zborom 
miroljubno protestirali, denimo z 
branjem ustave. 

To me je kot nekdanjega poli-
cista prizadelo in dostikrat sem 
razmišljal, kaj so moji nekdanji 
kolegi takrat doživljali in raz-
mišljali. Razumem, da jim ni 
preostalo drugega, kot da storijo, 
kar jim je bilo ukazano. Lahko bi 
sicer odložili ščite in odkorakali 
stran, vendar bi bili po drugi strani 
deležni hudih sankcij. Politika ne 
bi smela ustvariti take situacije in 
policistov spraviti v takšen po-
ložaj. Upam, da se kaj takega v 
prihodnje ne bo zgodilo in da bo 
politika ostala tam, kjer ji je mes-
to, ter da bo policija izvajala svoje 
naloge strokovno in zakonito ter si 
s časom povrnila ugled.

Kolikšna je plača poslanca?
Moja neto plača je skupaj s pos-
lanskim pavšalom, malico in pre-
voznimi stroški 3.300 evrov. Ker 
sem pred kratkim prevzel mesto 
predsednika Odbora za zunanjo 
politiko, sem bo mi plačilni razred 
zvišali in s tem bo verjetno tudi 
plača malo višja.

Eden prvih ukrepov prejšnje 
vlade je bila sprememba plač-
nih razredov, podoben korak 
pa je uvedla tudi trenutna vla-
da. Kako gledate na povišanje 
plač funkcionarjev?
Če gledamo z vidika ljudi, sploh 
tistih, ki so na minimalni plači, 

ali upokojencev, je to neokusno in 
vzbuja razočaranje in jezo. S svojo 
plačo sem zadovoljen in ne vidim 
potrebe, da bi se nam zviševala. 
Sicer mi pri delu pomagajo stro-
kovni sodelavci, a se vseeno zade-
vam, kje sem domač, se pa precej 
osebno posvečam, kar mi vzame 
veliko časa. Res je, da je višina 
plače lahko tudi predmet spotike, 
zlasti takrat, ko svoje vloge ne 
opraviš, kot bi moral.

Slovenska vojska je začela 
umikati ograje, ki našo južno 
mejo zapira že sedem let. Ali je 
bila sploh potrebna?
V razmerah, v katerih je bila ogra-
ja postavljena, ta ni odigrala svoje 
vloge. Ograja je bila po mojem 
mnenju mišljena za masovne mi-
gracije, s katerimi smo se srečali 
leta 2015. Takrat bi ta ograja 
opravljala svojo nalogo, seveda 
ob predpostavki, da poleg nje stoji 
človek. 

Menim, da je problematika 
ilegalnih prehodov pri nas pro-
blematična predvsem zaradi naše 
relativno restriktivne migracijske 
politike. Trenutno je na naših 
mejah mnogo ekonomskih migran-
tov, zato tudi ne zaprošajo za azil, 
saj se zavedajo, da ne izpolnjujejo 
zakonskih pogojev. Seveda pred-
stavlja težavo, če ljudje prehajajo 
mejo nenadzorovano, a menim, da 
lahko v trenutni situaciji mejo nad-
zorujemo brez ograje, s sredstvi in 
kadri, ki jih ima na voljo policija.

Na nekatere težave je treba opozarjati 
vedno znova
Predrag Baković je po treh desetletjih 
kariero policista in policijskega inšpektorja 
zamenjal za politično. Na županskih voli-
tvah je leta 2014 prepričal dobro petino 
volivcev, župan pa mu je zaradi pozna-
vanja varnostne problematike ponudil 
mesto podžupana. Letos so mu volivci kot 
kandidatu Socialnih demokratov zaupali 
drugi mandat v hramu demokracije.

Pravi, da se je v preteklosti že srečal s 
ponudbami, da bi zamenjal stranko, a 
vztraja pri svojem, saj verjame v vrednote 
socialne demokracije in tudi v parlamentu 
glasuje po svoji vesti. Delo v novi postavi 
državnega zbora bo zahtevno, pravi, saj so 
volitve v veliki meri spremenile razmerja 
med poslanskimi skupinami, hkrati pa 
velik izziv za Socialne demokrate, ki so v 
primerjavi s prejšnjimi volitvami nekoliko 
izgubili zaupanje volivcev.

Foto: Osebni arhiv Predraga Bakovića 
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Nova vlada je na nedavnem 
zasedanju Evropskega sveta 
predstavila novo zunanjo po-
litiko glede zahodnega Balka-
na. Ukrajina in Moldavija sta 
prejeli status kandidatke za 
Evropsko unijo, a je Bosna in 
Hercegovina ostala praznih 
rok.
Na zahodnem Balkanu je čutiti 
veliko razočaranje. Strinjam se 
z izjavo Janeza Janše: če se na 
nekem prostoru ne bo širila Evrop-
ska unija, se bo širil kdo drug. 
Širitveno politiko Evropske unije 
bi v tem trenutku morali razširiti 
predvsem na Bosno in Hercegovi-
no. Ta je pred volitvami in zaradi 
nesoglasij o njihovi volilni zako-
nodaji in drugih polemikah prihaja 
do napetosti, predlog o podelitvi 
statusa kandidatke pa bi to retori-
ko lahko ohladil.

Razočarana je tudi Gruzija, kar 
mi je na sprejemu povedal njen 
veleposlanik v Sloveniji Irakli 
Koplatadze. Med vojno v Južni 
Osetiji in Abhaziji sami namreč 
niso bili deležni tolikšne pozor-
nosti. Strinjam se s podelitvijo sta-
tusa kandidatke Ukrajini, ki zdaj 
izredno trpi, ter Moldaviji, vendar 
bo treba razmisliti tudi o zahod-
nem Balkanu. Evropska komisija 
je sicer obljubila, da bo poročilo 
o izpolnjevanju prednostnih nalog 
o kandidaturi BiH spet na mizi 
konec leta, v tem času pa je tudi 
naloga Bosne in Hercegovine, da 
stori vse, kar je potrebno. 

Druga žalostna zgodba je Sever-
na Makedonija, ki je pred kratkim 
spremenila ime in ustavo, a ji je 
načrte prekrižala Bolgarija. Po 
drugi strani pa je tukaj še Albanija, 
ki je imela s Severno Makedonijo 
vizijo o skupnem približevanju 
Evropski uniji, a so zaradi bol-
garske blokade začutili, da bi to 
pot lahko nadaljevali sami, kar ni 
dobro za regijo.

A svojo nalogo morajo opra-
viti tudi pristopne kandidatke. 
Evropska unija je v tem oziru zelo 
stroga. Dokler država ne spreme-
ni svoje zakonodaje v okvire, ki 
so skupni Evropski uniji, je ta ne 
more sprejeti, saj bi kršila svoja 
lastna načela.

Trenutna kriza je Evropsko uni-
jo ujela nepripravljeno, in sicer 
tako z energetskega vidika kot 
mednarodnih odnosov, kjer se 
je zanašala na ruski zemeljski 
plin in čezoceanske politične 
povezave. Kakšni izzivi nas ča-
kajo? 
Ta kriza lahko predstavlja tudi 
veliko priložnost, da morda enkrat 
za vselej rečemo konec fosilnim 
gorivom. Mislim, da bomo ob 
pomanjkanju plina veliko lažje 
sprejeli prehod na zeleno energijo, 
o čemer govorimo že 20 let.

Evropa sama pa v tem času ni 
naredila dovolj – niti na energetski 
ali prehranski samozadostnosti niti 
na obrambnem področju, kjer se je 
preveč zanašala na Nato. Geopo-
litika se je spremenila in Rusija je 
postala nezanesljiv sosed. Pogosto 
je mogoče slišati mnenje, da je 
trenutno vojno sprožilo širjenje 
Nata, a moramo vedeti, da so se 
nekdanje države bivše Sovjetske 
zveze za pristop k Natu odločile 
suvereno, saj so imele s prejšnjim 
režimom slabe izkušnje. Pridružiti 
se hočeta tudi Finska in Švedska, 
ki je bila nevtralna 200 let, a imata 
obe izredno močni vojski.

Nepojmljivo in nezaslišano je, 
kar oborožene sile Ruske fede-
racije počnejo v Ukrajini, ki ji 
moramo stati ob strani. Menim, 
da kljub vsemu ne smemo popol-
noma zapreti vrat komunikaciji z 
Rusijo, saj moraš tudi s 'problema-
tičnim' sosedom vzdrževati stike, 
a jasno pokazati, kaj meniš o tej 
agresiji.

Zakaj se zavzemate kot 
 poslanec?
Še vedno se bom posvečal glav-
nim težavam, s katerimi se sooča-
mo v Kočevju, in sicer z varnostjo 
ter romsko problematiko. Ta izziv 
ostaja odprt in se ga je treba lote-
vati vedno znova. Poslancem svo-
je poslanske skupine mi je uspelo 
pojasniti situacijo, jih peljati skozi 
romsko naselje in zdaj na romsko 
problematiko gledajo drugače. 

V prejšnjem mandatu smo 
poskušali narediti preboj, a bom 
odkrito priznal, da nam ni ravno 
uspelo. Kmalu se je zamenjala 
vlada, a tudi ta ni izpolnila mar-
sikaterih pričakovanj. Na mizi je 
imela dve noveli zakona, ki sta se 
neposredno nanašali na izplačeva-
nje družinskih prejemkov v prime-

ru neupravičene odsotnosti otrok 
od pouka. Predlog je bil, da bi bil 
tisti, ki ne pošilja svojih otrok v 
šolo, tri mesece deležen otroških 
doklad in posledično socialnih 
transferjev v funkcionali, kar 
pomeni ne z denarjem, temveč z 
materialnimi dobrinami. S tem bi 
starše spodbudili, da otroka redno 
pošiljajo v šolo, saj gre tukaj za 
kršenje pravice otroka do izobraz-
be. Ta korak sicer ne bi prinesel 
učinkov na kratek rok, a bi se 
sčasoma lahko stopnja izobrazbe 
povečala in posledično izboljšala 
tudi zaposlitev.

V prejšnjem sklicu je varuh 
človekovih pravic priporočil, naj 
pristojno ministrstvo ugotovi, 
kakšne so zakonske možnosti 
takšnega predloga. Tedanji mi-
nister Janez Cigler Kralj mi je 
obljubil, da se bo vlada lotila teh 
zakonov, a sta romala v predal, 
zato so ju pred koncem prejšnjega 
mandata vložili poslanci NSi, ven-
dar nista bila sprejeta. Vemo, da je 

kmalu po volitvah opozicija vlo-
žila sveženj več kot 30 zakonov, 
med katerimi sta bila spet tudi ta 
dva, a nista bila izglasovana. Sam 
predlogom nisem nasprotoval in 
sem se pri glasovanju vzdržal. 

Zelo pomembno je, da nadalju-
jemo z gospodarskim razvojem. 
Od prvega dneva v tem mandatu 
opozarjam na stanje v podjetju 
Snežnik, v katerem so vsi prej-
šnji ministri prepoznali naslednji 
lesnopredelovalni center, ki naj bi 
ga razvila družba Slovenski držav-
ni gozdovi. Tehnologija v podje-
tju je zelo zastarela, če pride do 
velike okvare, lahko ta povzroči 
tudi stečaj. Poleg gospodarstva se 
bo treba posvetiti tudi kmetijstvu, 
saj se letos kmetje srečujejo s te-
žavami zaradi suše in popašenosti 

travnikov od divjadi.
Tretje področje je infrastruktura. 

Želim si, da se bo načrt razvojne 
osi 3A nadaljeval, saj je projekt, 
ki ga je pripravila prejšnja vlada, 
z manjšimi spremembami dobro-
došel. Tukaj je po mojem mnenju 
imel ključno vlogo državni sekre-
tar na ministrstvu za infrastrukturo 
Aleš Mihelič iz Ribnice, za kar mu 
gre vsa pohvala. 

Če želite pomagati pri projek-
tih, ki so pomembni za lokalno 
okolje, morate sodelovati tudi 
s poslanci opozicijskih strank. 
Kakšno je vaše medstrankar-
sko sodelovanje?
Na lokalnem nivoju vse stranke 
dobro sodelujemo. Ravno takšni 
projekti lokalnega pomena so 
stične točke, kjer lahko presežemo 
ideologijo. S kolegom Jožetom 
Tankom imam korekten odnos, 
prav tako s poslanci stranke Nova 
Slovenija. Če bi vsi dobro sode-
lovali in – če se vrnem na začetno 
debato – bi tudi mediji ugotovili, 
da nekatere eskalacije določenih 
poslancev niso več zanimive in bi 
bolj poročali o vsebini.

Kolikšen vpliv ima poslanec  
na tisti okraj, v katerem je 
 izvoljen?
Prejemam ogromno elektronske 
pošte od občanov, veliko sem tudi 
med ljudmi na terenu in ni dneva, 
da ne bi kdo pristopil k meni s 
svojo težavo. Ljudem vedno pris-
luhnem ter se vestno nagibam k 
temu, da ne dajem obljub, ki jih ne 
morem izpolniti. Najbolj zahteven 
je občutek odgovornosti, ki ga 
imam že iz prejšnje službe, kar me 
obremenjuje, saj včasih človeku 
ne moreš pomagati ali imaš obču-
tek, da nisi storil dovolj. 

Kakšni bodo prvi koraki, ki jih 
boste obravnavali v državnem 
zboru, in katere težave nas še 
čakajo?
Do zdaj smo se ukvarjali s stvar-
mi, za katere smo menili, da niso 
bile pravilne v prejšnjem man-
datu, in jih nameravamo odpra-
viti. V prihodnosti bosta ključni 
energetska preskrba države, 
gospodarstvo, finance ter posre-
dno inflacija in oskrba s hrano 
ter seveda epidemija. Izzivov bo 
veliko, a sam predsedniku vlade 
zaupam, saj prihaja iz energetske-
ga sektorja. Hkrati zaupam tudi 
gospodarskemu ministru Matjažu 
Hanu, ki ima veliko političnih iz-
kušenj, poznam ga kot korektnega 
človeka, ki obljubo tudi izpolni. 
Zavzeto je pomagal po nesreči v 
Melaminu, kjer nameravamo na-
daljevati tako, da bo sprejemljivo 
za vse, tako za lokalno skupnost 
kot za podjetje.
Žarko Nanjara

"Ta kriza lahko predstavlja tudi veliko 
priložnost, da morda enkrat za vselej 

 rečemo konec fosilnim gorivom."

Foto: Osebni arhiv Predraga Bakovića 
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Sprememba prometnega režima v mestnem jedru

Predstavitev umetniških poslikav po Kočevju

Letos nadaljujemo z več aktiv-
nostmi za oživljanje in urejanje 
mestnega jedra. Projekt Vsi v 
mesto je namreč postavil izhodišča 
tako za trajnostno urbano rege-
neracijo kot tudi za spremembe 
prometne politike, ki so začrtane v 
celostni prometni strategiji. 

Letos so že stekle aktivnosti 
oživljanja javnega prostora: Ko-
čevske akcije, festival Žive ulice, 
umetniške poslikave sten, dodatna 
urbana oprema in inštalacije. Poleti 
pa se bo vzpostavljala nova prome-
tna ureditev z območjem za pešce v 
starem jedru mesta (okljuk Rinže). 
S tem se bo v mestnem jedru ome-
jil tranzitni promet in vzpostavilo 
kakovostnejši, mirnejši in varnejši 
javni prostor za vse, stanovalci in 
poslovni prostori pa bodo še vedno 
imeli dostop tudi z vozili. 

Do dovolilnice za dostop z vozili 
bodo upravičeni vsi stanovalci 
in poslovni prostori na vzpostav-
ljenem območju za pešce ter tudi 

gibalno ovirani. Za stanovalce in 
podjetja na tem območju so predvi-
dene tudi izredne začasne dovo-
lilnice za druga vozila, v primeru 
gradbenih del ipd. Dostop bodo 
imele tudi javne in dostavne služ-
be, v primeru izrednih dogodkov 

pa bo možen takojšen spust stebrič-
kov na daljavo. Redna dostava bo 
predvidoma potekala med 6. in 10. 
uro dopoldne.

Dovolilnice za dostop bodo 
upravičenci lahko dobili prek vlo-
ge Občine Kočevje, predvidoma 

konec poletja. Nov prometni režim 
bo namreč do jeseni še začasen, 
z možnim dostopom do starega 
dela prek parkirišča za Namo in 
mimo cerkve. Ta se nato ukine, 
saj je površina del kolesarskih 
povezav, namenjena pešcem in 
kolesarjem. Jeseni je tako načr-
tovana uvedba peš cone z zaporo 
za tranzitni promet in aktivacijo 
delovanja potopnih stebričkov. Ti 
bodo delovali na branje registrskih 
tablic avtomobilov s pridobljeno 
dovolilnico. 

Jeseni se bodo urejale še površi-
ne za parkiranje v starem jedru. Na 
voljo bo predvidoma 21 javnih par-
kirnih mest v okljuku, od tega dva 
za invalide. Dovolilnica bo enaka, 
kot je za parkirišča za Namo. 

Nov prometni režim je še v prip-
ravi, zato bodo še možne manjše 
spremembe. Vprašanja in pripom-
be lahko naslovite na e-naslov: 
mestno.jedro@kocevje.si.  
U. T. 

Kočevje je dobilo prve umetniške 
stenske poslikave oziroma murale. 
Širši javnosti smo jih v sklopu 
festivala Žive ulice in s pomočjo 
Pokrajinskega muzeja Kočevje 
ter v družbi nekaterih sodelujočih 
umetnikov predstavili na vode-
nem sprehodu. 

Občina Kočevje je javni poziv 
za umetniške stenske poslikave 
v mestu izpeljala v okviru Urba-
ct projekta iPlace in na podlagi 
izkušenj drugih partnerskih mest, 
ki s tovrstnimi umetniškimi inter-
vencijami uspešno gradijo urba-
ni javni prostor ali izboljšujejo 
degradirana območja. Strokovna 
komisija je tako med prejetimi 
predlogi izbrala štiri dela, ki 
najbolje sooblikujejo javni prostor 
in interpretirajo tematike lokalne 
identitete. Sočasno so poslikavo 
ob pomoči mentoric ustvarjali tudi 
mladi iz vseh štirih osnovnih šol, 
in sicer na zidu v Gaju. 

Vodeni ogled se je začel v parku 
pri Kajuhovem naselju, kjer je 
Klara Perušek ustvarila poslikavo 
na steni garaže na temo Hufnag-
lovega leta, z velikim objemom 
gozdov. Naslednja poslikava 
avtorja Daniela Homška na zidu 
ob Tomšičevi ulici je prav tako 
nastala na podlagi Hufnaglovega 
leta in gozdov ter lesa, z vključe-
no motiviko današnje prisotnosti 
japonske z Yaskawo v Kočevju. 
Na drugi strani ceste je na indu-
strijski hali eno večjih del glede 
na površino, in sicer pragozdna 
zver avtorja Bineta Skrta, ki se 

poigrava z mislijo o divjini kot 
poslednji zmagovalki. Sledil je 
ogled poslikave na temo narave v 
Gaju, ki so jo ustvarili so izdelali 
otroci štirih osnovnih šol skupaj 
z mentoricami. Voden sprehod 
se je zaključil ob prizidku hotela 
Valentin. Avtorica je akademska 
slikarka Duša Jesih, ki je izposta-
vila, da lahko v rumeno-črnih to-
nih vidimo simboliko čebelarstva, 
da pa se v njenih delih prepleta 
več tem in želi pustiti domišljiji 
odprto pot.
K. G. 

Prikaz načrtovane nove ureditve 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

KOLEKTIVNI DOPUST 
 ZAVODA SOPOTNIKi

Sopotniki sporočamo, da 
med 1. 8. in 12. 8. 2021 za-
radi letnega kolektivnega 
dopusta ne bomo sprejemali 
rezervacij, prav tako ne bomo 
vozili. Za rezervacije prevozov 
in opravljanje prevozov vam 
bomo znova na voljo v torek, 
16. 8. 2021. 

Enako obvestilo velja tudi za 
vse uporabnike storitve Toyo-
taGo, ki koristite storitev prek 
Zavoda Sopotniki. V tem času 
ne bo možno naročanje rezer-
vacij po telefonu.

Hvala za razumevanje.
Ekipa Zavoda Sopotniki
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Gospodarska slika v občini Kočevje

Zbiranje pobud za podelitev občinskih 
nagrad in priznanj

Razvojni center Kočevje Ribnica je 
za Občino Kočevje pripravil anali-
zo poslovanja gospodarskih družb 
in samostojnih podjetnikov v letu 
2021. Rezultati analize kažejo na 
uspešno leto za gospodarski sektor 
v občini Kočevje. Kljub zmanjša-
nju števila gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov so ti zapo-
slovali več oseb, ustvarili za 31,7 % 
več prihodkov od prodaje in razpo-
lagali s 14,4 % več sredstev kot leto 
dni prej. Gospodarske družbe, ki so 
poslovale z dobičkom, so ustvarile 
za 48,8 % več čistega dobička (31,5 
mio EUR). 

Pozitivni kazalniki se odražajo 
tudi na neto dodani vrednosti na 
zaposlenega, ki je v letu 2021 v 

gospodarskih družbah v občini 
Kočevje dosegla rekordno visokih 
50.725 EUR, kar predstavlja kar 
28,7-odstoten dvig glede na minulo 
preteklo leto in je le še za 4,39 % 
manjša kot v Sloveniji. Za primer-

javo, še leto dni prej je ta razkorak 
znašal 19 %. Pozitivno so poslovali 
tudi samostojni podjetniki, in sicer 
so v minulem letu ustvarili 28.014 
mio EUR čistih prihodkov od 
prodaje, kar je za 11,74 % več kot 

leto prej, in razpolagali s 15,98 mio 
EUR sredstev oziroma obveznosti 
do sredstev, kar je za 15,1 % več 
kot ob koncu leta 2020. 

Spodbudni so tudi podatki o 
trgu dela, saj število brezposelnih 
iz meseca v mesec pada, podatki 
za maj 2022 kažejo, da je bilo na 
Uradu za delo Kočevje prijavljenih 
713 oseb, večinoma so to dolgo-
trajno brezposelni in osebe z nizko 
izobrazbo ali brez nje. Skladno s 
številom brezposelnih po pričako-
vanju pada tudi povprečna letna 
stopnja brezposelnosti, ki je v letu 
2021 znašala 13,2 %. Leta 2020 je 
bila še 15,4 %, po podatkih za april 
2022 pa je znašala 10,3 %. 
S. M. 

Junija je bil objavljen Razpis za 
zbiranje pobud za podelitev priznanj, 
nagrad in plaket Občine Kočevje v 
letu 2022. Priznanja Občine Kočevje 
so: naziv častni občan občine Ko-
čevje, grb občine Kočevje. Nagrade: 

Humkova nagrada, Verderberjeva na-
grada in Kozlerjeva nagrada. Plake-
te: spominska plaketa Občine Kočev-
je. Pobudniki za podelitev priznanj, 
nagrad in plaket Občine Kočevje 
so lahko občani, skupine občanov, 

politične stranke, krajevne skup-
nosti, podjetja in druge organizacije 
ter skupnosti. Pobude za podelitev 
razpisanih priznanj in nagrad Občine 
Kočevje zbira Komisija za volitve, 
imenovanja in mandatna vprašana 

pri Občini Kočevje, do vključno 26. 
avgusta 2022, samo do 10. ure. Do-
datne informacije in obrazce, vezane 
na razpis, dobite v Glavni pisarni ali 
na spletni strani Občine Kočevje.
V. K. 

Kočevski kolesarski zajtrk
Vsakodnevni kolesarji skrbijo 
za svoje zdravje, ko se v službo, 
po opravkih ali v šolo vsak dan 
peljejo na trajnostni način, hkrati 
pa prispevajo k čistejšemu zraku in 
pomagajo omiliti globalno segreva-
nje. Zato smo jih v juniju, zjutraj, 
ko so bili na poti po vsakodnevnih 
obveznostih, skupaj z društvom 
Focus za sonaraven razvoj pogos-
tili s kavo, domačim pecivom in 
ekološkim sadjem.

Kolesarski zajtrk smo skupaj z 
društvom Focus pripravili v okviru 
programa podpore občinam na 
projektu LIFE IP CARE4CLIMA-
TE. Udeležilo se ga je skoraj 40 
vsakodnevnih kolesarjev. Poleg 
pogostitve so si lahko popravili 
kolo, preizkusili sistem izposoje 
koles KOLU ter preverili ponud-

bo šole MTB, ki širi kolesarsko 
kulturo na rekreativnem področju. 
Obiskovalci so lahko svoje želje 
glede kolesarjenja v Kočevju izra-
zili in 'obesili' na kolo želja. Želijo 

si predvsem varnih kolesarskih 
poti, več postaj v sistemu KOLU, 
več naslonov za kolesa, predvsem 
pred javnimi zavodi, potrpljenja 
voznikov motornih vozil in da bi 

več občanov kolesarilo ali pešačilo. 
Za premagovanje daljših razdalj pa 
si želijo tudi e-kolesa.
K. G. 

Poletne sanacije lokalnih cest
Tudi letošnje poletje se je izvajala 
sanacija več dotrajanih in poškodo-
vanih občinskih cest. V Štalcerjih, 
Nemški Loki in na cesti Borovec-
-Briga je bila izvedena preplastitev 
najbolj dotrajanega dela asfaltnega 
vozišča in urejeno ustrezno od-
vodnjavanje, na določenih kritičnih 
mestih pa se je izvedla tudi sanaci-

ja spodnjega ustroja. Izvedena pa je 
bila tudi dolgo pričakovana prepla-
stitev ceste v celotnem Turjaškem 
naselju in v Kekčevi ulici, skupaj s 
sanacijo dela vodovoda. Asfaltiral 
se je še odsek na Tomšičevi 19. V 
Mahovniku, Kočah in Vrbovcu pa 
se je asfaltiral del makadamskega 
vozišča in uredilo odvodnjavanje. 

Dela potekajo še na Rozmanovi 
cesti, kjer je šlo hkrati za gradnjo 
2. faze vodovoda, in na cesti med 
Gorenjem in Staro Cerkvijo, kjer se 
poleg preplastitve vozišča gradijo 
tudi površine za pešce in kolesarje 
ter javna razstavljava. Zaključek 
del je načrtovan v avgustu. 
G. Š., T. R.

Foto: Razvojni center Kočevje Ribnica 

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: Polona Šavc 

POPRAVEK ČLANKA IZ 
 JUNIJSKE ŠTEVILKE
V članku z naslovom Kočevski 
pih je naj spominek Kočevske 
2022 je prišlo do napake v be-
sedilu, kjer smo zmagovalni 
izdelek pomotoma poimenovali 
Gozdni pih. Pravilno poimenova-
nje naj spominka Kočevske 2022 
je namreč Kočevski pih, kot je si-
cer pravilno navedeno v naslovu 
in podpisu fotografije. Bralcem 
in avtorici izdelka oziroma pod-
jetju Mocu Mojca Poje, s. p., se za 
napako opravičujemo.
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Partnerstvo za spremembe
Občina Kočevje je letos ponovno 
sodelovala v projektu Partnerstvo 
za spremembe, ki ga kot platformo 
organizira AmCham Slovenia. Iz-
menjava je namenjena inovativne-
mu sodelovanju, cilj programa pa 
prenos in uporaba dobrih idej, pra-
ks in uporabnih rešitev ter izmenja-
va zaposlenih. Ta je letos potekala 
v podjetjih O.K. Consulting in Nu-
klearna elektrarna Krško ter v pod-
jetju Avtenta, ki je specializirano 
za področje naprednih poslovnih 
rešitev in brezpapirnega poslova-
nja. Slednje področje je za Občino 

Kočevje še posebej zanimivo, saj 
podpira popolno digitalizacijo pi-
sarniškega poslovanja ter stremi k 
izboljšanju poslovnih inovativnih 
rešitev. Rešitev je zasnovana z na-
menom, da zadovolji trenutne in 
prihodnje potrebe slovenske javne 
uprave po podpori za učinkovito 
digitalno poslovanje, saj je osnov-
no vodilo uspešnosti poslovanja 
občine zadovoljstvo uporabnikov 
lokalnih storitev, t. i. občanov, 
odprava administrativnih ovir ter 
učinkovitejše delo zaposlenih.
A. P. 

Dobra kakovost kopalnih voda
Veterinarska enota Slovenske 
vojske za Občino Kočevje že nekaj 
let izvaja analize prosto tekočih 
voda oziroma kopalnih voda. 
Opravljene so bile mikrobiološke 
in fizikalno kemijske raziskave po-
vršinske vode reke Rinže, Reškega 
jezera in Kočevskega jezera.

Na dan vzorčenja je bila voda 
ustrezna za kopanje na vseh loka-
cijah, z izjemo določenih 
lokacij na reki Rinži. Po 
ugotovljenih mikrobio-
loških parametrih ocena 
'odlična kakovost' kopal-
ne vode velja za celotno 
Rudniško jezero, kjer 
so bili vzorci odvzeti na 
petih lokacijah, in Reško 
jezero, kjer se vzorci 
odvzamejo na štirih 
lokacijah. Za Rudni-
ško jezero je bila sicer 
analiza opravljena tudi po 
nesreči v podjetju Mela-
min, in sicer jo je opravil 
Nacionalni laboratorij. 
Rezultati so pokazali na 

dobro stanje vode 
jezera in ustreznost 
za kopanje. Tudi na 
reki Rinži je na več 
odvzemnih mestih 

voda umeščena v rang odlične 
kakovosti, na nekaterih odvzemnih 
mestih pa voda po pričakovanjih 
še vedno ni ustrezna za kopanje, 
in sicer pri mostu OŠ Ob Rinži ter 

pred in za čistilno napravo. Rezul-
tati so v večji meri zelo spodbudni, 
hkrati pa tudi kazalnik za bodoče 
aktivnosti.
J. O.

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Rekonstrukcija stavbe pri ZD Kočevje
V začetku julija je župan dr. Vladi-
mir Prebilič z direktorjem podjetja 
GiB gradnje Gašperjem Plojem 
podpisal pogodbo za rekonstruk-
cijo stavbe na Roški cesti 20 v 
Kočevju. Objekt, ki je v neposre-
dni bližini Zdravstvenega doma 
Kočevje, je namenjen zagotoviti 
dodatnih prostorov za zdravstvene 
dejavnosti oziroma ureditvi Zdra-
vstvenega centra Kočevje. Prostore 
v njem bo v sodelovanju z UKC 
Ljubljana dobil dolgo pričakovan 
dializni center. Predpogodbo sta 
župan in generalni direktor UKC 
Ljubljana Jože Golobič podpisala 
konec minulega leta. V prenovlje-
nem objektu so predvideni še pro-
stori za ambulante zobozdravstve-

ne dejavnosti, ki bodo prenesene iz 
ZD Kočevje in tako centralizirane. 
Prijaznejše prostore bo v stavbi 
dobil Center za duševno zdravje 
odraslih, mansardni prostori pa 
bodo namenjeni izobraževalnim 
dejavnostim s področja zdravstva 
in prve pomoči, tako splošne 
javnosti kot strokovnih služb, to 
so policisti in gasilci. Vrednost ce-
lotne investicije znaša 3,6 milijona 
evrov, sofinancirata pa jo Ministr-
stvo za zdravje in Ministrstvo za 
infrastrukturo v skupni vrednosti 
skoraj 2 milijona evrov. Gradbena 
dela bodo potekala v dveh fazah, 
zaključek pa je predviden v dob-
rem letu dni.
K. G.

Foto: arhiv Občine Kočevje 

Foto: arhiv Občine Kočevje 
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Predsedniške volitve 2022 

Mesto Kočevje v prihodnosti

Verjamem, da je večino do-
segla moja namera kandidirati 
za predsednika Republike 
Slovenije. Številni me že 
sprašujejo, zakaj? Zato bi rad 
nekaj svojih razlogov delil z 
vami.

Prvi in najpomembnejši je, 
da želim izkušnje, ki sem si 
jih pridobil med opravljanjem 
funkcije župana, delom na 
fakulteti in v mednarodnih 
organizacijah, prenesti na 
raven najvišjega političnega 
položaja v državi. V preteklih 
letih smo v domačem okolju 
dokazali, da je sodelovanje, 
iskanje dobrega v vsakem in 
vodenje na osnovi sprejema-
nja kompromisov tista oblika 
dela, ki je omogočila izjemen 

napredek. Tega je vse premalo 
pri vodenju naše države. Biti 
neobremenjen s strankarsko 
ideologijo, dolžan politični 
stranki lojalnost tudi takrat, 
ko je to evidentno slabo za 
državo, je po mojem prepriča-
nje izhodišče, ki mi omogoča 
sprejemanje odločitev pri 
sooblikovanju prihodnosti 
države.

Predsedniku republike že-
lim dodati vsebino. Funkcijo 
želim nadgraditi iz protoko-
larne v tisto, ki soodloča pri 
vodenju naše države na različ-
nih področjih. Biti slaba vest 
vlade, ko ta ne vodi ali deluje 
v dobro vseh v državi, ter biti 
podpora in opora tedaj, ko se 
izvajajo pomembne in potreb-

ne reforme. Pred vsemi nami 
so izjemno zahtevne preiz-
kušnje, ki bodo od vseh nas 
terjale marsikaj. Predvsem 
pa bo treba doseči nov druž-
ben dogovor, v kakšni državi 
želimo živeti in katero smer 
razvoja si bomo izbrali. Napo-
vedujeta se vsestranska dragi-
nja pa energetska ne-varnost, 
vprašljivo je zagotavljanje 
prehranske varnosti, kdaj se 
bomo (ponekod se že) soočili 
z vprašanjem oskrbe z vodo. 
Izzive smo podcenili in ob 
negotovih varnostnih razme-
rah v Evropi so se te razgalile 
v popolnosti. Prav zato bodo 
potrebne spremembe v načinu 
življenja, kjer pa nikakor ne 
moremo in ne smemo pristati 

na to, da bi v naši družbi te 
razmere vodile v nadaljnje 
socialno razslojevanje. To bi 
pomenilo konec vzajemnosti 
med nami, kar vodi v razkroj 
odnosov. Zato smo pred tem, 
da pomembno predrugačimo 
številne stvari med nami, a na 
način vključevanja, medseboj-
ne pomoči, strpnosti in iska-
nja kompromisov, kjer nihče 
ne bo ostal izločen in obsojen 
na neuspeh.

In prav v tem vidim vlogo 
predsednika, ki jo želim op-
ravljati in udejanjati. Izziv je 
velik, morda ga kdo ocenjuje 
kot prevelik, a prepričan sem, 
da je treba biti tudi drzen, z 
jasno vizijo in trdnimi stališči. 
Brez pomoči vseh, ki delijo 

moj pogled na opravljanja 
funkcije in so videli moje mi-
nulo delo, bom težko uspešen, 
saj je treba zbrati 5.000 pod-
pisov, hkrati pa je potrebna 
tudi širša mobilizacija po vsej 
Sloveniji. Moja kandidatura 
ni kandidatura elit, takšnih 
ali drugačnih, ni kandidatura 
omrežij in ne ideologij, je 
kandidatura človeka, ki želi 
dobro vsem in se trudi po svo-
jih najboljših močeh. Morda 
je prišel čas, ko lahko funkciji 
predsednika vrnemo prav to 
– tesno sodelovanje z ljudmi, 
saj se zdi, da najpomembnejši 
politični predstavniki živijo 
v enem svetu, medtem ko vsi 
drugi v drugem … 
Dr. Vladimir Prebilič

Na župana smo naslovili po-
budo, da se občinskemu svetu 
predložijo vsa uradna poročila 
o ugotovitvah in vzrokih za 
industrijsko nesrečo v Mela-
minu, da lahko skupaj spre-
jemamo odločitve, ki bodo 
zagotavljale čim večjo varnost 
bivanja v Kočevju. Te odločit-
ve so lahko naslednje:
1. preselitev kemične industri-
je iz središča mesta, 
2. na delu zdajšnje lokacije 

Melamina se lahko gradijo: 
- stanovanja za zdravnike, 
saj so v neposredni bližini 
zdravstveni dom, zasebna 
zdravstvena ustanova in dom 
starejših občanov. Sodob-
nih stanovanj v Kočevju ni. 
Kočevska rezidenca je bila 
priložnost za to, vendar se v 
tem sodobnem stanovanjskem 
kompleksu srečujemo z rom-
sko problematiko;
- garažna hiša za stanovalce, 

paciente in obiskovalce v 
domu starejših, saj se danes 
srečujemo s pomanjkanjem 
parkirnih mest na tej lokaciji;
- prostori za Prostovoljno ga-
silsko društvo Kočevje, ki so 
na zdajšnji lokaciji omejeni 
in nimajo možnosti širitve. 
Poleg prostorov se jim lahko 
uredi tudi poligon za usposa-
bljanje, hkrati pa imajo zelo 
dober dostop do prometnic in 
pogoje za čim hitrejši izvoz v 

primeru intervencij;
- kotlovnica na lesno biomaso 
se nameni za ogrevanje mesta 
in oskrbo z električno energi-
jo, da postanemo samooskrbni 
in neodvisni od morebitnega 
pomanjkanja goriv in njihovih 
visokih cen, ki številnim ne 
bodo omogočile toplega do-
ma, saj zime na Kočevskem 
niso mile.
3. Preusmeritev prometa z iz-
gradnjo obvoznice, saj glavna 

cesta Kočevje – Ljubljana po-
teka skozi Melamin. K sreči 
mimoidoči ob nesreči niso 
utrpeli hujših posledic. Zaradi 
nujne zapore glavne ceste po 
nesreči je promet potekal sko-
zi center mesta. Zato potre-
bujemo obvoznico. Do takrat 
pa mora center ostati odprt za 
promet zaradi zagotavljanja 
mobilnosti v mestu tudi v pri-
meru nesreč. 
Janko Veber

Svečanosti ob 80. obletnici dogodkov na Kočevskem

Delovanje v lokalnem okolju

Socialni demokrati smo v 
zadnjih dneh obeležili po-
membne obletnice dogodkov 
iz narodnoosvobodilnega bo-
ja. Tako smo se 18. 6. 2022 
udeležili svečanosti ob 80. 
obletnici napada na fašistič-
no postojanko v Banja loki. 
V govoru sem kot slavnostni 
govornik izpostavil dejstvo, 
da je bila v tistem času vsaka 
ped Slovenije trdo prigarana 
in priborjena.  

Žal pa ne manjka tudi tistih 
temačnih mejnikov, katerih 
posledice bomo še dolgo 
sanirali. Divja privatizacija, 
sprega politike in kapitala, 
napadi na neodvisne insti-

tucije in krog različnih elit, 
ki se okoriščajo na račun 
davkoplačevalskega denarja. 
Tudi demokracija je med 
epidemijo pokazala svojo 
ranljivost, kar se tiče oblast-
nosti. Poudaril sem, da smo 
zdaj v času izzivov, tako v 
domači kot tudi v medna-
rodni skupnosti, ko smo še 
vedno priča ruski agresiji na 
Ukrajino, vse večji draginji 
ter energetski in prehranski 
krizi. Vendar ne gre obupati! 
To so nam, žal tudi za ceno 
lastnih življenj, dokazali naši 
rojaki pred 80 leti. Dokazali 
so, da nam srca našega naro-
da, našega ponosa, naše kle-

ne zavezanosti, da ostanemo 
gospodarji lastne usode, ne 
more vzeti nihče! Ne vojna, 
ne finančne krize, ne epide-
mija! Ne pozabimo tega, tudi 
če se bo zazdelo, da je pre-
temno, da bi ugledali svetlo-
bo. Luč našega naroda ni in 
ne bo nikoli ugasnila!

V soboto, 2. 7. 2022, pa je 
potekala spominska sveča-
nost ob 80. obletnici parti-
zanskih bojev z italijanskim 
okupatorjem pri Taborski 
steni. Slavnostna govornica 
je bila Meira Hot, podpred-
sednica državnega zbora in 
poslanka Socialnih demo-
kratov. 

V govoru je med drugim 
poudarila, da je treba biti 
sočuten do drugega, da za-
znavamo stiske ljudi ter jim 
s solidarnostjo in skupnimi 
močmi pomagamo. To mora 
in je odgovorna početi tudi in 
predvsem politika. Pretekli 
dve leti je bilo namreč preveč 
poniževanj in podcenjevanj 
ljudi. Ti so, v nasprotju z 
delom politike, vedno zmogli 
dokazati solidarnost, pravič-
nost in pomoč najšibkejšim.

Videti realnost življenja 
ljudi in njihovih težav je in 
ostaja prva naloga politike, 
če si ta res iskreno prizadeva, 
da bo država iz energetske in 

prehranske krize izšla moč-
na, povezana in s čim manj 
posledicami!

Ob vseh spremembah v 
tem kompleksnem svetu pa 
vendarle obstajajo stalnice, 
ki se jim ne bomo odrekli. 
Ena od njih je odločno zave-
danje, kaj pomeni narodno-
osvobodilni boj, kaj smo na 
krilih tega pa tudi slovenske 
osamosvojitve ter odrekanja, 
dela in pridnih slovenskih 
rok dosegli – življenje v 
demokratični in samostojni 
državi, na katero smo – ne 
glede in brez ozira na politi-
ko – neizmerno ponosni! 
Predrag Baković

V občinskem odboru si zelo 
prizadevamo za lokalno okolje 
in smo zelo dejavni na tem 
področju. Prevzemamo odgo-
vornost takrat, ko nam je zau-
pana. Zaupana pa nam je bila 
tudi podpredsedniška funkcija 
v komisiji za spremljanje sa-
nacije podjetja Melamin. Za 
podpredsednika je bil imeno-
van Luka Bubnjić, funkcijo 
pa jemljemo zelo resno in od-
govorno. V komisiji smo zelo 
aktivni, saj si želimo, da bodo 
ljudje dobili čim več koristnih 

informacij, povezanih s sana-
cijo, in da bo podjetje ohranilo 
delovna mesta. Pomembno je, 
da se najde skupni cilj med 
lokalno skupnostjo in podje-
tjem. V stranki SDS si bomo 
vedno prizadevali za dobre 
predloge, ki bodo pomenili 
dobro za lokalno skupnost, in 
da bodo vsi zadovoljni, zato 
je pomembno, da se sklepajo 
kompromisi. 

V lokalnem odboru se že 
aktivno pripravljamo na lo-
kalne volitve. Verjamemo, da 

nam je s svojim delom v teh 
letih uspelo vas prepričati in 
da nas boste na jesenskih voli-
tvah podprli s svojim glasom, 
glasom za razvoj Kočevja. V 
občinskem odboru SDS Ko-
čevje smo že začeli postopke 
za imenovanje kandidata za 
župana in za občinske svet-
nike. Imamo kandidata, ki je 
sposoben, preudaren, gospo-
daren, povezovalen in ima 
izredne izkušnje na področju 
gospodarstva. Na držav-
nozborskih volitvah ste ga 

imeli priložnost spoznati, kjer 
ste mu namenili veliko glasov, 
ki so dobra popotnica za lo-
kalne volitve. Verjamemo, da 
lahko mag. Robert Tomazin s 
svojimi sposobnostmi nada-
ljuje razvoj Kočevja v pravo 
smer. Prihajamo v obdobje 
težkih časov, povezani s pod-
ražitvami in s spopadanjem z 
blaženjem posledic koronske 
krize. To obdobje zahteva iz-
kušenega človeka, ki bo znal 
modro uporabiti vse svoje 
izkušnje in znanje, ki si ga je 

vsa ta leta pridobil na podro-
čju gospodarstva in politike. 
Verjamemo, da boste tudi vi 
to prepoznali in glas namenili 
našemu kandidatu in naši listi. 

V soboto, 23. 7. 2022, s čla-
ni odhajamo na tradicionalno 
srečanje v Bovec, kjer se bo-
mo družili in zabavali. Vsem 
želimo čim več lepih sončnih 
dni, da se v teh poletnih časih 
napolnite z energijo, da preži-
vite poletje čim bolj sproščeno 
in z veliko sončnih dni. 
Luka Bubnjić

Barva: 
Pantone 655 cp
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Delovna terapija

Večinoma delamo z ljudmi z 
motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju ter vse več s starejšimi ose-
bami, ki so bodisi doma bodisi v 
institucionalnem varstvu. Pogosto 
smo tisti, ki pomagamo ljudem po 
hospitalizacijah zaradi poškodbe, 
ko oseba pridobi razne pripomoč-
ke in jih še ne zna upravljati, ko 
so prisotne psihiatrične težave pri 
posamezniku ter ko posameznik 
slabše poskrbi zase in ni usvojil 
vsakodnevnih aktivnosti oz. jih 
opušča.

Primeri področja obravnav pri 
odraslih:
• možganska kap
• poškodba glave
• demenca
• kognitivni upad
• padci, poškodbe in zlomi
• poškodba hrbtenjače
• multipla skleroza
• mišična distrofija
• Parkinsonova bolezen
• revmatoidne spremembe
• stanja po operativnem posegu
• amputacija okončine
• stanja po dolgotrajni hospitali-

zaciji
• stanja, ki so posledica procesov 

staranja (starostna oslabelost, 
obrabe sklepov, slabša okretnost)

Primeri področja obravnav pri 
otrocih:
• cerebralna paraliza
• Downov sindrom
• avtizem
• pomanjkanje koncentracije, po-

zornosti in koordinacije
• duševna manj razvitost
• mišična distrofija
• stanja po operacijah

Namen dela s posameznikom je, 
da se s pomočjo znanj in izkušenj, 
ki jih pridobi in usvoji s terapijami 
pri nas, lažje vključuje v vsakdanje 
dejavnosti, da mu omogočijo ohra-
njanje sedanjega stanja oz. da se to 
ne poslabšuje predčasno. Glavni 
cilj terapije je, da posameznikovo 

zdravstveno stanje na področju 
funkcij telesa, struktur, zgradb ter 
dejavnosti poskušamo čim bolj 
izboljšati oz. ohraniti, da ta živi 
čim bolj kakovostno in zadovoljivo 
življenje. Skozi načrtovanje vsega 
tega dela s pacientom se prilago-
dimo tako njegovim potrebam kot 
zmožnostim posameznika.

Delovna terapija lahko s posegi 
in znanji vpliva na vsa področja 
človekovega delovanja: vsako-
dnevne aktivnosti, skrb zase, igra, 
šolske dejavnosti, delo ter aktivno-
sti prostega časa in podobno.

Z načrtovanjem in postavljanjem 
majhnih dosegljivih ciljev skupaj 

s posameznikom te tudi dosega-
mo, in sicer tako, da posameznika 
obravnavamo celostno. Aktivnosti, 
ki jih izvajamo skupaj s pacientom, 
so njemu blizu, saj so izbrane na 
podlagi njegovih vrednot, intere-
sov, vlog, želja in potreb.

Delovni terapevti svetujemo 
tudi o raznih prilagoditvah za 
lažje bivanje v okolju osebe kot 
tudi o načinih izvedbe posamezne 
aktivnosti. Prav tako obrazložimo 
smiselnost posameznih aktivnosti 
za ohranjanje zdravja osebe, da jo 
potem lažje usvoji in vključi kot 
del svoje rutine.

Delovno terapijo smo začeli iz-

vajati tudi v našem Zdravstvenem 
domu Kočevje, saj se zavedamo, 
kako pomembno je, da posameznik 
ohranja samostojnost v svojem do-
mačem okolju. Delujemo na osnovi 
delovnih nalogov, ki jih pridobite 
pri osebnem zdravniku ali specia-
listu, če imate vi ali vaš svojec te-
žave z ohranjanjem vsakodnevnih 
aktivnosti v domačem okolju.

Kakovostno in zadovoljno življe-
nje ter ohranjanje ali celo izboljše-
vanje posameznikovih sposobnosti 
je končni skupni cilj ob vključitvi 
delovnega terapevta v posamezni-
kovo življenje.
Petra Hočevar, viš. del. terapevtka

Delovna terapija je ena izmed oblik medicinske rehabilitacije. Naši pacienti so večinoma ljudje, pri katerih so se pojavile ovire v 
vsakdanjem življenju, omejitve ali otežitve zaradi morebitnih posledic poškodb, bolezni ali določenega napredovanega stanja. 
Gre za ljudi vseh starosti oz. vseh življenjskih obdobij.

Foto: Unsplash.com 
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Kako preprečiti vročinski udar in kaj 
storiti, če nas doleti?

Kot je poročal španski časopis 
La Vanguardia, ki se sklicuje na 
podatke državnega zdravstvenega 
inštituta Carlos III, naj bi v prvi 
polovici julija zaradi vročinskega 
vala v državi umrlo že več kot 360 
oseb, zaradi vzrokov, povezanih 
z vročino, pa 123 oseb. Več sto 
smrtnih žrtev, ki so posledica vro-
čine, so zabeležili tudi na Portugal-
skem. Medtem vremenarji napo-
vedujejo, da se bo hud vročinski 
val najverjetneje razširil po večjem 
delu Evrope. Kot je za AccuWe-
ather navedel meteorolog Tyler 
Roys, bi se letošnji vročinski val 
lahko kosal s tistim iz leta 2003, ko 
je neposredno ali posredno zaradi 
vročine umrlo več kot 30.000 oseb. 
Še več, to bi bil po njegovi oceni 
lahko eden najhujših vročinskih 
valov v Evropi po letu 1757. 

Ob visokih temperaturah, tudi če 
te niso rekordne, velja upoštevati 
preventivne nasvete, s katerimi se 
lahko zaščitimo pred morebitnim 
vročinskim udarom. Vročina lahko 
najbolj prizadene starejše in otroke, 
nosečnice in bolnike – predvsem 
tiste s srčno-žilnimi obolenji, 
obolenji dihal, obolenji ledvic in 
diabetesom. Poleg kožnih izpušča-
jev, vročinskih krčev, vročinske 
izčrpanosti in omedlevice lahko 
izpostavljenost vročini povzroči 
celo vročinsko kap. 

Tovrstne težave lahko prepre-
čimo tako, da zmanjšamo obre-
menitev telesa s toploto. Če smo 
zunaj, je priporočljiv umik v 
senco. Prav tako ohlajamo notra-
nje prostore in jih tudi ohranjamo 
hladne – zračimo ponoči, zgodaj 
zjutraj in zvečer, čez dan pa čim 
manj. Na Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje (NIJZ) svetujejo tudi 
uporabo senčil, ki odbijajo sončne 
žarke in s tem močno zmanjšajo 
segrevanje prostorov. Prav tako 
svetujejo izklop električnih naprav, 
ki jih ne potrebujemo, saj se v 
stanju pripravljenosti segrevajo 
in tako dodatno ogrevajo prostor. 
Če ti načini ne zadoščajo, je jasno 
priporočljiva uporaba ventilatorjev 
in klimatskih naprav. Ohladimo se 
lahko tudi s hladno prho ali hladno 
kopeljo. 

V poletnih mesecih je priporo-
čljivo omejiti fizično aktivnost. 
Pretirano izvajanje športnih 
dejavnosti v delu dneva, ko so 
temperature ozračja najvišje, lahko 

vodi do vročinske izčrpanosti. 
Priporočljivo je, da se rekreiramo 
v zgodnjih jutranjih ali poznih ve-
černih urah, pomembno pa je tudi 
pitje zadostnih količin tekočine – 
tako vode kot tudi rehidracijskih, 
izotoničnih tekočin, saj s potenjem 
izgubljamo minerale in elektrolite. 

Kako ravnati ob vročinski izčr-
panosti in vročinskem udaru?
Na začetni stopnji vročinske izčr-
panosti se najprej pojavijo znaki 

dehidracije, kot so utrujenost, vrto-
glavica, razdražljivost, žeja, izguba 
teka, urin pa postane temno rumen. 
Začetne znake lahko blažimo 
predvsem s hlajenjem organizma z 
vodo, a ta ne sme biti ledeno mrzla. 
Pomagamo si lahko tudi s pitjem 
večjih količin tekočine, predvsem 
vode in izotoničnih raztopin. V 
primeru mišičnih krčev dvignemo 
okončine in jih nalahno masiramo 
ter obložimo s hladnimi oblogami.

Za toplotno izčrpanost so značil-
ni še močno znojenje, onemoglost, 

hladna in bleda koža, hiter, šibak 
utrip, slabost, omotica in bruha-
nje. Telesna temperatura se pri 
tem dvigne do 40 stopinj Celzija. 
Prizadetemu pomagamo tako, da 
ga slečemo, za hlajenje pa lahko 
uporabimo hladne obloge, in sicer 
predvsem na mestih, kjer so velike 
žile, najbolje na vratu, pazduhah 
in dimljah. Če lahko, prizadetega 
tudi oprhamo. Če težave ne minejo 
v eni uri, je potrebna zdravniška 
pomoč.

Najhujša stopnja je vročinski 
udar oziroma vročinska kap, pri 
kateri telesna temperatura zraste 
na več kot 40,5 stopinje Celzija, a 
so takšni primeri redki. Vročinski 
udar je sicer življenjsko ogrožajoče 
stanje, pri katerem telesna regula-
cija temperature odpove, koža pa 
pri tem postane rdeča in suha, jezik 
obložen in suh, pulz in dihanje pa 
sta pospešena in plitva. Nastopijo 
lahko tudi motnje zavesti, krči po 
celem telesu in omedlevica.

V primeru vročinskega udara 

je nujna takojšnja zdravstvena 
oskrba, zato moramo ob tem takoj 
poklicati številko 112, do prihoda 
reševalcev pa prizadetega hladimo. 
Če izgubi zavest, mu ne dajemo 
tekočine, ampak ga damo v položaj 
nezavestnega.

Ne pozabite na hišne ljubljenčke
Ljudje pa niso edina bitja, ki lahko 
utrpijo hude posledice vročine. 
Če se mi lahko potimo in s tem 
znižamo telesno temperaturo, psi 
tako učinkovitih sistemov ohlajanja 
nimajo, zato se hitreje pregrejejo. 
Hladijo se namreč samo preko 
blazinic na tačkah, kjer imajo žleze 
znojnice, ter preko ustne sluznice 
in jezika. Če psi nimajo na voljo 
dovolj sveže pitne vode, lahko to 
privede do dehidracije. Opazni 
znaki te so manjša elastičnost kože, 
vdrte oči, pozneje lahko pride do 
splošne oslabelosti, krčev in tudi 
pogina. K dehidraciji so nagnjeni 
mladiči, starejše in bolne živali 
(zlasti tiste, ki imajo prebavne 
težave, saj z drisko in bruhanjem 
dodatno izgubljajo tekočino).

Pri psu prepoznamo toplotni udar 
po pospešenem dihanju in glasnem 
sopenju, slinjenju in hitrejšem srč-
nem utripu. Če v njegovem gobčku 
ob tem opazimo motne sivkaste, 
temno rdeče ali blede sluznice, 
živo rdeč jezik in lepljivo slino, gre 
najverjetneje za toplotni udar. V 
takšnih primerih lahko psi izgubijo 
orientacijo, pozneje lahko obležijo 
na tleh, ustna sluznica postane bela 
ali modrikasta, dihanje je oteženo, 
pojavi pa se lahko tudi nekontroli-
rano uriniranje, blatenje in bruha-
nje. V hujših primerih žival pade v 
šok in komo.

Če pri psu opazimo opisane 
znake, je treba ukrepati zelo hitro 
– poklicati je treba veterinarja in 
sporočiti situacijo, medtem pa 
začnemo psa ohlajati. Umaknemo 
ga v senco, zagotovimo kroženje 
zraka okoli njega in ga postopoma 
hladimo: na trebuh in na blazinice 
tačk pritiskamo mokre krpe ali 
brisače. Četudi si pes opomore 
in se postavi na noge, ga je treba 
vseeno čim prej peljati k veterinar-
ju. Polivanje vsega telesa ali celo 
potapljanje v mrzlo vodo sta se 
izkazali kot neprimerni metodi, saj 
lahko prehitro ohlajanje povzroči 
šok in celo smrt. 
Neja Jerebičnik

Evropo bi lahko zajel največji vročinski val v zadnjih 200 letih, svarijo vremenoslovci portala AccuWeather, trajal pa bi lahko vse 
do avgusta ali še dlje. Ta vročina naj bi bila izjemno smrtonosna, samo v Španiji je v zadnjih tednih zaradi vročinskega vala umrlo 
več sto oseb. Na Iberskem polotoku so temperature v tem mesecu že večkrat presegle 38 stopinj Celzija, v Sevilli je bilo kar devet 
dni zapored več kot 41 stopinj Celzija, v portugalskem Pinhau pa naj bi se živo srebro povzpelo do rekordnih 47 stopinj. 

Foto: Unsplah.com  
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Kje boste pa vi dopustovali?
Da vsi potrebujemo dopust, nam ne govorijo samo utrujeno telo in možgani, temveč to potrjujejo tudi številne raziskave. Počitek 
in odsotnost povečujeta odpornost, zaradi česar se ljudje lažje soočajo z neizogibnimi izzivi na delu. Dopust omogoča tudi novo 
perspektivo, ki pomaga ljudem videti nove rešitve za težave ter jim daje priložnost, da sledijo drugim življenjskim ciljem, kot je de-
nimo preživljanje časa z družino ali drugimi njim pomembnimi ljudmi, ali pa si ogledajo nove destinacije. Preverili smo, kje bodo 
dopustovali in kako bodo proste dni preživljali Kočevke in Kočevec. 

Številni dolge poletne dni izkori-
stijo za umik v naravo ali za obisk 
različnih dogodkov. Tako name-
rava poletne mesece preživeti tudi 
Katja Godeša, višja svetovalka za 
odnose z javnostmi, informiranje 
in protokol na Občini Kočevje. 
"Dolge poletne dni rada izkoristim 
za skok do Kolpe ali pa za kopanje 
na Rudniškem jezeru, če ni dovolj 
časa. Tudi mini koncerti na Živih 
ulicah so bili super. Konce tedna 
izkoristim predvsem za izlete v 
naravo, v hribe in gore ter za obisk 
družine na Notranjskem. Včasih 
obiščem kakšen malo drugačen 
dogodek," pripoveduje. Kot pravi, 
se še posebej veseli festivala Flo-
ating Castle na Snežniku, dopust 
pa namerava preživeti čim dlje 
od računalnikov in brez posebnih 
začrtanih planov.

Konce tedna, ki bodo občas-
no tudi nekoliko podaljšani, bo 
izkoristil tudi direktor Zdravstve-
nega doma Kočevje. "Situacija 
na področju, kjer trenutno delam, 
predstavlja prevelik vsakodnevni 
izziv, da bi bil daljši dopust smi-
seln, zato bosta letošnje poletje in 
jesen sestavljena zgolj iz podalj-
šanih vikend oddihov," je dejal. Je 
pa zanj idealen dopust tisti, kjer 
glava pozabi na službo in vsako-
dnevne skrbi, trajati mora vsaj 14 
dni. "Pri meni ta recept najbolje 
deluje, kadar se odpeljem z motor-
jem in šotorom nekam daleč v čim 
bolj odročne kraje z vijugastimi 
cestami. Za zdaj sem še v fazi, ko 
si želim aktivnega dopusta, ogle-
dov znamenitosti, preizkušanje 
kulinarike, spoznavanje lokalnih 
značilnosti … Za ležanje na plaži 
bo še čas v letih, ki prihajajo," 
pripoveduje.

Nekateri – med njimi tudi Pia 
Marincelj Bregar iz Knjižnice 
Kočevje – se 'špici sezone' raje 
izognejo. "Na morje grem najraje 
že v drugi polovici junija, ko je 
na plažah manj gneče, tako da je 
najdaljši dopust že za mano. Vsako 
leto poleti dopustujem na katerem 
izmed hrvaških otokov, med borov-
ci v viseči mreži, plavam in berem 
knjige. Takrat si res spočijem dušo 
in telo," pripoveduje. Letos pa je 
bil njen dopust nekoliko drugačen, 
saj sta ga z možem prvič preživlja-
la skupaj z malčkom na Rabu. 
Manj miru, a več ljubezni. Kot pra-
vi, obožuje tudi raziskovanje dru-
gih dežel, a v drugih letnih časih: 

"Zato se že veselimo septembra, ko 
se bomo najverjetneje odpravili na 
Nizozemsko ali v Anglijo."

Na dopustu pa smo 'ujeli' Tinka-
ro Hodnik, učiteljico na Osnovni 
šoli Ob Rinži, ki je bila v Egiptu. 
Kot pravi, dopust rada preživi 
aktivno, ležanje in sončenje na pla-
ži pa je nista nikoli izpolnjevala. 
"Z družino smo veliko prepoto-
vali z avtodomom, včasih se rada 
odpravim tudi na nekajdnevne 
izlete s kombijem po Sloveniji ali 
Hrvaškem, ki zajemajo tako oddih 
v naravi, kopanje ali vzpon na 

kakšen hrib kot tudi obisk muzeja 
ali prireditve. Sestavni del vsakega 
potovanja je seveda tudi okušanje 
lokalnih dobrot in spoznavanje 
običajev domačinov. Najraje 
imam, ko se po naključju znajdem 
na kakšni lokalni prireditvi in 
poklepetam z domačim prebival-
stvom," pripoveduje. Letos so se z 
družino za spremembo in po skoraj 
20 letih odločili za potovanje z 
agencijo in obiskali Hurgado. Ve-
seli se dogodivščin, znamenitosti 
in novih znanj, ki jih bo pridobila 
med plovbo po Nilu in razisko-
vanjem zgodovinsko pomembnih 
krajev ob tej mogočni reki. "Pre-
ostanek dopusta bom preživela 
v Kostelu, kjer se bom ob Kolpi 
poskušala naužiti miru in prekras-
nih pogledov na zeleno pokrajino, 
da bom pripravljena na prihajajoče 
izzive. Ob obdelovanju vrta, kopa-
nju, druženju z družino in prijatelji, 
snovanju novih projektov ter ob-
časnem delu na gradu Kostel bom 
proste trenutke seveda izkoristila 
za eno svojih najljubših dejavnosti 
– branje," je še zaključila.
Neja Jerebičnik

Foto: Osebni arhiv Katje Godeša 

Gregor Košir • Foto:  Ž. N. 

Foto: Osebni arhiv Pie Marincelj Bregar 

Foto: Osebni arhiv Tinkare Hodnik 
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Poletja s kočevskimi likovnimi ustvarjalci
V Likovnem salonu Kočevje že enajsto leto zapored poleti pripravljamo razstavo s skupnim naslovom Poletje s kočevskimi likovni-
mi ustvarjalci. Prvih nekaj poletij smo razstavo postavili v prostorih muzeja, z letom 2016 pa smo jo (tako kot vse likovne razstave) 
preselili v 'staro lekarno'.

Na to razstavo uvrstimo likovne 
umetnike, ki so na takšen ali druga-
čen način povezani s Kočevjem in 
Kočevsko. Bodisi so v teh krajih 
odraščali, jih na to okolje vežejo 
sorodstvene vezi, so se sem prise-
lili bodisi Kočevsko obravnavajo 
v svojem ustvarjalnem procesu. 
V prostorih Pokrajinskega muzeja 
Kočevje se je kot prvi s svoji-
mi deli predstavil Janez Černač 
(2012), sledil mu je Tihomir Pinter 
(2013) s portreti Staneta Jarma 
in Marka Glavača. Leta 2014 je 
svoje ustvarjalno delo predstavila 
Lela B. Njatin, leto dni pozneje 
pa je serijo fotografij z naslovom 
Livold razstavil Klavdij Sluban. 
Leta 2016 smo razstave z likovno 
vsebino prestavili v na novo opre-
mljen Likovni salon v prostorih 
'stare lekarne'. Svoj Robni zapis je 
predstavila Mina Fina. Za njo smo 
leta 2017 gostili Oliverja Marčeto, 
naslednje leto Denisa Kraškoviča, 
leta 2019 pa smo z razstavo obe-
ležili 20. obletnico smrti Milana 
Butine. Tomaž Hartman (2020) se 
je predstavil z mozaiki in skulp-
turami, sledil mu je Aleš Gregorič 
(2021), ki je predstavil svoja dva 
fotografska cikla.

Na tokratni razstavi Signature. 
Kar obstaja, kar se prigodi, kar 
pripoveduje se s serijo tako ime-
novanih kompozitov predstavljata 
fotograf Vito Oražem in pisatelji-
ca ter vizualna umetnica Lela B. 
Njatin. 

Vito Oražem se od sredine se-

demdesetih let ukvarja s fotografi-
jo. Po tem, ko je v Kočevju preži-
vel otroštvo, zaključil osnovno šolo 
in gimnazijo, ga je študijsko pot 
zanesla v Nemčijo, kjer je študiral 

medijske znanosti, fotografijo, 
primerjalno književnost in umetno-
stno zgodovino. Uveljavil se je kot 
mojster holografije in holografske-
ga oblikovanja. Redno se vrača v 

Kočevje, tako zasebno kot ustvar-
jalno. Že leta 1977 pa je tudi prvič 
razstavljal v kočevskem Likovnem 
salonu.

Lela B. Njatin od sredine sedem-

desetih let ustvarja konceptualna 
dela in performativne akcije, tudi 
poštno umetnost, eksperimentalni 
film, konkretno in vizualno poe-
zijo. Od osemdesetih let ustvarja 
literaturo. Pozneje se je posvetila 
povezovanju literarne in likovne 
umetnosti. Tudi ona je osnovnošol-
sko in gimnazijsko šolanje zaklju-
čila v Kočevju. Študij filozofije 
in literarne komparativistike je 
zaključila v Ljubljani, kjer živi, 
svoj atelje pa vzdržuje v Kočevju.

Oba sta prejemnika nagrade 
Deklica s piščalko, ki jo Občina 
Kočevje podeljuje za izjemne do-
sežke na področju kulture, umetno-
sti in humanističnih znanosti, Vito 
Oražem leta 2015 in Lela B. Njatin 
leta 2016.

Oba sta že večkrat razstavljala 
v Kočevju in lahko rečem, da sta 
v domačem okolju dobro poznana 
in sprejeta. Skupaj sta sodelovala 
že pri več projektih. Vito Oražem 
je pred leti s Pokrajinskim mu-
zejem Kočevje zastavil koncept 
razstav Fotoesej v petih dejanjih 
2000–2040. Tretje dejanje bi tako 
prišlo na vrsto v času, ko nam je 
vsem življenje krojila epidemija 
covida-19. Zaradi narave dela in 
koncepta samega je bil projekt 
spremenjen in padla je odločitev, 
da se z razstavo Signature. Kar 
obstaja, kar se prigodi, kar pripove-
duje Vito Oražem in Lela B. Njatin 
predstavita skupaj. 

Razstavo si lahko v Likovnem 
salonu Kočevje ogledate do 3. 
septembra 2022.
Nadja Kovačič,  
Pokrajinski muzej Kočevje

Odprtje razstave Vita Oražma in Lele B. Njatin, Likovni salon Kočevje, 8. 6. 2022 • Foto: Mira Artnak Bizjak 
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sreda, od 16h – 19h petek, od 10h – 19h

Braunejeva lekarna na Trgu zbora odposlancev 70
Čeprav v Kočevju ob besedi 'lekar-
na' številni še vedno pomislimo na 
stavbo, kjer danes domuje Likovni 
salon, pa bi pred drugo svetovno 
vojno starejši prebivalci mesta s 
tem izrazom najbrž prej označili 
njeno sosedo na Trgu zbora odpo-
slancev 70. Arhitektura Likovnega 
salona s kamnitim pročeljem pač 
že sama po sebi izdaja, da je bil 
zgrajen šele v desetletjih po nastan-
ku nove župnijske cerkve, po kateri 
so se snovalci očitno zgledovali. 
Pred tem pa je mag. Emil Seigne-
martin, priseljen iz Maribora, ki 
je dal stavbo postaviti, praške, 
tablete in vodice več let prodajal 
pri 'Brauneju', kot so ljudje pravili 
zdaj sicer precej prezidani zeleni 
zgradbi nasproti hotela Valentin.   

Brauneja, ki sta hiši 'posodila' 
svoje ime, sta bila pravzaprav 
dva: Josef in Robert Braune. Josef 
je vodenje apoteke v 19. stoletju 
prevzel po svojem umrlem predho-
dniku Naglitschu. Znano je, da je 
bil izvrsten botanik. Na Krempi naj 
bi med drugim odkril prvo sloven-
sko rastišče do tedaj na Kranjskem 
neznane zvončnice Aenophora 
suaveoloens Meyer. Bil pa je 
tudi dolgoletni kočevski župan in 

deželni poslanec. Usodo občine je 
s krajšim presledkom krmaril več 
kot desetletje, najprej med letoma 
1864 in 1866, potem pa še od leta 
1869 do 1877. Z njegovim imenom 
so povezani tudi začetki gimnazije, 
saj je gimnazijski pouk sprva, ko še 
ni bila dograjena stavba ob Lju-
bljanski cesti, potekal kar v prosto-
rih ene izmed njegovih hiš, ki jih je 
s tem namenom odstopil ustanovi. 

Lekarniško dejavnost je po Jo-
sefovi smrti nadaljeval njegov sin 

Robert. Slednji se je v zgodovino 
– in to ne samo kočevsko – vpisal 
kot pesnik in prevajalec, predvsem 
pa kot šahist problemist svetov-
nega slovesa. Njegove šahovske 
probleme so ob slovenskih objav-
ljali tudi v nemških, italijanskih, 
angleških, francoskih, švedskih in 
ameriških časopisih, zanje pa je 
v tujini prejel več nagrad. Kljub 
temu je svetovljan, ki je odraščal 
na Poljskem, za lekarnarja pa se 
izšolal v Ljubljani in domačem 

kraju, ostajal zvest svojemu ljublje-
nemu mestu in očetovim stopi-
njam sledil kot deželni poslanec 
ter občinski svetnik in podžupan. 
Manj se je navduševal nad lekar-
niškim delom. Sam je dejal, da ga 
razume kot nujno zlo. Apotekarska 
opravila je zato pretežno prepuščal 
pomočnikom, ki pa so ob tem imeli 
svoje cilje, kar je Brauneju lekarni-
štvo dokončno priskutilo.     

Leta 1924 je v hiši, kjer sta sko-
raj 20 let živela z bratom Albertom, 
upokojenim majorjem avstrijske 
vojske, sklenil svojo življenjsko 
pot. Tako ni več doživel ne gradnje 
nove lekarne ne časov po drugi 
svetovni vojni, ko je v njegovem 
domovanju začela delovati De-
lavska restavracija, pozneje pa 
Mercatorjeva in končno kitajska 
trgovina. Pritličje stavbe trenutno 
prazno sameva. Vseeno pa hiša z 
vsemi svojimi povedanimi, pa tudi 
nepovedanimi zgodbami ostaja 
zanimivo pričevanje kočevske 
preteklosti, ki ga bomo – in to 
dandanašnji glede na izkušnje žal 
ni samo po sebi umevno – upajmo 
znali ohraniti tudi za rodove, ki 
šele prihajajo.
Mihael Petrovič ml.

Kočevje okoli 1914 - Braunejeva lekarna, druga hiša na desni strani. • Foto: Hrani PMK
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O, Kočevsko – o, kako dobro!

Destinacija Kočevsko z 10 novimi turističnimi vodniki

V Zavodu Kočevsko smo letos 
vzpostavili destinacijsko kolek-
tivno blagovno znamko O, Koče-
vsko! in za pripravo vrhunskih jedi 
z lokalnimi sestavinami in koče-
vskim gozdnim pridihom gostin-
skim ponudnikom že podelili prve 
štiri certifikate.

Pri razvoju koncepta kolektivne 
blagovne znamke O, Kočevsko! 
smo se osredotočili na številna 
pristna izkustva, ki jih obiskova-
lec lahko doživi na Kočevskem, 
in izhajali iz obstoječega logotipa 
Kočevsko in zadnje črke o, ki ima 
lahko dvojni pomen: kot oznaka 
edinstvene in raznolike pokrajine 
kočevske destinacije, bogate s 
številnimi naravnimi viri, ki jih v 
izobilju ustvarja divja, a prijazna 
narava. Pri tem se ljubezen in spo-
štovanje do narave in njenih virov 
od človeka prenese na izdelke, ki s 
svojo avtentičnostjo, trajnostjo in 
kakovostjo ponazarjajo destinacijo 
Kočevsko. O pa je tudi čustven 
prizvok, ki ga ljudje izrazijo ob 
doživljanju posamičnih doživetij 
znotraj Kočevskega in predstavlja 
različne vzklike navdušenja, prese-
nečenja, užitka: O, kako dobro! O, 
kako diši!

S kolektivno blagovno znamko 
je destinacija Kočevsko pridobila 
skupno znamko, ki bo za vsake-
ga certificiranega ponudnika in 
gosta ali kupca pomenila garancijo 
kakovosti. S tem se bo izboljšala 
tudi prepoznavnost posameznih 
ponudnikov znotraj destinacije, 
ki s svojo kakovostno ponudbo 
izstopajo.

Na področju kulinarike smo v 
Zavodu Kočevsko že pred nekaj 
leti zasnovali koncept jedi Okusi 
gozda, za katere smo si zamislili, 
da bi jih lokalni gostinski ponudni-

ki lahko ponujali na svojih jedilni-
kih, recepture zadnje pa je prip-
ravil slovenski chef Luka Košir 
iz Gostišča Grič, ki je nagrajeno 
tudi z Michelinovo zvezdico. K 
sodelovanju na tem področju smo 
povabili gostinske ponudnike s 

celotne destinacije, ti pa so morali 
za pridobitev certifikata zasnovati 
lastno jed s sestavinami vsaj 30 % 
lokalnega izvora ali pa v svojo ob-
stoječo ponudbo vključiti vsaj eno 
jed iz nabora jedi Okusi gozda, 
ter pri tem upoštevati dejstvo, da 
morajo biti surovine teh jedi vsaj 
50-odstotno lokalnega izvora.

Ocenjevalna komisija, sestavlje-
na iz šestih članov, je prijavljene 
ponudnike obiskala junija ter ob 
preizkušanju jedi upoštevala izvor 
in lokalnost živil, videz, vonj in 
okus jedi, strokovno pripravo jedi 
ter postrežbo in predstavitev, ki jo 

opravi strežno osebje, ter dodatno 
ponudbo lokalnih proizvodov, kot 
so lokalna craft piva, zeliščni čaji 
ter sirupi. Na podlagi ocenjevanja 
so certifikate O, Kočevsko! za pri-
pravo vrhunskih jedi, pripravljenih 
iz lokalnih sestavin s pridihom ko-
čevskega gozdnega značaja, že pre-
jeli prvi štirje gostinski ponudniki, 

ki so izbrane in nagrajene jedi zdaj 
že vključili v svojo ponudbo.

Prejemniki certifikata O, Ko-
čevsko! za leti 2022 in 2023 so 
postali: Gostišče 3 zvezde, Lovski 
dom pr' Slavcu, Sarine dobrote in 
Slaščičarna medo.

Gostišče 3 zvezde je certifikat O, 
Kočevsko! prejelo za kar tri jedi: 
'ta domač' kočevski srnin tartar, 
gobice s poširanim jajcem in zeliš-
či ter Kočevski divjačinski golaž z 
ocvrto polento.

Lovski dom pr' Slavcu je certi-
fikat O, Kočevsko! prejel za jed 
file divjega prašiča z domačimi 
testeninami in jurčkovo omako.

Sarine dobrote so certifikat O, 
Kočevsko! prejele za Kočevsko 
skutno pito z gozdnimi sadeži.

Slaščičarna medo je certifikat O, 
Kočevsko! prejela za skutno pito s 
sadjem.

V okviru kolektivne blagov-
ne znamke O, Kočevsko! bomo 
predvidoma v septembru izvedli 
uvodno delavnico za rokodelce, 
pridelovalce in predelovalce, ki 
ji bo sledil poziv za sodelovanje 
pri nadaljnjem razvoju znamke, 
zato vse zainteresirane vabimo, da 
spremljajo destinacijsko spletno 
stran. Do takrat pa vas vabimo, da 
obiščete katerega od certificiranih 
gostinskih ponudnikov in tudi sami 
preizkusite katero od jedi in ob 
okušanju navdušeno vzkliknete O, 
Kočevsko – o, kako dobro!.

Razvoj kolektivne blagovne znam-
ke izvajamo v okviru projekta 
Podprimo lokalno - tržimo lokal-
no, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.
Nadija Kolmanič

V prvi polovici letošnjega leta smo 
v Zavodu Kočevsko v skladu z Od-
lokom treh občin, Kočevje, Kostel 
in Osilnica, ponovno organizirali 
strokovni tečaj za lokalne turistične 
vodnike.

Na tečaju so lahko udeleženci v 
različnih sklopih spoznavali našo 
ponudbo in posebnosti destinacije, 
po opravljenem izobraževanju, 
napisani seminarski nalogi ter kon-
čanem teoretičnem in praktičnem 
izpitu pa je 10 udeležencev prejelo 
tudi licenco lokalnih turističnih 
vodnikov na območju treh občin 
(Kočevje, Kostel in Osilnica), s 
tem pa bodo vpisani tudi v regi-
ster turističnih vodnikov turistične 
destinacije Kočevsko.

V destinaciji Kočevsko imamo 
tako že 45 turističnih vodnikov de-

stinacije Kočevsko ter specializira-
ne vodnike za vodenje programov 

opazovanja divjih živali in medve-
da ter kolesarske vodnike.

Ob tej priložnosti smo v četrtek, 
7. julija, v Zavodu Kočevsko prire-
dili tudi srečanje vseh vodnikov, ki 
je potekalo v skrivnostnem Bun-
kerju Škrilj. Vodniki so na druženju 
med seboj delili pridobljena znanja 
in izkušnje ter prejeli izkaznice in 
priznanja za pridobljene nazive 
turističnih vodnikov ter nekaj prak-
tičnih promocijskih daril Zavoda 
Kočevsko.

Vodnika za vodenje po destinaciji 
Kočevsko lahko poiščete v registru 
turističnih vodnikov destinacije 
Kočevsko, ki je objavljen na desti-
nacijski spletni strani.
Nadija Kolmanič

Ponosni prejemniki certifikata kolektivne blagovne znamke O, Kočevsko! so postali: 
Gostišče 3 zvezde, Lovski dom pr' Slavcu, Sarine dobrote in Slaščičarna medo.
Foto: arhiv Zavoda Kočevsko 

Srečanje vodnikov v Bunkerju Škrilj • Foto: arhiv Zavoda Kočevsko 
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Nove oči na nebu

Prvi posnetek prikazuje jato ga-
laksij SMACS 0723, kakršna je 
bila pred 4,6 milijarde leti. Skupna 
masa galaksij deluje kot kozmična 
povečevalna leča, ki popači, a tudi 
poveča sliko oddaljenih galaksij, 
starih več kot 13 milijard let. Tele-
skop je svoje instrumente umeril v 
miniaturen in zelo temen kotiček 
neba. Za primerjavo – jata galaksij 
je v primerjavi s celotnim vidnim 
poljem velika kot zrnce peska na 
konici prsta iztegnjene roke. 

Vesoljski teleskop James Webb 
je skupni projekt evropske (ESA), 
kanadske (CSA) in ameriške 
(NASA) vesoljske agencije. Od 
projekta, vrednega skoraj 10 mili-
jard dolarjev, si znanstveniki veliko 
obetajo. Teleskop bo fotografiral 
najzgodnejše galaksije in raziskoval 
njihov razvoj in nastanek, z njego-
vimi posnetki znanstveniki želijo 
razkriti skrivnosti nastanka zvezd, 
natančni instrumenti pa so zmožni 
prepoznati fizično in kemično sesta-
vo oddaljenih zvezd in planetov.

Teleskopom so od nekdaj naj-
večje težave povzročale razmere v 
atmosferi in svetlobno onesnaže-
vanje. Prve večje teleskope so zato 
kmalu začeli postavljati na vzpe-
tinah, stran od svetlobnega vrveža 
mest in bližje nebu. Observatorij 
tokijske univerze TAO tako stoji 
v Atacami v Čilu, najbolj sušni 
puščavi na svetu, kjer skoraj ni 
vremenskih vplivov, redka atmos-
fera na nadmorski višini 5.640 
metrov pa omogoča boljši pogled v 
prostrano nebo.

Teleskop Jamesa Webba je idejni 
naslednik vesoljskega teleskopa 
Hubble, ki je bil izstreljen leta 
1990 in je predstavljal revolucijo 
v astronomiji. V nizki zemeljski 
orbiti je lahko tedne in mesece brez 
motenj zrl v najbolj skrite kotičke 
neba. Inženirji vesoljskih agencij 
pa so s teleskopom James Webb 
storili ogromen korak – natančneje 
rečeno – 1,5 milijona kilometrov 
velik korak. Ariane 5, 50-metrska 
in 777.000 ton težka raketa fran-
coskega proizvajalca Arianespace, 
je 25. decembra lani iz Francoske 
Gvajane poletela stran od sonca in 
svoj tovor odložila štirikrat dlje od 
naše Lune.

Inženirji so Webbov teleskop 
umestili v nenavadno orbito okoli 
posebne točke v vesolju, poimeno-
vane po francoskem matematiku 
iz 18. stoletja Josephu-Louisu de 
Lagrangeu. Po njegovih izračunih 
v osončju lahko najdemo točke, 
kjer s kombiniranim gravitacijskim 

privlakom Sonca in Zemlje satelit 
lahko vztraja v stabilni orbiti. Web-
bov teleskop lahko tako v Zemljini 
senci nemoteno opazuje vesolje. 
Skoraj, saj mora teleskop skozi 
čas vendarle malenkost popravljati 
položaj, kar je Nasin znanstvenik 
Randy Kimble primerjal s počet-
jem Sizifa, ki bi svojo skalo posku-

šal obdržati na vrhu hriba, preden 
se odkotali v globino.

Glavni poudarek teleskopa Ja-
mesa Webba je infrardeča astrono-
mija. Princip je astronomom znan 
že stoletje, zaradi širjenja vesolja 
se podaljša tudi valovna dolži-
na svetlobe oddaljenih zvezd in 
galaksij. Vidna svetloba zvezd se 

tako po milijonih in milijardah let 
potovanja po vesolju začne nagi-
bati k rdečemu spektru. Infrardeča 
svetloba pa tudi bolje prehaja skozi 
prašne in plinaste dele vesolja, 
teleskop zato lahko zazna objekte, 
ki so hladnejši od zvezd. Teleskop 
je opremljen s štirimi različnimi 
instrumenti, ki bodo omogočali več 
tehnik opazovanja.

Znanstveni napredek je bil opa-
zen že takoj po uspešnem kalibrira-
nju instrumentov. Prvo fotografijo, 
ki jo je poslal na Zemljo, je snemal 
le 12 ur, Hubble bi za takšen pod-
vig potreboval tedne. Še posebej 
pomembna bo spektrografska 
analiza posnetkov, s katero lahko 
razberejo kemično analizo oddalje-
nih meglic, zvezd ter planetov, ki 
krožijo okoli njih.

Najpomembnejši del teleskopa je 
zrcalo v velikosti 25,4 kvadratnega 
metra, sestavljeno iz 18 šestkotnih 
manjših zrcal, ki jih upravlja 132 
motorjev. Zrcala so zaradi boljšega 
odboja infrardeče svetlobe narejena 
iz berilija, prevlečenega z zlatom. 
Opazovanje infrardečega spektra 
pa predstavlja tudi velike tehnič-
ne težave, saj mora biti teleskop 
ohlajen na manj kot -220 °C, saj 
bi zbrana svetloba z zrcal lahko 
pregrela instrumente. Zato so tele-
skop opremili s posebnim petsloj-
nim zaščitnim ščitom, ki občutljivo 
opremo ščiti pred radiacijo Sonca, 
Zemlje in Lune. Da bi satelit lahko 
spravili na konico rakete, so zašči-
to prepognili 12-krat.

Dlje ko gledamo vesolje, dlje 
gledamo tudi v preteklost. Webb je 
sposoben videti v vesolje, staro le 
100 milijonov let. "Pogledali bomo 
13,5 milijarde let v preteklost,« je 
poudaril administrator Nase Bill 
Nelson. John C. Mather, ameriški 
astronom in eden glavnih načrto-
valcev teleskopa, ni bil skromen: 
"To je naš časovni stroj." 

A je misija teleskopa Jamesa 
Webba osamljen in kratek podvig. 
Njegova načrtovana življenjska 
doba znaša le pet let in pol, z načr-
tovanim podaljšanjem do deset let. 
Če se v aparaturah kaj zalomi, se 
bodo astronomi morali zanesti na 
preostale instrumente, saj popravilo 
zaradi ogromne razdalje ni možno. 
Ponovna misija na Luno je še ved-
no v povojih in človeštvo še nima 
razvite tehnologije, da bi k njemu 
poslalo astronavta z izvijačem v 
rokah. Teleskop Jamesa Webba 
tako lebdi v daljavi, ki je človek še 
nekaj časa ne bo premagal.
Žarko Nanjara

12. julija je ameriška vesoljska agencija NASA na tiskovni konferenci predstavila fotografije, na katere so astronomi nestrpno čakali 
več kot pol leta. Vesoljski teleskop James Webb, plod večdesetletnega načrtovanja najboljših ameriških in evropskih inženirjev, je 
poslal prve fotografije globin vesolja.

Foto: NASA, ESA, CSA, and STScI 

Foto: Flickr/James Webb Space Telescope 
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Zaključek aktivnosti na podeželju

GSŠK - državni prvaki v znanju iz prve pomoči

Po skoraj dveh letih, odkar smo 
začeli izvajati projekt Podeželje 
naše mesto, smo po vrsti izvede-
nih delavnic le prišli do zaključka. 
Glavni namen projekta je bil z 
različnimi aktivnostmi v krajevnih 
in vaških skupnostih oživiti in po-
vezati ljudi na podeželju, izboljšati 
kakovost življenja na podeželju ter 
spodbuditi medgeneracijsko pove-
zovanje in vseživljenjsko učenje. 
Z ureditvijo vaških jeder v Dolnji 
Brigi in Zgornjih Cvišlerjih, za kar 
je poskrbela Občina Kočevje, je 
vaški skupnosti omogočeno druže-
nje in izvajanje različnih aktivnosti 
v za to namenjeni nadstrešnici in 
urejenem urbanem središču. 

Aktivnosti so potekale v petih 
občinah (Kočevje, Sodražica, 
Kostel, Loški Potok, Osilnica) na 
skupno desetih lokacijah: Gorenje, 
Koblarji, Dolnja Briga, Zgornji 
Cvišlerji, Predgrad, Kočevska 
Reka, Sodražica, Vas, Loški Potok 
in Osilnica. Na teh lokacijah smo 
izvedli 18 motivacijskih delavnic, 
v okviru katerih so potekale de-
lavnice medgeneracijskega pove-
zovanja ter delavnice spoznavanja 
zgodovine in kulturne dediščine 
kraja, 26 učnih delavnic na temo 

zdrave prehrane in gibanja, spozna-
vanja zdravilnih rastlin in izdelave 
lesenih izdelkov ter 36 praktičnih 
delavnic (pri katerih so sodelovale 
tudi članice Društva podeželskih 
žena Kočevske), namenjenih kvač-
kanju in pletenju, pripravi starih 
jedi na moderen način, urejanju vr-
tov in vaškega središča, vaškim in 
družinskim igram ter prepoznava-
nju lastnega potenciala in izdelavi 
osebnega portfolia. 

Z vključevanjem ranljivih skupin 
smo skozi delavnice in aktivnosti 
spodbujali zdrav in aktiven življenj-
ski slog, krepitev lokalne identitete 
in povezanost z naravo, ohranitev 
starih običajev ter zavedanje zgo-
dovinske in kulturne dediščine na 
območju izvedbe projekta. Njegov 
vpliv na regijo bo trajnosten in se 
bo nadaljeval tudi po prenehanju 
pridobivanja sredstev, saj bodo 
urejena vaška središča predstavljala 

prostor za nove možnosti in sode-
lovanje ter pomembno srečevališče 
ali prireditveni prostor. 

Vodilni partner projekta je Podje-
tniški inkubator Kočevje, OE Ljud-
ska univerza Kočevje, preostala 
partnerja pa sta še Občina Kočevje 
in Društvo podeželskih žena Ko-
čevske. Projekt je sofinanciran iz 
sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.
Jana Pintar

Letos smo se dijaki Gimnazije 
in srednje šole Kočevje udeležili 
državnega tekmovanja v preverjanju 
znanja iz prve pomoči v Kopru. Na 
začetku šolskega leta se nas je zbra-
la ekipa, željna novega znanja in no-
vih izzivov. Srečevali smo se vsak 
teden, kjer smo utrjevali in prido-
bivali novo znanje. V decembru pa 
nam je Rdeči križ Kočevje ponudil 
možnost, da se udeležimo tečaja za 
bolničarje prve pomoči. Profesorici 
Karin in Marjeta sta nam pripravili 
scenarije in vse potrebno gradivo, 
da smo se lahko dobro pripravili. 
Pred tekmovanjem smo imeli tudi 
možnost, da smo kot poškodovanci 
sodelovali na Regijskem preverjanju 
v znanju prve pomoči za osnovno-
šolce, ki je potekalo na OŠ Zbora 
odposlancev, pod organizacijo Rde-
čega križa Kočevje. Ta izkušnja nam 
je dala še boljši vpogled, kako se 
poškodovanec počuti in kako mu je 
najbolj udobno. Kmalu je prišel dan 
D. Proti Kopru smo odšli predvsem 
z mislijo, da nam bo ta dan ostal 
v lepem spominu in da odnesemo 
veliko novega znanja. Najprej smo 
odšli proti zbirni točki, kjer smo 
se prijavili, sledil je uvodni govor 
vseh organizatorjev tekmovanja, 
nato pa še teoretično preverjanje. 
Vprašanja so se nanašala na prvo 
pomoč in zgodovino Rdečega križa. 

Po hitro opravljenem prvem delu je 
prišel čas, da se odpravimo na teren. 
Vsaka skupina je dobila svojega 
vodnika, ki nas je vodil do delovišč. 
Teh je bilo pet, med vsakim pa so 
nam pripravili različne zanimive 
dejavnosti. Na posameznih delovnih 
točkah smo pokazali znanje oskrbe 
različnih poškodb: oskrbeti smo 
morali amputacijo roke, kemične 
opekline, zlom nadlakti, srčni zastoj, 
odprti zlom ... Po končanem delu 
smo se vrnili na izhodiščno točko, 
kjer je potekala razglasitev rezulta-
tov. Ekipe so razglašali od zadnjega 

mesta proti prvemu, z vsakim raz-
glašenim mestom pa smo bili bližje 
temu, kar je bila tiha želja prav 
vsakega izmed nas. In tako je prišel 
trenutek, ko so razglasili ime šole, 
ki je zasedla prvo mesto: "In prvo 
mesto gre Gimnaziji in srednji šoli 
Kočevje!" stavek, ki nam bo za ved-
no ostal v spominu. Veselje in sreča 
vseh sta bila neopisljiva. Naslednji 
dan smo pesti stiskali tudi za ekipo 
Osnovne šole Zbora odposlancev, ki 
je dosegla odlično 2. mesto. 

Uspeh obeh ekip je prepoznal 
tudi župan občine Kočevje, dr. 

Vladimir Prebilič. Ta nas je povabil 
na sprejem, kjer nam je čestital za 
uspeh in nam namenil nekaj spod-
budnih besed.
• Kot celotna ekipa bi se na tem 

mestu radi zahvalili vsem, ki ste 
nam kakorkoli pomagali na naši 
poti:

• vsem organizatorjem in ocenje-
valcem državnega tekmovanja,

• vodji tečaja za bolničarje Zlatku 
Kvržiću,

• Rdečemu križu Kočevje in Alenki 
Bunderla,

• največji in najlepši HVALA pa 
gre seveda našima mentoricama, 
profesoricama Marjeti Gregorčič 
Markovič in Karin Kočevar, ki 
sta z nami delili svoje znanje in 
verjeli v nas.

Petek 13. se je v naše spomine za-
pisal z zlatimi črkami, poleg 1. mes-
ta, ki nam je zagotovo dalo obilo 
novega zagona, smo s tega tekmo-
vanja odšli z nasmehom na obrazu, 
polni novih izkušenj in z zaveda-
njem, da smo storili nekaj dobrega. 
Domov smo odšli s spominom na 
lepo preživet dan, kar največ šteje. 
Za konec pa bi lahko svojo celotno 
pot zaključili s citatom: "Če želiš iti 
hitro, pojdi sam, če želiš priti daleč, 
pojdi skupaj". 
Eneja Pirc, 2. a

Članice društva podeželskih žena Kočevske so eno izmed delavnic kvačkanja izvedle v Predgradu. • Foto: Jana Pintar 

Državni prvaki v znanju iz prve pomoči z mentorico Marjeto Gregorčič Markovič.
Foto: Karin Kočevar 
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Kamp K3 – živahno prizorišče ustvarjanja za mlade
Že četrti K3 (Kamp Kreativnosti 
Kočevsko) je potekal med 4. in 
8. julijem 2022 na Podjetniškem 
Inkubatorju Kočevje in Ljudski 
Univerzi Kočevje. Poskrbel je za 
ustvarjalen in nepozaben začetek 
šolskih počitnic. Več kot 50 mladih 
radovednežev je na osmih različnih 
delavnicah odkrivalo nova znanja 
pod strokovnim okriljem mentor-
jev, poleg pa so se še učili med-
sebojnega sodelovanja, strpnosti 
in vztrajnosti. Glede na izkazano 
željo po kreiranju se za prihodnost 
naših krajev res ni treba bati.

Ekipa video produkcije se je 
takoj prvi dan lotila priprave studia 
in scene za snemanje podkasta. 
Pod vodstvom Aljaža Celarca so 
nato ves teden pripravljali scenarij, 
snemali intervjuje, montirali in 
urejali posnetke za končno 15-mi-
nutno video predstavitev dogajanja 
na kampu.

Cveto Kunešević in Jaša Buko-
vec sta vodila polno zasedeno de-
lavnico 3D modeliranja. Od skice 
in 3D modela do izdelave končne-
ga izdelka so na koncu predstavili 
uporabne lesene predmete: zvočni-
ke, stojala za telefone, stenske ure, 
luči in celo leseni tok za katano.

Mlajši oboževalci kock LEGO 
WeDo so spoznavali cestni, letalski 
in pomorski promet. Z mentor-
jem Ademom Ibrahimovićem so 
gradili mesto in iskali najhitrejše 
načine prevoza tovora od ene do 
druge lokacije. Naprednejša ekipa 
robotkarjev, LEGO Spike, se je 
pod mentorstvom Kaje Ferenc lo-
tila izdelave hodečih, gugajočih in 
vozečih se robotkov. Robot Spike 
in opica Luigi sta bila osrednja lika 
zasnove zgodbe.

Bodoči programerji so si zadali 
zanimiv izziv. Mentor Haris Kupi-
nić je dal pobudo, da poskusijo raz-
viti malo bolj kompleksno igrico, 
kjer bo uporabljena tehnologija 
obogatene resničnosti oz. AR (ang. 

Augmented Reality). Verjetno nam 
ni treba posebej poudarjati, da je 
bila odločitev sprejeta soglasno.

Medtem ko so se v učilnicah in 
za računalniki porajali projekti s 
pomočjo novih tehnologij, se je 
v pritličju inkubatorja dobesedno 
nekaj kuhalo. Mali mojstri kuhanja 
niso imeli časa za odlašanje – z 
mentorjema Aleksandrom Gotov-
cem in Alešem Kovačičem je bilo 
treba poskrbeti za slastno kosilo za 
vse udeležence kampa. Hitro so se 
naučili, katere so glavne sestavine 
odlične kulinarike: dobra organi-
zacija, učinkovita izvedba ter kot 
končni rezultat okusen in zdrav 
krožnik s prijazno postrežbo.

Novost letošnjega K3 kampa sta 
bili delavnici na Ljudski univerzi 
Kočevje, K3 Junior za mlade od 6 
do 9 let ter uporabna italijanščina 
za počitnice v Italiji. Najmlajši so z 
mentorico Natašo Zamida spozna-

vali zvoke, ki jih lahko naredimo z 
lastnim telesom, in izdelovali ‘oce-
an drum’ - morski boben. Ustvar-
jalni del so kreativno prepletli s 
KUBO robotiko pod mentorstvom 
Tine Južnič. Robotek KUBO jih je 
popeljal skozi poučno izkušnjo, ki 
jim je predstavila osnove računal-
niškega mišljenja.

Prvo jezikovno delavnico je v 
sklopu K3 kampa vodila mentorica 
Anamarija Petelin, ki je mlade učila 
osnov italijanščine. Med učenjem 
jezika so raziskovali in spoznavali 
bogato italijansko kulturo in se lotili 
izdelave priročnika o Italiji.

Vzeli smo si tudi kanček premora 
od dela na projektih in v sredo pre-
živeli nepozaben dan v divji naravi 
Kočevskega jezera. Člani Društva 
za gozdovništvo in preživetje v 
naravi pod vodstvom Mihe Ogorel-
ca so pripravili enkratne delavnice 
preživetja v naravi. Udeleženci K3 

so spoznali, kako zakuriti ogenj s 
kresilom, prepoznati sledi živali 
in katere so užitne rastline, ki jih 
najdemo na travniku. Uprizorili 
smo tudi prave gladiatorske igre in 
se zabavali ob streljanju z lokom in 
plavanju v jezeru.

Zadnji dan kampa je bil še 
posebej pester. Nastal je vrvež 
– treba je bilo namreč dokončati 
projekte za popoldansko zaključno 
predstavitev za starše. Uspešno 
so se soočili z zadnjimi stresnimi 
izzivi in na koncu ponosno poželi 
val navdušenja za predstavljene 
izdelke. Za zaključek je kuharska 
ekipa udeležence, starše, mentorje 
in organizatorje pocrkljala z osve-
žilno italijansko sladico.

Ekipa Podjetniškega Inkubatorja 
Kočevje vas vabi k ogledu fotogra-
fij mladih ustvarjalcev na Facebo-
ok strani inkubatorja.
Dijana Arh in Tina Južnič

Foto: arhiv Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
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Na poti do poklica

Uspešen zaključek Osnovne šole Stara Cerkev

Poslanstvo OŠ Ljuba Šercerja je 
vzgoja in izobraževanje za življe-
nje. Učence želimo ob upoštevanju 
njihovih značilnosti in osvetljeva-
nju močnih področij opremiti za 
samostojno, uspešno življenje ter 
poznejšo zaposlitev. Vložen trud 
skozi osnovnošolska leta, ki ga vla-
gajo tako učenci, njihovi starši in 
skrbniki kot vsi zaposleni na šoli, 
se običajno odseva šele v poznejših 
obdobjih. Obiski zdaj odraslih, ki 
so nekoč sedeli v klopeh naše šole, 
nam zaposlenim šole ponujajo pri-
ložnost, da ta odsev ujamemo.

Na povabilo se je štiri leta po 
končanem šolanju na OŠ Ljuba 
Šercerja vrnila Neža Kovačič ter 
v intervjuju delila svoje izkušnje 
z eno od svojih takratnih učiteljic 
Sandro Rusec Belaj.

Neža se je prešolala z OŠ Fara 
na OŠ Ljuba Šercerja v 4. razredu, 
nato pa uspešno zaključila osnov-
no šolo. Meni, da ji je ta šola dala 
dobro popotnico za nadaljevanje 
izobraževanja; več ur tehnike in 
praktičnega dela pri pouku ji je še 
posebej koristilo pri nadaljnjem 

izobraževanju v srednji šoli. Kot 
ključno in nujno za svoje izobra-
ževanje vidi znanje angleškega 
jezika. Čeprav se je v osnovni 
šoli začela tuji jezik učiti v zadnji 
triadi, se ji zdi to izredno po-
membno področje, ki bi lahko bilo 
bolj izpostavljeno na vseh ravneh 
izobraževanja. 

Po zaključeni devetletki se je 
vpisala na dvoletni program NPI 
(nižjega poklicnega izobraževanja), 
ki je namenjen učencem, ki so 
izpolnili osnovnošolsko obveznost 
in uspešno končali najmanj sedem 
razredov devetletne osnovne šole 
ali osnovno šolo po prilagojenem 
programu z nižjim izobrazbenim 
standardom. Vključila se je v pro-
gram obdelovalec lesa na Gimnazi-
ji in srednji šoli Kočevje. Trenutno 
obiskuje triletno srednjo trgovsko 
šolo, svojo pot pa lahko nadaljuje 
še dodatni dve leti in s tem postane 
ekonomski tehnik.

Med šolanjem je bila deležna 
učne pomoči in dodatnih prilagodi-
tev, ki so za učenca/dijaka oprede-
ljene v odločbi o usmeritvi. Tudi 

ob prehodu na višjo raven izobra-
ževanja je še deležna vseh oblik 
pomoči v enakem obsegu kot prej. 

Svojo srednješolko izkušnjo opi-
še kot dobro, saj so bili profesorji 
zelo razumevajoči in prilagodljivi 
glede ocenjevanj znanja, ponudili 
so ji veliko dodatne pomoči in raz-
lage. Pouk je potekal v manjših od-

delkih (deset dijakov), urnik zanjo 
ni bil predolg, v obeh letnikih pa je 
imela dva tedna prakse. Še posebej 
ji je bilo všeč, da je praktično delo 
v lesni delavnici potekalo dvakrat 
na teden ves dan. 

Največji izziv ji za zdaj pred-
stavlja 2. letnik trgovske šole, saj 
pravi, da imajo natrpan urnik, pouk 
pa traja do 14. ure. Vseeno pa so 
profesorji tudi tu zelo razumeva-
joči, ponujajo ji tako pomoč kot 
podporo. Najbolj je navdušena nad 
pogostimi ekskurzijami (npr. obisk 
mlekarne Zelene doline, izlet na 
Roglo, v Gardaland) ter dvomeseč-
no prakso. 

Neža si v prostem času rada 
vzame čas za prijatelje ter druženje 
s svojim psom, delovne izkušnje 
si nabira z delom v trgovinah po 
Kočevju. V pekarni pri svojih star-
ših opravlja študentsko delo, njena 
želja pa je, da bi v prihodnje sama 
prevzela domačo pekarno. Želi si 
imeti svoj kombi in potujočo trgo-
vino s pekovskimi izdelki. 
Sandra Rusec Belaj in Anita 
Marinko

Za nami je še eno čudno šolsko 
leto. Po dveh mesecih pouka smo 
morali ponovno začeti izvajati 
pouk na daljavo, nato je sledilo 
postopno vračanje v šolo, samote-
stiranje in pouk v tako imenovanih 
mehurčkih. Po vrnitvi v šolo so sle-
dila številna tekmovanja iz znanj, 
šole v naravi, ekskurzije ... Zelo 
smo veseli, da so učenci osvajali 
priznanja na številnih tekmovanjih, 
od šolskih do državnih. 

S skupnimi močmi so namreč 
prejeli 172 bronastih priznanj, 
84 bisernih priznanj, 10 srebrnih 
priznanj in 3 zlata priznanja na 

državnem tekmovanju. Prejemnice 
zlatih priznanj so: Manja Drenik 
Bučar, Stela Mihelič in Tia Hozjan 
Petek. Iskrene čestitke.

Tudi letos so učenci uspešno 
sodelovali v številnih projektih, na 
likovnih in literarnih natečajih in 
na tekmovanju iz področja športa 
in glasbe. Ponosni smo na učenko 
Manco Marčelja, ki je dosegla 3. 
mesto v Sloveniji v teku na 300 
metrov, na učenko Hano Rus, ki 
je državna prvakinja v jiu-jitsu, in 
na Laro Curl, ki je prejela srebrno 
priznanje na glasbeni olimpijadi.

Osnovno šolo je uspešno zaklju-

čilo 29 učencev 9. razreda in kar 
sedem učencev bi bilo odličnih 
vseh devet let. Ti učenci so: Lara 
Curl, Lia Jasenc, Jakob Kordiš, 
Nika Klobučarič, Matej Tadič, Rok 
Novak in Toja Tkalec. Štirje učenci 
so tudi zlati bralci, opravili so bral-
no značko v vseh devetih letih.

Starši! Hvala tudi vam. Za 
bdenje, podporo, povezovanje in 
pisanje skupnih zgodb letošnjega 
šolskega leta, ki nas je varno pripe-
ljalo v pristan.

Učenci! Pojdite tja, kjer se stari 
čas konča. V čas brezskrbnosti, 
vendar previdnosti. V čas otroške 

preprostosti in veselja. V čas novih 
dogodivščin in neverjetnih poletnih 
spominov. Slovenski pesnik Feri 
Lainšček je spesnil takole:

"Šolske skrbi in stvari moraš v 
predal zakleniti,

da ti ne morejo počitnic greniti, a 
tudi ne pobegniti.

Nato moraš počitnicam natančno 
dneve prešteti

in vsak dan moraš nekaj hoteti, 
želeti, početi."

Počnite tisto, kar vas osrečuje, 
želite si tisto, kar vas izpolnjuje. 
Srečno!
Sonja Veber

Foto: Osebni arhiv Neže Kovačič 

Foto: Eva Mrhar 
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Zaključek šolskega leta na OŠ Zbora odposlancev

Ne samo veliko spominov, ampak tudi dosežkov

Pa je le prišel zadnji šolski dan, ki 
ga vsako leto tako težko čakamo.

Letos smo praznovali na dveh 
proslavah na šoli v Gaju. Ob 8. 
uri se je skozi park vila kolona 
učencev od 1. do 3. razreda skupaj 
z učiteljicami in spremljevalkami. 
Šolska avla je za ta dan postala 
dvorana in program se je lahko za-
čel. Nastopali so učenci tretjih ra-
zredov, otroški pevski zbor drugih 
in tretjih razredov ter otroški zbor 
prvih razredov Zvezdice. V progra-
mu so sodelovali tudi učenci – gle-
dalci. Vsi so pozorno poslušali, kaj 
novega jih bo naučil ravnatelj Peter 
Pirc. Povezovalka programa Vita je 
odlično opravila svoje delo.

"Drage učiteljice! Hvala vam 
za vašo skrb, pozornost in prijaz-
nost. Hvala vam, da nas učite, kaj 
je pomembno in kdo smo. Zelo 
vas bomo pogrešali. Naj vas boža 
lahen morski vetrič, naj vas zibajo 
mehki valovi, da si boste čim bolj 
odpočile. To vam želimo učenci 
prvih, drugih in tretjih razredov."

Ob 8.45 je sledila proslava za 2. in 
3. triado. V programu so sodelovali 
otroški pevski zbor Vrtiljak, mladin-
ski pevski zbor, gledališki krožek, 
šolski band in povezovalec progra-
ma Luka Nikola. S svojim petjem 
ob spremljavi mladinskega zbora je 
vse navdušila Špela Tinkara. A med 
proslavo je nenadoma zmanjkalo 
elektrike in bali smo se že, da bo 
ves trud zaman. Pa je krmilo prevzel 
ravnatelj in v tem času z močnim 
glasom podelil vsa priznanja najbolj 

uspešnim na posameznem področju. 
Elektrika se je vrnila in skladbo Viva 
la vida v izvedbi deklet šolskega 
banda so spremljali občudujoči pog-
ledi. Kaj vse znamo! Vmes pa spro-
ščeni smeh, za katerega so poskrbeli 
mladi igralci. In ponovna zahvala 

vsem učiteljicam in učiteljem – nas-
videnje do naslednjega leta.

Sanjal sem, da letim.
Nekam daleč ...
Svoboden ...
Pridite z mano – GREMO!
Dan se za mladinski pevski zbor 

še ni končal. Zvečer je nastopil s 
priljubljeno pevko Nino Pušlar na 
velikem odru v mestu. Za pevce 
je bilo to nepozabno doživetje in 
najlepše slovo od šolskega leta. 
Se vidimo jeseni!
Mateja Junc

S slavnostno valeto Poln kuf'r 
spominov, lepim in sproščenim 
dogodkom letošnje generacije 
devetošolcev, so se devetošolke in 
devetošolci OŠ ob Rinži poslovili 
od šole, od učiteljic in učiteljev 
ter vseh zaposlenih na šoli. Naša 
skupna zgodba se je tako zaključi-
la s srečnim koncem, s številnimi 
dosežki na različnih področjih 
šolskega dela in pogumnim pogle-
dom v prihodnost. Ponosni pogledi 
staršev in učiteljev pa so pričali 
o zadovoljstvu nad doseženim 
ter izjemni podpori staršev, ki bo 
otroke spremljala in bodrila tudi na 
srednješolskih poteh. 

Na valeti smo predstavili in 
izpostavili dosežke najuspešnej-
ših učenk in učencev. Nagrado 
za učno uspešnost v vseh devetih 
letih šolanja so prejeli Lina Novak, 
Jan Mihelič, Sara Vukan, Jaka 
Kosten, Eva Kljun, Tinkara Golja 
in Ula Robida. Zlati bralci so pos-
tali Lina Novak, Jan Mihelič, Lia 
Grišin, Markus Starc, Eva Kljun, 

zlate bralke in zlate eko bralke pa 
Sara Vukan, Tinkara Golja in Ula 
Robida. Kar štirje učenci te gene-
racije – Eva Kljun, Jaka Kosten, 
Tinkara Golja in Ula Robida – so 
prejeli tudi priznanje zlati planin-
ski znak. 

Naziv športnik šole je letos 
pripadel Eriku Vidicu, ki je v vseh 
ekipnih športih odigral vidno vlo-
go in tekmoval v atletiki in skoku 
v daljino. V naj športni ekipi šole 
pa je poleg dveh osmošolcev kar 
osem devetošolcev. Ekipo, ki se 
je uvrstila na četrtfinale državne-
ga prvenstva v nogometu in bila 
izvrstna na mednarodnem troboju 
v Delnicah, so sestavljali Žiga 
Šterk, Anis Kličić, Jurij Zupanič, 
Jaka Debartoli, Jernej Puž, Črt 
Novak, Nejc Biadov in Jan Čiček.

Nagrado majico 'Uspelo mi je' 
sta prejela Nino Potočnik in Jaka 
Kosten za srčnost, prijaznost, 
nesebično pomoč; Lara Krkovič 
je prejela posebno nagrado za do-
sežke na tekmovanjih iz logike in 

matematike; Lia Grišin nagrado za 
dosežke na šahovskih tekmovanjih 
in Ula Robida nagrado za posebne 
dosežke na področju literarnega 
ustvarjanja.

Največjo pohvalo in zahvalo 
ter najvišjo nagrado šole gram 
uspeha sta za izjemne dosežke na 
področju osnovnošolskega šola-
nja prejeli učenki Ula Robida in 
Tinkara Golja. 

Ula Robida je v zadnjih štirih 
letih šolanja na tekmovanjih iz 
znanja poleg številnih bronastih 
in srebrnih priznanj na šolskih in 
regijskih tekmovanjih osvojila šest 
zlatih in dve srebrni državni pri-
znanji, v devetem razredu pa celo 
1. mesto v državi z osvojenimi 
vsemi točkami na državnem tek-
movanju za Cankarjevo priznanje. 
Izjemne uspehe je dosegala tudi na 
področju literarnega ustvarjanja ter 
se udeleževala različnih literarnih 
natečajev. Na literarnem natečaju 
Roševi dnevi 2022 je prejela pri-
znanje za literarno besedilo Prija-

telje beremo v knjigah in življenju. 
Zaradi doseženih nadpovprečnih 
rezultatov in slogovno mojstrstvo, 
ki ga kaže v literarnih besedilih, je 
prejela posebno nagrado šole.

Tinkara Golja se je redno ude-
leževala tekmovanj iz znanja, na 
katerih je prejela številna bronasta, 
srebrna in državna srebrna prizna-
nja. Izjemno uspešna je bila na 
tudi na šahovskih tekmovanjih, 
kjer je ekipno in posamično do-
segala najvišje državne uvrstitve. 
Ker redno trenira jiu-jitsu, se je kot 
članica slovenske reprezentance 
izkazala na tekmah na državni in 
mednarodni ravni.

Starši in učitelji smo na letošnjo 
generacijo devetošolcev zelo 
ponosni. Iz šole niso odnesli samo 
polnega kufra spominov, temveč 
tudi prinesli poln kuf'r dosežkov, s 
katerimi so nas velikokrat osrečili 
in razveselili. Hvaležni smo, da 
smo lahko sobivali devet let in sku-
paj gradili vrednote za življenje. 
Darja Delač Felda

Foto: Matic Kremžar 
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Predgrajci na Ohridu 2022 

Cantate Domino v Santiagu de Compostela

Slovenija na Ohridu je eden 
izmed festivalov, ki se odvijajo 
v okviru prestižnih prireditev 
pod skupnim imenom Ohridski 
festival. Namen festivala je v čim 
boljši luči predstaviti Slovenijo in 
na kulturen način prikazati svojo 
umetnost, navade in običaje. Na 
začetku letošnjega leta smo Kul-
turno športno društvo Predgrad 
prejeli razpis in povabilo prek 
JSKD za udeležbo na festivalu 
v okviru prireditve v čast dneva 
državnosti Republike Slovenije. S 
člani pevskega zbora Grajski pev-
ci smo povprašali še MoPZ Svo-
boda in Pevski zbor DU Kočevje, 
ali se nam pridružijo. Povabilo so 
sprejeli in se vsi trije zbori smo se 
brez premišljanja prijavili.

21. junija popoldne smo sedli 
na avtobus, 16-urna pot v Severno 
Makedonijo pa je minila ob petju, 
smehu in klepetu. Po počitku smo 
se zvečer vsi udeleženci festiva-
la zbrali pred hotelom CINGO, 
kjer smo bivali, in v spremstvu 
vodnice odšli na spoznavni večer. 

Odprtje festivala se je začela s 
slovensko himno, glavna koordi-
natorka festivala Tadeja Rozman 
pa nam je izročila festivalske 
table z imeni skupin.

Naslednji dan smo si ogledali 
Ohrid, nekdanjo prestolnico veli-
kega Samuelovega cesarstva. Na 
vsakem koraku še danes naletimo 
na ostanke tisočletne kulture, ki je 
vidna na ozkih ulicah starega dela 
mesta ter v tradicionalni arhitektu-
ri s številnimi muzeji in cerkvica-
mi. Ohrid je tudi mesto, ki ponuja 
veliko zabave in čudovitih dožive-
tij. Vso to ponudbo dopolnjujejo 
ljubeznivost, prijaznost in prepro-
stost lokalnih prebivalcev. Tam se 
še vedno ceni čas, ki ga preživiš s 
prijateljem ob pitju kave in prijet-
nem pogovoru. Življenje poteka 
umirjeno in brez stresa.

Zvečer so potekali prvi nastopi 
na letni sceni Dolni Saraj. Kon-
cert je potekal v čast dneva držav-
nosti Republike Slovenije. Nekaj 
skupin je imelo ta večer nastop, 
preostali pa smo bili le gledalci. 

Naslednji dan so nas predstavniki 
festivala popeljali z ladjico po 
Ohridskem jezeru na otok Sveti 
Naum. Tudi na tem izletu smo 
imeli lokalnega vodnika, ki nam 
je podrobno predstavil zgodovino 
otoka in druge zanimivosti. Na 

sprejemu v hotelu Palace, ki je 
potekal v sproščenem vzdušju, 
sta se nam z nagovorom zahvalila 
župan in slovenski veleposlanik 
Milan Predan. Ta nam je podelil 
certifikat za sodelovanje na festi-
valu, slovenskemu veleposlaniku 
in gostiteljici smo izročili simbo-
lična darila.

Grajski pevci smo uspešno za-
stopali svojo občino, mahali smo 
z občinskimi zastavicami, ki smo 
jih prejeli kot darilo Občine Ko-
čevje. Dopoldne smo se udeležili 
še zadnjega nastopa skupin v ka-
toliški cerkvici Ciril in Metod, po 
nastopih pa je sledil še zaključni 
del festivala s slovensko glasbo. 
V ponedeljek smo si z vodnico 
ogledali Skopje. 

Polni čudovitih vtisov smo 
se pozno ponoči srečno vrnili 
domov v Predgrad oziroma še 
naprej v Kočevje. Vsem članom 
se želim zahvaliti za njihov trud 
in potrpežljivost. Upam, da so se 
imeli lepo.
Jožica Matkovič

Camino de Santiago je tisoč let 
stara romarska pot, ki romarje iz 
vse Evrope vodi na grob apostola 
Jakoba starejšega. Svet Evrope je 
leta 1985 del Camina po sever-
ni Španiji razglasil za evropsko 
kulturno pot. V sodobnem času je 
tretja največja krščanska romarska 
pot ponovno zaživela, saj katedralo 
sv. Jakoba v Santiagu dnevno obiš-
če povprečno 2000 romarjev.

Vokalna skupina Cantate Domino 
je ob zaključku svetega Jakobove-
ga leta v nedeljo, 3. julija, prepe-
vala pri osrednji romarski maši v 
baziliki sv. Jakoba v Santiagu de 
Compostela. Poleg je somaševal še 
slovenski frančiškan p. Krizostom 
Komar, duhovni vodja Društva 
kolesarska Jakobova pot Sloveni-
ja-Camino. Pevci smo pri oltarju 
prepevali a cappella pesmi v la-
tinščini in slovenščini, Mozartovo 
pesem Ave verum pa ob spremljavi 
organista bazilike. Po maši smo 
izvedli še krajši koncert sakralnih 
pesmi. Duhovniku Don Elisardu 
Temperanu, ki je v katedrali urejal 
vse potrebno za naše petje, smo 
podarili brošuro in zgoščenke 
Cantate Domino. S slovenskimi 
pesmimi ter Jakobovo kolesarsko 
himno pa smo popestrili dogaja-
nje na trgu pred baziliko, kjer se 
zbirajo romarji z vsega sveta. Ob 
tem so v vetru plapolale slovenska, 
kočevska in društvena kolesarska 
Jakobova zastava.

Pevci smo po čudovitem nastopu 

odpravili na izlet v znano ribiško 
mestece Muxia in Finistero (nekoč 
so bili prepričani, da je tu konec 
sveta) na zahodni obali Atlantika, 
kjer se romarska pot konča. Pri 
kamnitem križu smo zapeli sloven-
sko himno, na pečinah ob pogledu 

na neskončni Atlantik pa zase in 
prisotne romarje še staroslovanski 
Otche nash, Oj božime in Pa se 
slišʼ. Občutili smo res nekaj poseb-
nega, kot bi nas pesem ponesla z 
vetrom proti nebu.

Zadnji večer pred vrnitvijo smo 

imeli v čudoviti cerkvi svetega 
Frančiška, lučaj od katedrale sv. 
Jakoba, mašo v slovenskem jeziku, 
ki jo je daroval pater Krizostom. 
Prisoten je bil še g. Mario Clavell, 
član Bratovščine svetega Jakoba v 
Santiagu, zaslužen za realizacijo 
našega romanja. Navdušen nad 
petjem nam je izročil komplet 
DVD-jev s prikazom vseh romar-
skih poti, ki na Iberskem polotoku 
vodijo v Compostelo.

Santiago pa sva spodaj podpisa-
na obiskala tudi kot predstavnika 
našega kolesarskega Jakobovega 
društva, katerega predsednik je 
Franc Štefanič. G. Clavellu, Don 
Temperanu in v glavni romarski 
pisarni v Santiagu sva podarila 
najbolj prepoznavne artikle Jako-
bovega društva: vodnik po Slo-
venski kolesarski Jakobovi poti, 
dokumentarni film o kolesarskem 
romanju po slovenskem Caminu, 
kolesarski romarski potni list in po-
trdilo, školjko z našim logotipom 
ter kolesarsko majico. V romarski 
pisarni so bili navdušeni in oblju-
bili, da jih bodo razstavili. Tako 
smo poleg VS Cantate Domino 
odmevno promovirali tudi društvo 
kolesarske Jakobove poti v Slove-
niji in naše mesto Kočevje, saj je 
sedež obeh društev na istem naslo-
vu v Dolgi vasi pri Kočevju. Pevci 
se zahvaljujemo Občini Kočevje in 
donatorjem za finančno pomoč pri 
izvedbi projekta.
Helena in Franc Štefanič

Foto: Arhiv KŠD Predgrad 

Foto: Jan Koleto 
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Strokovna ekskurzija lastnikov gozdov 
Že vrsto let poteka projekt Sofinan-
ciranja programov za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Kočevje, v 
okviru katerega Gozdarsko društvo 
Medved v sodelovanju s kočevsko 
območno enoto Zavoda za gozdove 
izvaja usposabljanje in izobraže-
vanje lastnikov gozdov za celostno 
gospodarjenje na kmetiji. V okviru 
tega bomo v GD Medved pripravili 
dve delavnici, na katerih bomo sez-
nanili lastnike gozdov z aktualnimi 
temami s področja gojenja gozdov 
in gozdne proizvodnje.

V četrtek, 16. junija, smo obiska-
li Belo krajino. V okolici Metlike 
smo našli dovolj zanimivih pri-
merov dobre prakse, ki jih lahko 
prenesemo v lastno okolje. Naš 
tokratni vodnik je bil gozdar Uroš 
Vranešič, vodja KE Črnomelj na 
OE Novo mesto, ki nas je seznanil 
z gozdovi in gozdarstvom Bele 
krajine in predstavil glavne težave 
gospodarjenja z gozdovi tega pod-
ročja. Hkrati pa smo si ogledali, 
kako poteka sanacija v vetrolomu 
uničenih gozdov. Videli smo še 
nekaj primerov naravne obnove 
gozdov, kjer se množično pojavlja 
jelka. Naši lastniki so bili presene-

čeni, ker česa takega v kočevskih 
gozdovih ne vidimo, predvsem za-
radi še vedno preštevilne jelenjadi.

Naslednja točka je bil obisk 
Hiše dobrega kruha v Rosalnicah, 
kjer nam je Mojca Kramarič, naša 
dobra znanka s tržnice v Kočevju, 
zelo doživeto predstavila peko 
belokranjske pogače ter preostale 
dejavnosti, predvsem delavnice 
za otroke in odrasle, na katerih jih 
seznanja z umetnostjo peke kruha 
in drugih dobrot. V Vinomerskih 
steljnikih nas je pričakal Janez 

Jaklič, predsednik Društva lastni-
kov gozdov iz Metlike, ki nam je 
predstavil delovanje društva in 
njegov pomen. Velik poudarek na-
menjajo izobraževanju, hkrati pa je 
prek društva lažje izpeljati različne 
skupne akcije in projekte.

Osrednja točka ekskurzije je bil 
obisk posestva Dragovan. To je 
značilni primer uspešne povezave 
več dejavnosti, predvsem gozda in 
predelave lesa na žagi. V novejšem 
času pa so del gozda namenili obo-
ri, v kateri poteka zelo intenzivna 

vzreja jelenov damjekov, ne zaradi 
lova, ampak za pridobivanje mesa. 
Imajo pa težavo, kako zagotoviti 
obnovo gozda v obori. 

V Metliki imajo za Slovenijo 
zelo pomemben osrednji Muzej 
gasilstva. Številni gasilci med nami 
so si natančno ogledovali muzejske 
eksponate, med katerimi so bile 
tudi brizgalne iz njihove mlados-
ti. Obiskali smo tudi turistično 
kmetijo Cerjanec, ki ima sicer bolj 
malo gozda, zato pa je tam bolj 
pomembna pridelava hrane. Večino 
pridelka prodajo kar doma na kro-
žniku, imajo pa tudi nekaj ležišč za 
obiskovalce, ki pridejo za več dni. 
Seveda pa smo se za konec ustavili 
še v Semiču in si privoščili poku-
šino vina v vinski kleti Malnarič, 
kjer nam je lastnik Samo Malnarič 
predstavil belokranjska vina.

Še enkrat se je pokazalo, da je 
Bela krajina dežela prijaznih, gosto-
ljubnih in pridnih ljudi. Čeprav nas 
je večina Belo krajino že poznala, 
pa smo videli in izvedeli veliko no-
vega. Žal pa smo videli, da kmalu 
ne bo več dežela belih brez, kajti 
nekoč tako značilne belokranjske 
steljnike že prerašča gozd.
Janez Konečnik

joras-center.si

Povprečna poraba goriva 6,2 – 5,3 l/100 km, povprečne emisije CO2 140 - 103 g/km. Emisijska stopnja: EURO 
6 DG. Emisije NOx: 0,0431 – 0,0218 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00030 – 0,00014 g/km. Število delcev: 
0,00114  x 1011 - 0,00003 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 1/2Več na www.seat.si in www.porscheleasing.si.

Prepusti 
se ji.

 Nova SEATArona

Pred vami so nova doživetja. 
Za začetek obiščite Joras 
center in spoznajte vsestransko 
zmogljivost nove SEAT Arone, ki vam 
poleg navdihujočega dizajna in 
najsodobnejše tehnologije prinaša 
tudi prihranek do 1.800 €1 in kasko 
za 1 €/mesec2.

JORAS CENTER d.o.o., Ob železnici 7, 1310 Ribnica, T: 01 836 90 40

Obnova hrastovo-bukovih gozdov. • Foto: Janez Konečnik



Kočevska julij 2022www.kocevje.si 28Prejeli smo

Dan odprtih vrat DU Kočevje

Praznovali smo v Komendi

Po več kot dveletnem premoru 
zaradi vsem znanih razmer smo 
se letos odločili, da je končno 
čas za piknik in druženje naših 
članov. Povezali smo ga z dne-
vom odprtih vrat, ker smo želeli 
vse svoje dejavnosti predstaviti 
čim večjemu številu upokojencev 
– tako članom kot nečlanom. Zato 
smo piknik in dan odprtih vrat 
organizirali kar na balinišču in 
zelenici v okolici stavbe društva. 
Vodstvo društva, s predsednico 
Barbko Bižal Kolar na čelu, se 
je na ta dogodek pripravljalo več 
dni. 

V torek, 7. junija, nam je bilo 
vreme dopoldne naklonjeno. Po 
pozdravnem govoru predsedni-
ce Barbke se je začel odvijati 
program. Vmes je Jernej Pikel 
zaigral na harmoniko in njeni 
zvoki so vabili na ples. Obisko-
valcev je bilo veliko, okrog 150, 
kar je prek vseh naših pričako-
vanj, po njihovih odzivih pa so se 
dobro počutili in bili zadovoljni. 
Poskrbeli smo tudi za brezplačno 
jedačo in pijačo. Nastopile so vse 
naše skupine, in sicer Kofetarice, 

Zimzelenke, pevski zbor. Krožek 
ročnih del se je z izdelki, ki so 
nastali letos, predstavil na zeleni-
ci. Ob tej priložnosti smo pode-
lili priznanja za bralno značko 
društva za leto 2021 trinajstim 

bralkam. Pripravili smo tudi pros-
tor za novo športno igro prstomet 
na parkirišču. V naše društvo se 
je na novo vpisalo kar nekaj oseb, 
nekaterim smo z veseljem razka-
zali svoje prostore.

Veseli smo bili velike udeležbe 
in dobre volje naših upokojencev. 
In to je tisto, kar nas žene naprej, 
da se bomo v prihodnje še bolj 
trudili v zadovoljstvo vseh.
Tatjana Novak

Sredi junija je Inštitut Antona 
Trstenjaka praznoval 30 let delo-
vanja. Bil je prvi nevladni razi-
skovalni, izobraževalni in razvojni 
inštitut, ustanovljen v samostojni 
Sloveniji, in je še danes edina 
znanstvena organizacija za podro-
čje staranja in medgeneracijskega 
sožitja. Poleg raziskovalno izobra-
ževalnih dejavnosti so v teh letih 
po vsej Sloveniji spodbudili in us-
tanovili prostovoljske medgenera-
cijske skupine, njihov namen pa je 
izboljšanje kakovosti življenja sta-
rejših ljudi v sodelovanju z mlaj-
šimi generacijami. Med njimi so 
tudi naše medgeneracijske skupine, 
ustanovljene v zadnjih desetih letih 
na območju občine Kočevje.

Praznovanja ob planinskem 
domu v Komendi se je udeležilo 
več kot 240 članov vseh delujočih 
skupin, združenih v zvezo Medge-
neracijskih društev za kakovostno 
staranje in Zvezo družinskih in 
drugih neformalnih oskrbovalcev 
Slovenije. Sodelavci inštituta so 
pripravili zanimiv program, ki je 
poskrbel za povezovanje, spozna-
vanje in na koncu tudi za zabavo 
udeležencev.

Vsaka skupina se je na začetku 
predstavila s svojim vzklikom. 
Kočevske članice smo za svojega 
vzele vzklik, ki ga poznajo članice 
skupine iz Predgrada, in sicer: "Sa 
si sum!" kar pomeni: "Pridite vsi 

sem!" Po uvodnem nagovoru direk-
torice inštituta Ksenije Ramovš je 
sledilo krajše predavanje dr. Jožeta 
Ramovša na temo prijateljevanja. 
To pomeni nekaj drugega kot prija-
teljstvo, saj je prijateljevanje proces 
in poteka ves čas. Pomemben je lep 
osebni odnos med vsemi generaci-
jami, in sicer od najmlajših do naj-
starejših. Z ljudmi, o katerih ne veš 
veliko, prijateljuješ, ko se srečaš; 
bodisi na srečanjih medgeneracij-
skih skupin bodisi kot družabnik, 
sosed, sodelavec. Na ta način se 
izognemo osamljenosti in zagrenje-
nosti, s katero se starejše generacije 
dandanes pogosto srečujejo.

Sledilo je delo po skupinah, kjer 
smo obravnavali delovanje naših 

skupin in predloge za izboljšanje. S 
številnimi smo že prej prijateljeva-
li, saj smo se srečevali na številnih 
izobraževalno družabnih srečanjih 
na inštitutu. Čas do kosila smo iz-
koristili za ogled stojnic, na katerih 
smo predstavili izdelke. Sledil je 
sklepni del druženja. Med prvimi 
je svoje misli strnil 'širitelj' med-
generacijskih skupin v slovenski 
vojski, kjer so med prvimi začeli 
ustanavljati tovrstne skupine. Inšti-
tutu se je za delo zahvalil in mu za-
želel še mnogo let uspešnega dela. 
Organizatorka gostitelja je v imenu 
vseh za jubilej inštitutu izročila 

simbolno darilo; sadiko lipe. Inšti-
tutu Antona Trstenjaka je zaželela, 
naj se širi in še dolgo vztraja v tem 
poslanstvu. Vsi udeleženci smo se 
ji pridružili z gromkim aplavzom. 

Razveselili smo se tudi Blaža 
Švaba, ki je bil pred leti aktiven 
sodelavec inštituta, in drugih 
članov ansambla Modrijani, ki so 
nas zabavali nadaljnji dve uri. Med 
vožnjo proti domu smo zbirali vtise 
celotnega dne. Taka in podobna 
praznovanja so potrebna za izbolj-
šanje splošnega razpoloženja in 
boljšo kakovost življenja v starosti. 
Slavka Janša

Foto: Marija Jerbič 

Foto: Arhiv Inštituta Antona Trstenjaka 
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Sooblikujte zgodbo Name Kočevje
Nama Kočevje je prepoznaven 
objekt, ki je bil zgrajen leta 1969. 
Stoji v strogem središču Kočevja, 
na mestnem glavnem trgu, in je 
vse od izgradnje izredno priljub-
ljen pri lokalnem prebivalstvu. V 
objektu so se menjavale številne 
trgovine in storitve, okoli nje-
ga pa se od izgradnje izvajajo 
različni dogodki in prireditve. 
Potrebni so bili številni napori, 
da se je pred kratkim realiziral 
prenos lastništva družbe Nama 
Kočevje, d. o. o., in posredno 
tudi objekta Nama Kočevje na 
nove lastnike. Prejšnji lastniki so 
pridobili gradbeno dovoljenje za 
rekonstrukcijo objekta, ki bo v 
pritličju poleg obstoječe poslovne 
ponudbe ponudil novo, hkrati pa 
bo v zgornjih nadstropjih naredil 

stanovanja za udobno bivanje 
stanovalcem. 

Nove lastnike je k nakupu 
objekta prepričalo dejstvo, da je 
objekt Nama Kočevje na izredno 
unikatni lokaciji, ki bo z obogate-
no ponudbo v pritličju in okolici 
ter ureditvijo mestnega središča 
vse bolj priljubljen kraj za biva-
nje ali zgolj občasno srečevanje. 
K temu nedvomno prispeva tudi 
lokalna skupnost, ki s svojimi 
aktivnostmi v Kočevju ustvarja 
vse bolj privlačno okolje za delo 
in bivanje. 

Zaradi trenutnih negotovih 
svetovnih razmer prav naložba v 
dobro nepremičnino zagotavlja 
varno pribežališče za privarčeva-
na finančna sredstva. Na spletni 
strani www.nama-kocevje.si 

lahko izpolnite spletni obrazec, s 
katerim izkažete interes za nakup 
stanovanja, lahko pa nas kon-
taktirate po telefonu na številko 
051 303 800. Vaše podatke bomo 
skrbno shranili in vas pred ura-
dnim začetkom prodaje seznanili 
s številom in tipi stanovanj ter 
drugimi pogoji nakupa. Tako 
boste imeli prednost pri nakupu 
stanovanja z lastnimi sredstvi 
ali z bančnim posojilom po zelo 
ugodni obrestni meri. 

Prav tako vabimo vse potenci-
alne najemnike poslovnih pro-
storov v pritličju Name. Sodoben 
objekt s stanovanji na obnovlje-
nem mestnem trgu vas bo zago-
tovo premamil, da razmislite o 
postavitvi novih temeljev po-
slovanja ali zgolj razširite svoje 

poslovanje na novo izjemno 
lokacijo. 

Trenutno v objektu praznimo 
prostore, v katerih se je skozi 
leta nabralo ogromno premičnin 
(pohištvo, luči, točilni pulti in 
gostinska oprema, trgovinska 
oprema, izložbena stekla in 
številni drugi še uporabni pred-
meti), ki si jih lahko v naslednjih 
dneh ogledate in tudi odpeljete. 
Za termin se dogovorite prek 
spodnje kontaktne številke. Vsi, 
ki ste zainteresirani za plačilo 
ponuditi pomoč okoli odstranje-
vanja premičnin ali pri gradbenih 
delih, kontaktirajte Zorana (051 
600 399).

Vabimo vas, da skupaj soobli-
kujemo zgodbo Nama Kočevje.
Bojan Rajer

Akcija velja od 24. 06. do 31. 08. 2022.

Novo mesto: 07 33 24 144,  Ljubljana: 059 342 915,  Kočevje: 059 342 913,  Ribnica: 059 342 914

SONČNA 
OČALA
s popusti do -50%

PROMETNI PREKRŠKI: KAJ STORIM, ČE DOBIM KAZEN ZA PREKRŠEK? 

O pomenu besede prekršek najbrž ni treba veliko pisati, saj vsi bolj ali manj vemo, za kaj gre. Zakon o prekrških ga v 6. členu definira kot dejanje, ki pomeni krši-
tev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija. 
Na širšem območju se pri prekrških srečujemo predvsem s policijo, znotraj lokalne skupnosti pa z medobčinskim redarstvom, ki preverja spoštovanje prometnih 
predpisov, bodisi pri preverjanju upoštevanja hitrostne omejitve, pri parkiranju, uporabi mobilnih telefonov med vožnjo in podobno. 

Ko si hote ali nehote prislužimo 'kazen' ali morda le opozorilo, pa se pogosto pojavljajo dileme, kaj storiti. Nemalokrat se zgodi tudi, da vozilo, ki je sicer naše, 
uporablja nekdo drug, kazen pa seveda pride na naš naslov.

Obvestilo o prekršku za kršitev predpisov o ustavitvi in parkiranju vozil, o katerem kršitelja ni bilo mogoče seznaniti na kraju prekrška, se pritrdi na primernem 
mestu na vozilu. Obvestilo o prekršku omogoča kršitelju takojšnje plačilo globe oziroma polovice predpisane globe v osmih dneh brez naknadne izdaje plačil-
nega naloga, brez plačila stroškov postopka in vpisa prekrška v evidenco o prekrških. S pravočasnim plačilom globe, ki ga prejmemo kot obvestilo o prekršku, se 
šteje, da je bil plačniku izdan plačilni nalog za prekršek, ki je označen na obvestilu in je postal pravnomočen. V primeru, da globa v 8 dneh ni plačana, to nima 
posledic za kršitelja, pomeni le, da se izvede prekrškovni postopek z izdajo plačilnega naloga. Obvestilo o prekršku pa je neobvezen del postopka in kršitelj, ki 
obvestila o prekršku ne prejeme (ker je bilo obvestilo namenoma ali pomotoma odstranjeno z vozila), zaradi plačila globe na podlagi obvestila o prekršku ne nosi 
pravnih posledic, saj se v primeru, ko globa ni poravnana na podlagi obvestila o prekršku, izda plačilni nalog.

Če očitanega prekrška nismo storili, imamo možnost, da vložimo zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor. Navodila, kaj je treba vložiti v konkretni situaciji, so v 
pravnem pouku na dnu plačilnega naloga oz. odločbe. 

Zahteva za sodno varstvo pride v poštev, če je prekrškovni organ prekršek neposredno osebno zaznal ali ga ugotovil z uporabo ustreznih tehničnih sredstev 
ali naprav, ugovor zoper plačilni nalog pa pride v poštev, če je prekrškovni organ prekršek ugotovil na podlagi zbranih obvestil in dokazov in pa v primeru kršitve 
predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu.

Če je vaše vozilo v času nastanka prekrška uporabljala druga oseba, v zahtevi za sodno varstvo podate izjavo, v kateri navedete, da vozila niste uporabljali vi, pri-
ložiti pa je treba tudi konkretne dokaze o tem, kje ste bili med uporabo vozila.

Janko Kalinić

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA - INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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NAROČNIK OGLASNEGA SPOROČILA: KOMUNALA KOČEVJE

KAJ LAHKO ODLOŽIMO 

NA EKO OTOK?

ogledala
pleksi in žično steklo
žarnice in sijalke
avtomobilsko steklo
okensko in drugo ravno 
steklo
keramika in porcelan
kristal
pokrovčki in zamaški

živalske maščobe
mast
maslo
drob�ne
ostanki cvrtja in hrane

steklenice pijač in živil
kozarci za pijačo
kozarci za vlaganje
steklene posode in vaze
stekleničke kozme�ke, 
parfumov in zdravil

ODSTRANIMO 
POKROVČKE In 
ZAMAŠKE

STEKLENA EMBALAŽA
časopisi in revije
pisarniški papir
letaki, brošure in reklame
zvezki, knjige, risalni lis� 
računi
pisemske ovojnice
karton in lepenka
kartonaste škatle
papirnate škatle in vrečke
papirnate rolice

PAPIR

peki papir
tetrapaki
tapete
lepilni trakovi, selotejp
papirnate brisačke, servie�
plas�ficiran in povoskan 
papir
nalepke in e�kete
plas�čne vrečke 
papir z oljnimi in 
maščobnimi madeži
biološki odpadki

Kotiček Komunale Kočevje

odpadno rastlinsko 
jedilno olje

ODPADNO JEDILNO 
OLJE

mešalniki
brivski apara�
epilatorji, depilatorji
sušilci za lase
telefoni
električni kabli
ven�latorji
računalniške tablice
baterije

ODPADNA ELEKTRONSKA 
OPREMA

Jagodna rulada RECEPT

Recept je pripravila Bojana Klepac

Biskvit
• 4 jajca
• 100 g sladkorja
• 100 g moke
• limonina lupinica

Nadev
• 200 g jagod
• sok ene limone
• 50 g sladkorja
• 1 vanilin sladkor

Beljake stepemo v trd sneg. V drugi posodi 
sladkor in rumenjake stepamo toliko časa, da 
se začnejo peniti. Sneg zmešamo z rumenjaki 
ter potresemo s presejano moko. Na rahlo 
jo vmešamo med testo. Testo nato vlijemo v 
pekač, obložen s papirjem za peko. Pečemo 
10 do 15 minut na 200 °C. Pečen biskvit stre-
semo na vlažno kuhinjsko krpo in zvijemo v 
rulado. Pustimo ga stati približno 30 minut 
ter odvijemo.
Jagode operemo in razrežemo na lističe. Po-
kapljamo jih z limoninim sokom in pustimo 
stati 30 minut. Sladko smetano stepemo 
s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Po 
biskvitu najprej potresemo jagode in nato 
nanje namažemo smetano. Zvijemo v rulado. 
Rulado lahko tudi z zunanje strani namaže-
mo s smetano in okrasimo z jagodami.
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KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA
Krissy Kneen
Trikrat pokopana
Miš, 2022

Avstralska pisateljica Krissy Kneen, ki je na samotnem posestvu Que-
enslanda odraščala z mamo, teto in babico, se po babičini smrti odloči 
odkriti skrivnosti, ki jih je babica skrbno varovala. Nikomur ni hotela 
razkriti svojega rojstnega kraja, svojo preteklost je zavila v pravljične 
like iz papirmašeja in nenavadne mite in pravljice. Ker se je bala ljudi 
… Krissy se z zelo malo znanih podrobnosti odpravi na dolgo pot od 
Queenslanda do Ljubljane in v Egipt, da bi poiskala svoje korenine in k 
počitku položila pepel svoje babice. Pot jo ponese na Kras v vas Miren. 
Tam spozna svoje daljne sorodnike in preteklost svojih prednic, med 
njimi naleti tudi na aleksandrinke, kar jo popelje še v Egipt.
"Sprostim prste in pepel pade proti vodi. Tukaj je ona, znamenje ob na-
jini skupni poti, drobtinica na stezi. Bobnanje-dom, dom, dom-kot po-
časni in mučni koraki. Staro mater sem dala v morje v Aleksandriji. Dala 
sem jo v zemljo v Mirnu. Dala sem jo v zemljo pri Dragonhallu. Ščepec 
nje pa mi v medaljonu trka ob zapestje kot utrip ene besede: dom." Še 
ena knjiga v zbirki Srebrne niti, zbirki o babicah in vnukih, o starših in 
otrocih, o preteklosti in prihodnosti.
 

Muriel Barbery
En sam cvet  
Mladinska knjiga, 2022

Francoska pisateljica Mauriel Barbery, avtorica mednarodne uspe-
šnice Eleganca ježa, se v najnovejšem romanu En sam cvet vrača 
na Japonsko. V Kjot pripotuje mlada botaničarka Rose. Bogati trgo-
vec z umetninami, njen oče, ki ga ni nikoli spoznala, ji zapusti vse 
premoženje in poskrbi, da jo v Kjotu pričaka njegov sodelavec in 
prijatelj Paul, ki je tudi skrbnik njegovega zadnjega volila 'darila, ki 
oživlja'. Rose in Paul skupaj obiskujeta kjotske templje, zen vrtove in 
čajnice. Na povsem drugačen način Rose spoznava očeta, japonsko 
kulturo predvsem pa spoznava sebe. Skrivnostno romanje, ki ga 
je zasnoval njen pokojni oče, v njej prebudi lahkotnost in zavest 
pripadnosti, med njo in Paulom pa vzklikne intimnost, ki sčasoma 
preraste v ljubezen. Vsako poglavje romana se začne z utrinkom iz 
japonske mitologije in omenjanjem določene rože, njihova sporo-
čilnost pa je vpeta v pripoved o Rose. To je zgodba o duhovnem 
potovanju, prepredena s simboliko cvetja.

Nataša Konc Lorenzutti 
Kdo je danes glavni  
Miš, 2015           

Nataša Konc Lorenzutti je priljubljena in uveljavljena mladinska pi-
sateljica s številnimi priznanji in nominacijami za različne literarne 
nagrade. Kdo je danes glavni je duhovita zgodbica o navihani deklici 
Niki, najmlajši v družini, ki komaj čaka, da odraste in postane glavna. 
Takrat bo lahko nosila modrc, tako kot njena sestra, dvigovala uteži, 
tako kot njen brat, in počela vse tiste stvari, ki so ji zdaj prepovedane. 
Še marsičesa se mora naučiti in marsikaj doživeti, ugnati še marsika-
tero neumnost do tedaj, ko bo tudi ona glavna, in potem bo vse dru-
gače. Zabavno branje v družbi simpatičnih ilustracij Tanje Komadina.

Žiga X. Gombač in Ivan Mitrevski  
Zgodovina Slovenije v stripu  
Miš, 2017     

V stripu Zgodovina Slovenije, ki ga je izdala založba Miš, nas Žiga X. 
Gombač in Ivan Mitrevski v družbi radovedne in prebrisane deve-
tošolke Žive in pregnanega lumpa Razpoke popeljeta na zanimiv 
potep po različnih obdobjih slovenske zgodovine. Vse od antike pa 
do novega veka nas spremljajo zanimive zgodbe in predmeti iz Na-
rodnega muzeja, s katerimi nas avtorja popeljeta v pretekle čase.
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Knjižnica Kočevje na 
Živih ulicah
Knjižnica Kočevje se je pridružila festivalu Žive ulice, ki že od pomladi 
oživlja in aktivira dogajanje na prostem, v središču mesta. Različne lo-
kacije po mestu so postale prizorišče rednega dogajanja in vrveža in tako 
smo 19. maja, 16. junija ter 13. julija tudi del knjižnice preselili na ulico. 

Na stojnici na mestni ploščadi in na trgu med tržnico in hostlom smo 
nagovorili mimoidoče. Prijetno smo poklepetali tako z našimi rednimi 
bralci kot tudi s tistimi, ki nimajo navade zahajati v knjižnico. Te smo 
povabili k vpisu z brezplačno članarino za prvo leto. Pogovarjali smo 
se o branju, knjigah pa tudi o marsičem drugem ter ozaveščali javnost o 
različnih storitvah, ki jih ponuja knjižnica: možnost izposoje elektronskih 
knjig, zvočnih knjig, elektronskih virov in časopisja, obisk prireditev in 
sodelovanje pri projektih. Za obiskovalce smo pripravili knjižni anti-
kvariat in nagradno žrebanje, v katerem je bilo mogoče prejeti knjige, 
naše vrečke, broško z motivom medvedka Berija in darilne bone za letno 
članarino.

Naš medvedek Beri je pričakal otroke z družabnimi igrami, pobarvan-
kami in posnetki njegovih letošnjih dogodivščin po Kočevju. Na zadnjem 
dogodku na stojnici sem za otroke pripravila slovensko ljudsko pravljico 
Janček ježek v obliki japonskega gledališča kamišibaj. Izvedeli so, od 
kod izvira umetnost papirnatega gledališča in kakšni so njeni začetki. 

Tovrstni dogodki so odlična priložnost, da se knjižnica poveže s svojim 
okoljem na povsem nov način in tako nagovori tudi tiste, ki so morda 
že nekoliko pozabili nanjo in ne poznajo vseh sodobnih možnosti, ki jih 
ponuja. Mi se že veselimo naslednjega festivala, do takrat pa ne pozabite: 
vedno nas lahko srečate v knjižnici. 
Pia Marincelj Bregar

Foto: Irena Živković Milosavljević
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Utrinek 

"Nekje nekaj neverjetnega čaka na odkritje."

(Carl Sagan)

Zanimivosti

Velika Britanija je spet ostala brez predsednika vlade, kar pa ne 
pomeni, da bodo hišo na ulici Downing s številko 10 zapustili prav 
vsi. Službo bo še zmeraj obdržal maček Larry, vrhovni mišolovec, ki 
častitljivo funkcijo opravlja že od leta 2011 in je tako preživel že tri 
predsednike vlade. Med opise njegovih nalog po navedbah uradne 
strani spadajo sprejemanje gostov, preverjanje varnosti in testira-
nje kakovosti starega pohištva za dremež.

Larry je slišal že kar nekaj krepkih glede svojega opravljanja pok-
lica, saj je bil že takoj po nastopu službe kritiziran zaradi opaznega 
pomanjkanja nagona po lovu, večino dneva pa naj bi prespal ali 
preživel v družbi sosednje mačke Maisie. David Cameron bi ga 

leta 2012 skoraj odpustil, saj so se miši že tako namnožile, da so 
se prosto sprehajale po njegovem kabinetu, Larry pa se na pozive 
predsednika vlade ni odzival in mirno spal dalje, tako da je bil prvi 
minister prisoljen odganjati miši z metanjem vilic po sobi.

Častitljivo vlogo pa ima tudi Sir Nils Olav III., kraljevi pingvin v 
edinburškem živalskem vrtu, ki je maskota in vrhovni poveljnik nor-
veške kraljeve garde. Norveška škotskemu živalskemu vrtu pingvi-
ne poklanja že od leta 1913, Nils pa je že tretji pingvin na tem 
položaju od leta 1972 ter ob vsakem obisku Edinburške vojaške 
parade preveri pripravljenost norveške kraljeve garde.

Ivana Kobilca, Tihožitje s slivami (1924)
Foto: WikimediaCommons 

Anekdota

Prvega dne okupacije Danske je 
madžarski radiokemik George 
de Hevesy stopil v svoj laborato-
rij, kjer je srečal Nielsa Bohra, ki 
je bil zaskrbljen zaradi Nobelo-
vih medalj, ki sta ju nemška fizi-
ka Max von Laue in James Franck 
v varstvo poslala na Dansko. Ker je 
bil izvoz zlata iz Hitlerjeve Nemčije 
strogo prepovedan in ker sta bili njuni imeni 
zapisani na medaljah, bi lahko to zanju imelo usodne posledice. 
Hevesy je najprej predlagal, da ju zakopljeta, a je pozneje za 
zakritje dokazov uporabil kislino.

Tako je Hevesy prve dni okupacije preživel v laboratoriju, kjer 
je v kislini topil zlati Nobelovi medalji, raztopino pa je pustil 
na polici v laboratoriju. Zaradi svojega judovskega porekla je 
kmalu moral zapustiti Dansko in po nekaj postankih pristal v 
Stockholmu, kjer je za svoje delo o radioaktivnih sledilcih leta 
1944 tudi sam prejel Nobelovo nagrado. Po koncu vojne je iz 
raztopine izločil zlato, iz katerega je švedska kovnica ponovno 
ulila medalji.

Hevesy je izvedel tudi prvi eksperiment z radioaktivnim 
označevanjem. Ko je s fizikom Ernestom Ruthefordom bival v 
Manchestru, je posumil, da jima najemodajalka ponuja ostan-
ke hrane – nedeljsko sveže meso naj bi tako znova servirala v 
obliki golažev in obar. Očitke je najprej zanikala, a je Hevesy 
svoj krožnik skrivoma označil z radioaktivnim materialom in 
nekaj dni pozneje gospodinji s spektrometrov dokazal, da je 
bila njegova jed že drugič na krožniku. "To je čarovnija!" naj 
bi vzkliknila, spor o hrani pa je tako postal prvi eksperiment z 
radioaktivnim sledenjem, ki pa ga Hevesy seveda ni objavil v 
znanstveni publikaciji.

Skok čez plot

Ko sta se Kitajska in Velika Britanija v osemdesetih letih odločili, da obzidano mesto Kowloon pri Hongkon-
gu porušita, je na površini 2,6 hektarja, kar znaša manj kot tri nogometna igrišča, živelo več kot 30.000 ljudi. 
Njegova površina je bila popolnoma pozidana do višine 14 nadstropij, meje, ki jo je zaradi bližnjega letališča 
postavila Kitajska. 

Začetki mesta segajo v obdobje opijskih vojn, v katerih je Združeno kraljestvo pridobilo območje Hongkon-
ga ter trdnjavo v Kowloonu, območje pa zaradi dolgoletnih sporov sploh ni imelo uprave. Po drugi svetovni 
vojni se je vanj začela zgrinjati množica prebežnikov, ki so sčasoma zgradili nepregledno mravljišče betonskih 
blokov, teras in stopnišč. Čeprav je mesto slovelo kot leglo kriminala, je življenje v njem potekalo presenetljivo 
običajno in mesto je bilo neobičajen zgled samoupravljanja. V njem so delovale šole, delavnice, gostilne in 
zbirališča, množica zdravnikov in dom starejših občanov. Leta 1987 so oblasti razglasile, da bodo mesto do-
končno porušili ter zgradili park, od naselja pa je ostala le še stara kitajska upravna stavba iz 19. stoletja.

Pokrajinski muzej Kočevje Počitnice v muzeju: Prepletanja 4. 8. ob 9:00 Pokrajinski muzej Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje Počitnice v muzeju: Šola je šala/šara 11. 8. ob 9:00 Pokrajinski muzej Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje Počitnice v muzeju: Če bi bil/a jaz župan/županja… 18. 8. ob 9:00 Pokrajinski muzej Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje Počitnice v muzeju: Utrinki našega mesta 25. 8. ob 9:00 Pokrajinski muzej Kočevje   
Pokrajinski muzej Kočevje Odprtje razstave del Monike Plemen 9. 9. ob 19:00 Likovni salon Kočevje
Občina Kočevje, Pokrajinski muzej Kočevje in partnerji 8. Dnevi kočevarske kulture 16. do 18. 9. različne lokacije

KOLEDAR DOGODKOV

KDO? KJE?KDAJ?KAJ?
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