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Izdelka ni težko narediti, 
ga je pa težko prodati

Dobre ideje, znanje in kakovostni izdelki niso do
volj za uspeh. Tudi v rokodelstvu ne. Trije mojstri, 
ki so pred nekaj leti vzeli v roke orodje, soglašajo, 
da je treba izdelek pospremiti z zgodbo, vložiti 
veliko truda, domišljije, potrpljenja in … zaupati 

vase. Potem pa vztrajati, dokler se vrata ne odpro. 
V tokratni številki predstavljamo oblikovalca, ki 
izdeluje dile, učitelja, ki plete peharje, in doktorico 
biomedicinskih znanosti, ki izdeluje žajfe.      
 strani 4 in 5

Potem ko smo v prvih štirih številkah predstavili Kočevce, 
ki živijo drugje, smo tokrat pred mikrofon postavili Primor
ca, ki že skoraj dve desetletji živi v Kočevju. Izza mešalne 
mize v njegovem snemalnem studiu smo potegnili Primo
ža Velikonjo, bobnarja, reševalca, inštruktorja … Glasbeni
ka, ki daje ritem Pulciji, Zadnjemu taxiju, Jerneju Zoranu in 
Poloni Furlan. Lastnika snemalnega studia, ki prizna, da je 
zamujanje kronična bolezen glasbenikov.

Majhno Štal’co 
zamenjal za  
velik studio

Foto: Petra Draškovič Pelc

Foto: Marko Vovk
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Uvodnik
Na krožni žagi ležijo odrezani kosi lesa. Po nekaj 
sekundah gledanja v plakat postane jasno, da 
na cirkularju niso kosi lesa, saj vsebina in oblika 
močno spominjata na kruh. Zeleno rjava barva je 
krinka. Vizualizacija, ki jo je za Festival lesa nare-
dil Miha Janež, ne bi mogla bolje in enostavneje 
pokazati bistva 25 prireditev, ki bodo potekale do 
konca novembra: kos lesa = kos kruha.

Kot v večini primerov pa pride zdaj 'če'. Če imajo 
mizarji, lesarji in lastniki lesnih podjetij dobre po-
goje – če nimajo prevelikih težav z nabavo surovi-
ne, če ta ni predraga, če država spodbuja lesno in-
dustrijo, če je pripravljena dati prednost domačim 
podjetjem, če nameni za spodbujanje te panoge 
dovolj denarja, če jim pomaga z infrastrukturo –, 
če so njihovi izdelki dobri, kakovostni, lepo obli-
kovani, če niso predragi (!), če so konkurenčni, če 
so jih kupci prepoznali za dobre, če jih vsi ti izdelo-
valci sploh znajo prodati, če imajo voljo, energijo 
in so se pripravljeni nekaj časa truditi le zato, da 
se jim bo po nekaj letih trud povrnil. Veliko če-jev, 
kajne? 

Z večino se zadnja tri leta bolj resno ubadajo 
tudi na Kočevskem v sklopu Festivala lesa. Veči-
ni generacije, ki je rasla na trip-trap stolih in se 
igrala v otroških sobah iz lepljene iverke, ni treba 
posebej razlagati, da je za preživetje treba trdo 
delati. Je pa treba razložiti marsikomu drugemu. 
Spremeniti miselnost. Spremeniti odnos do lesa. In 
spremeniti delovne navade. »Še najlažje je izdelek 
narediti,« so se strinjali trije 'kočevski' rokodelci, ki 
jih predstavljamo v tej številki. »Veliko težje ga je 
prodati.« Vsi trije tudi bolj ali manj soglašajo, da se 
ni zanašati na državo: treba se je zanesti nase. To, 
kar sosedje vedo že desetletja …

Je pa letošnji Festival lesa padel v čas, ko bo dr-
žavni zbor sprejemal nov zakon o gospodarjenju 
z državnimi gozdovi (v kočevski občini je kar 83 % 
gozdov v državni lasti). Lanski je sovpadel s steča-
jem Nolika …

Petra Šolar,
odgovorna urednica
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Gaja Tanko je letošnja dobitnica 
rotarijske štipendije
Gaja Tanko je letošnja štipendistka 
Fundacije mag. Alenke Gabrič. Di-
jakinja 3. letnika Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana je komisijo 
prepričala z izjemnimi dosežki na 
državnih tekmovanjih, nadarjenostjo 
za glasbo, pomočjo sošolcem ter 
dejstvom, da je imela do zdaj vse 
predmete v osnovni in srednji šoli 
zaključene z oceno pet. Gaja, ki se je 
igranja kitare začela učiti v petem ra-
zredu osnovne šole, je o načrtih pove-
dala: »Razmišljam, da bi nadaljevala 
študij na akademiji, morda v tujini, 
hkrati pa naredila še fakulteto za delo 
z otroki s posebnimi potrebami.«

Gaja Tanko je sicer 16. štipen-
distka Fundacije magistre Alenke 
Gabrič. Fundacija, ki deluje v okviru 
Rotary kluba Kočevje, je prvi dve 
štipendiji podelila leta 2009, v vseh 
sedmih letih pa s 30.500 evri po-
magala 15 nadarjenim dijakom in 
študentom z območja od Kolpe do 
Barja. Fundacija, ki so jo poimeno-
vali po pokojni članici Rotary kluba 
Kočevje mag. Alenki Gabrič, spod-
buja mlade na njihovi izobraževalni 
poti. »Fundacija ima sprejet zelo 
strog pravilnik, po katerem točkuje-
mo kandidate. Razlika med letošnjo 

prejemnico štipendije in preostalimi 
je bila ogromna, zato smo se odlo-
čili, da bomo letos podelili le eno 
štipendijo,« je pojasnil predsednik 
fundacije Uroš Novak. Praviloma 
namreč vsako leto podelijo dve šti-
pendiji, eno dijaku in eno študentu, 
dvakrat pa se je že zgodilo, da so 
podelili tri štipendije. Štipendija za 
dijaka znaša 150 evrov/mesec, za 
študenta pa 250 evrov/mesec. Fun-

daciji je letos denarni del Kozlerjeve 
nagrade (2.010 evrov) podaril občin-
ski nagrajenec Srečko Štefanič, sicer 
direktor podjetja Melamin. 

Člani upravnega odbora fundacije 
poudarjajo, da vse prijave ocenjujejo 
po vnaprej določenih kriterijih, med 
katerimi pa ni le znanje, temveč tudi 
udejstvovanje in uspehi na drugih 
področjih ter čut do sošolcev in dru-
gih ljudi. Petra Šolar

Glineni novoletni okraski in dišeče zdravilne kreme
Da so modelčki za piškote uporabni 
za oblikovanje marsičesa, so konec 
oktobra spoznali kočevski otroci. 
Pod vodstvom Irene Bokan so ko-
vinske modelčke v obliki smrečic, 
jelenčkov, zvončkov in škorenjcev 
pritisnili na razvaljano glino, nastale 
vzorce preluknjali in dobili unikatne 
novoletne okraske. Otroci, ki so se 
udeležili prve v nizu letošnjih je-
sensko-zimskih ustvarjalnih delavnic 
Turističnega društva Kočevje, so po-
leg keramičnih novoletnih okraskov 
za smrečico izdelali še keramične 
sklede in spoznali, da lahko z valjar-
jem in kvačkanimi prtički glina dobi 
čudovite vzorce. Vse izdelke je men-

torica delavnice Moj prvi keramični 
izdelek spekla v peči, tako da so jih 
otroci lahko odnesli domov.

Teden dni pozneje so v istih pro-
storih po navodilih in pod budnimi 
očmi Marine Mavri in Andreje 
Zelnik ustvarjali malce starejši. Na 
delavnici, katere rdeča nit so bila 
eterična olja ter njihova vloga pri 
krepitvi imunskega sistema in lajša-
nju prehladnih obolenj, so izdelali 
nosni inhalator, sprej za razkužilo 
rok, mazilo proti gripi in kremo, ki 
pomaga v boju proti prehladu, aler-
gijam in dihalnim težavam. Aroma-
terapija je namreč eden od načinov, 
kako se spopasti s prehladnimi obo-

lenji, predavateljici pa sta pojasnili, 
kako lahko uporabljamo eterična 
olja. Nekatera se namreč ne smejo 
nanašati na kožo, saj lahko povzro-
čajo opekline, zato jih moramo 
redčiti z baznimi olji (npr. olivnim, 
kokosovim, jojobinim). »Sloven-
ci vse bolj posegajo po naravnih 
zdravilih, tudi po eteričnih oljih, in 
spoznavajo homeopatijo. Krog ljudi, 
ki spoznavajo zdravilne učinke aro-
materapije, je vse večji,« je povedala 
Marina Mavri. 

Naslednji v nizu ustvarjalnih 
delavnic sta izdelovanje adventnih 
venčkov (24.11.) in izdelava narav-
nih mil (1.12.). Petra Šolar

Najlepše imajo Jarčevi na Bregu
Najlepše okrog hiše imata družina 
Jarc na Bregu in gostišče Tri zvezde. 
Tako je presodila štiričlanska komi-
sija, ki je ocenjevala 22 prijavljenih 
okolic hiš in poslovnih prostorov. 
Priznanje in nagrado za drugo mesto 
v kategoriji najlepše urejena okolica 
hiše je prejela Helena Štefanič, za 
tretje mesto pa Darinka Artač. 

Marko Mikuletič in Petra Benedik 
iz arboretuma Volčji Potok, Uroš 
Jelenovič (TD Kočevje) in Stanko 
Nikolić (TŠD Kostel) so presodili, da 

ima drugo najlepše urejeno okolico 
poslovnega prostora koča pri Jeleno-
vem studencu, tretje pa Rekreacija 
Gaj. Letos se je na 6. natečaj za 
najlepše urejeno okolico hiše in po-
slovnega prostora na območju občine 
Kočevje prijavilo 10 lastnikov hiš 
in 12 lastnikov poslovnih prostorov. 
Malo – po mnenju komisije –, saj že 
več let opažajo, da ima tudi na Koče-
vskem veliko hiš čudovite okolice, ki 
izstopajo z bohotnim cvetjem, skrbno 
zasajenimi okrasnimi rastlinami in 

tratami. »Mislim, da nismo vajeni, 
da se postavljamo v ospredje,« po-
jasnjuje razmeroma nizko udeležbo 
na natečaju Darja Delač Felda, 
predsednica Turističnega društva Ko-
čevje. Društvo je tudi letošnji, šesti 
natečaj organiziralo v sklopu akcije 
Moja dežela lepa in gostoljubna. Na 
natečaj se sicer lahko prijavijo tudi 
lastniki počitniških objektov ter hišni 
sveti večstanovanjskih objektov. Vsi 
nagrajenci so prejeli tudi praktične 
nagrade. Petra Šolar

Gaja Tanko s staršema • Foto: Petra Šolar

Otroci so iz gline izdelali novoletne okraske • Foto: Uroš Jelenovič
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Unikatne dile, žajfe in cajnce

Dile za darile Boštjana Majcna, pe-
harji in cajne Janka Marinča in Ele-
onorina žajfa Petre Draškovič Pelc 
so našli svoje mesto v marsikateri 
slovenski kuhinji, kopalnici, shrambi 
in še kje. Unikatni uporabni izdelki, 
ki nastajajo v Gorenju in Kočevju, so 
vse bolj prepoznavni. Nekateri so na 
voljo tudi v več slovenskih trgovinah. 
A pot do tam ni bila kratka ali lahka.

Drugačni vzgibi, drugačni začetki
»Že dlje časa sem želela izdelati 
nekaj naravnega in prijetnega, obe-
nem pa imam navado, da prijatelje 
za novo leto obdarim z izdelki, ki 
sem jih naredila sama,« pojasnjuje 
začetke Eleonorine žajfe dr. Petra 
Draškovič Pelc. Uporabne kemije, 
kot se pošali sama, se je lotila pred 
tremi leti. »Zakaj pa ne bi naredila 

naravnega mila z odtisom medvedje 
šape?« si je rekla, ko je premišlje-
vala o vrsti daril. Medvedja šapa 
je sporočala, da se je preselila v 
deželo gozdov in da spoštuje naravo. 
»Izdelek je bil prijeten za telo, imel 
je estetsko vrednost in sporočal je 
zgodbo,« razlaga Draškovič Pelčeva, 
ki se je zadeve lotila premišljeno. 
Idejo sta s partnerjem, ki je gozdar, 
razvijala in uporabila motive iz 
Kočevske – sove kozače, volkove 
in risove šapice, narcise, drevo, 
gozdove, kačje pastirje, valovanje, 
torej najbolj prepoznavne živalske in 
rastlinske vrste Kočevske. Ker imata 
oba zelo rada gozd, motivov ni bilo 
težko najti. Mila različnih oblik in 
vonjev (sivka, jelka, ognjič, kava, 
vrtnica) je poimenovala po Eleonori, 
ženi grofa Auersperga.

Da je Boštjan Majcen segel po 
lesu, je, kot priznava, posledica 
20-letnih izkušenj v oblikovanju in 
marketingu, modelarskega krožka in 
občutka za les. V trenutku, ko se je 
moral odločiti, da bo izdelek plasi-
ral na Kickstarter in mu je manjkal 
zgolj predstavitveni video, je znova 
pretehtal, kaj pomeni spraviti izdelek 
na svetovno platformo. »V dveh urah 
sem sesul samega sebe, sesul sem 
delo štirih let,« priznava. Nato je 
začel razmišljati, česa drugačnega bi 
se lahko lotil. Nečesa, kar je obvla-
dljivo, nečesa, za kar ima surovino 
pred nosom in kar ne zahteva velikih 
investicij. »Oče je imel spravljen 
les, deske 20-letnega hrasta, in sem 
začel. V garaži, ki se je kmalu spre-
menila v delavnico.« Prva dila je 
uspela. In ima jo še zdaj. 

Janko Marinč se je pred štirimi 
leti vpisal v pletarsko šolo, ki jo 
je organiziral ribniški Rokodelski 
center. »Hotel sem delati z lesom, 
saj sem tudi po stroki lesar,« pove 
glavni razlog za izbiro dejavnosti in 
dodaja, da se je namenoma odločil 
za nekaj, kar ne zahteva nakupa več-
jih delovnih strojev ali ureditve de-
lavnice. »Za svoje delo potrebujem 
vrtalnik, brusilnik, oster nož in ve-
liko dobre volje,« je odkrit Marinč. 
Učitelju v Gimnaziji in srednji šoli 
Kočevje je pletarstvo hobi. Pri njem 
pa mu pomagajo vsi člani družine: 
»Leskove palice, srobot in preostalo 
nabira moj oče, mama velikokrat 
pospravlja za menoj, žena pa svetuje 
glede oblik in tolerira, da veliko ple-
tem,« se nasmeje Janko.

Veliko truda, domišljije in 
potrpljenja
Poleg najbolj očitne razlike – Bo-
štjan in Janko za surovino upora-
bljata les, Petra pa lug in negovalna 
rastlinska olja – lahko Petra hkrati 
izdela več mil. Vsem trem je skupno 
to, da znanja niso dobili od staršev 
ali starih staršev – dva sta samouka, 
eden je učenec pletarske šole. Vsi 

trije so prvotni izdelek nadgrajevali, 
iskali nove oblike, ga izpopolnjevali. 
Skupno jim je tudi to, da so z roko-
delstvom začeli pred nekaj leti (Jan-
ko 2011, Petra 2012, Boštjan 2013) 
in da so prejemniki certifikata Art & 
Craft. Boštjanova zbirka dil za zdaj 
obsega šavrinke, ta kratke, ta dolge, 
za en šnicl, mesarice, nek sumljive, 
bke in mateje. Petra po hladnem 
postopku izdeluje mila z vonjem 
kočevske jelke, sivke, ognjiča, kave 
in vrtnice. Njene žajfe imajo podobe 
živali in rastlin, ki jih je mogoče 
videti na Kočevskem, ter motive na-
rave, npr. valovanja Kolpe. Janko pa 
je poleg peharjev, košar, košev in še 
česa med drugim izdelal tudi šaljive 
pletene nedrčke. Dva samouka in en 
tečajnik soglašajo, da vsak ustvarja-
lec poskuša narediti svojo zgodbo, s 
katero bo izdelke prodal. Super ideje 
in zanimivi izdelki pač niso dovolj. 
Treba je vložiti veliko več energije. 
»Po vseh teh letih pletarstva lahko 
trdim, da izdelka ni težko narediti, 
ga je pa težko prodati,« pove Marinč. 
Petra dodaja, da mora vsakdo, ki 
želi izdelek prodati, imeti ogromno 
energije: »S Stanetom sva obiskala 
nešteto sejmov in prireditev. Včasih 

Oblikovalec, inženir lesarstva in doktorica biomedicinskih znanosti. Vsi trije z večletnimi 
izkušnjami v poklicih, povezanih z njihovo izobrazbo. A vsi trije že nekaj let tudi rokodelci. 
Vse bolj prepoznavni. Prvi izdeluje zapeljive šavrinke, ta kratke in ta dolge – dile, ki so tako 
lepe, da je skoraj škoda vanje zarezati z nožem, drugi plete peharje in košare vseh oblik in 
velikosti – vanje je mogoče spraviti tudi kozarec medu –, tretja pa izdeluje žajfe. Pa ne kar 
nekih, Eleonorine žajfe, tiste majhne in prikupne dišeče risove šapice in sove, ki so našle 
svoje mesto tudi med protokolarnimi darili slovenske vlade. 

Foto: HungryEyes
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ne prodaš ničesar ali zelo malo, a ne 
smeš obupati. Marsikdo bi rekel: Pa 
kaj naj še hodim? A moraš vztrajati, 
iti naprej, zaupati vase. Sama se 
zlepa ne ustavim. Ko verjamem, da 
delam dobro, bom vztrajala. Četudi z 
majhnimi koraki,« opisuje doktorica 
znanosti. Milo in košarico za med 
sta Petra in Janko prijavila tudi na 
natečaj za najboljši spominek občine 
Kočevje, Petra pa je za mila nedavno 
prejela tudi oznako Medvedu prija-
zno, ki jo podeljujejo v okviru pro-
jekta Life Dinalp Bear. Veliko dni je 

za prikaz pletenja in prodajo na sej-
mih rezerviral tudi Janko, a obiskuje 
zgolj bližnje sejme. Kot je opazil, se 
račun velikokrat ne izide: potni stro-
ški in pristojbine so marsikdaj višje 
od prodanih izdelkov.

Ko izdelek postane blagovna 
znamka
Sčasoma se vsakemu, še tako nezna-
nemu rokodelcu, odpre vse več vrat, 
eden najbolj učinkovitih načinov pro-
mocije pa je očitno še vedno priporo-
čilo od ust do ust. »Dober glas seže 

v deveto vas!« komentira uvrstitev 
med protokolarna darila vlade Petra 
Draškovič Pelc, ki je nekega dne pre-
jela e-pošto, da so njena naravna mila 
uvrstili med državna darila. 

Na začetku je težje dostopna tudi 
surovina. Boštjan, ki je še lani po les 
hodil tudi na drugi konec Slovenije, 
pove, da ga ljudje že kličejo in mu 
povedo, da imajo posušen oreh, 
hruško ali divjo češnjo. »Drugače pa 
les dobivam prek znancev, oglasov, 
spleta,« pove. A doda: »Odvisno od 
naročil, če bi dobil večje naročilo, 
bi seveda moral do nekoga, ki ima 
posušen les na zalogi.« Zaradi pre-
poznavnosti izdelka se je dogajalo, 
da so marketinško izkušenega Majc-
na glede prodaje dil v trgovinah kon-
taktirali lastniki, in ne obratno. 

Janko, ki nikoli ni imel večjih 
težav z iskanjem materiala – plete 
namreč iz leskovih viter –, pa pove: 
»Lahko napišete, da brskam po dr-
varnicah prijateljev, da najdem kose 
lesa za ročaje peharjev.« Za dna in 
ročaje namreč uporablja plemeniti 
les listavcev, na primer oreh, češnjo 
ali akacijo. In tega je malce težje do-
biti. A ker ga ne potrebuje veliko, ga 
po navadi tudi najde. »Če mi nekdo 
da pet desk, je to zelo veliko.«

Kdo so kupci, lahko rokodelci 
vidijo na sejmih in prek prodaje po 
spletu. Sejmi in tržnica so tudi odlič-
na priložnost za izmenjavo mnenj 

oziroma dobivanje povratnih infor-
macij strank. Dialog s kupci je lahko 
najboljša kritika. Njihove izdelke 
kupujejo Slovenci pa tudi tujci. 

Država preveč restriktivna
Sedanji sistem rokodelcem ni ravno 
naklonjen.«Od pletarstva ne moreš ži-
veti,« trdi Janko Marinč in dodaja, da 

»S Stanetom sva obiskala nešteto sejmov in prireditev. Včasih ne prodaš 
ničesar ali zelo malo, a ne smeš obupati. Marsikdo bi rekel: Pa kaj naj še 
hodim? A moraš vztrajati, iti naprej, zaupati vase.« Petra Draškovič Pelc

Eleonorina žajfa je del protokolarnih daril slovenske vlade • Foto: Petra Draškovič Pelc

Petra Draškovič Pelc izdeluje Eleonorino žajfo, rada potuje in fotografira  
• Foto: Stane Draškovič Pelc

Janku Marinču je pletarstvo hobi
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se s tem ukvarja zaradi zadovoljstva. 
Počasno, toda sproščujoče delo sta 
oznaki, ki ju prilepi svoji osebni do-
polnilni dejavnosti. Živi od svojega 
poklica, torej od poučevanja, pletar-
stvo je hobi. 

Boštjan izdeluje dile pod okriljem 
zavoda, Petra pa je pred kratkim šla 
na svoje in odprla s. p. Ukvarja se na-
mreč tudi s fotografijo, vodenjem in 
predavanjem. »Samo z mili se ne da 
preživeti,« je odkrita.

»Jaz v to državo ne verjamem 
več,« sklene Majcen, ki je veliko 
časa spremljal vse novosti. A je hitro 
spoznal, da državni uradi sploh ne 
vedo, za kaj gre (trije različni državni 
uslužbenci treh izpostav so podali tri 
različne razlage), vsaka prijava pa 
zahteva toliko papirologije, da marsi-
koga odvrne že na začetku. »Stvari so 

prišle tako daleč, da boš moral imeti 
za gojenje solate na vrtu dovoljenje!«

Vsi trije prikimavajo, da jih država 
bolj omejuje kot spodbuja. Pri odpira-
nju s. p.-ja si sicer pomaga prek točk 
e-VEM, kar pa je več ali manj vse. 
Birokracija, uvedba davčnih blagajn 
in posledično dodaten strošek, vse 
vrste inšpekcij – je le del realnosti slo-

venskih rokodelcev. »V Sloveniji je 
sicer nekaj rokodelskih centrov, ki se 
trudijo izboljšati položaj,« izpostavlja 
Marinč, sicer pa soglaša, da so roko-
delci bolj ali manj prepuščeni sebi. 

Umetnost postavljanja cene
Obdobje pred božično-novoletnimi 
prazniki je za večino rokodelcev eno 

boljših, saj dobijo več naročil. Dile, 
Eleonorina žajfa in pleteni izdelki 
pa so zaradi uporabnosti, estetike in 
kakovosti primerno darilo. Kot ugo-
tavljajo sogovorniki, le malokdo še 
podarja predmete, na katerih se zgolj 
nabira prah. 

»Kako postaviti pravo ceno, je 
umetnost,« ugotavlja Petra, ki je 

pred prvo določitvijo cene temeljito 
razmislila, koliko stanejo material, 
embalaža in njeno delo, upoštevala 
pa povprečni standard prebivalcev. 
Sama opaža razlike med prodajo v 
enem kraju in v drugem, priznava pa, 
da vsaka cena hitro doseže kritično 
mejo, ki povzroči ustavitev prodaje. 
Večji trgovski centri poberejo večje 
marže, zato se prodaja tam ne splača. 
»Nesmiselno je, da bi delala zgolj za 
to, da pokrijem stroške materiala.«

»Ne vem, kakšno ceno imajo za 
moje izdelke v Mariboru,« priznava 
Majcen. V marže trgovcev se ne vti-
ka, prav tako ne Draškovič Pelčeva. 
Majcen pa doda: »Tudi pica na Ble-
du ne stane isto kot pica v Kočevju.«

Petra, ki se že več let ukvarja tudi 

s fotografijo, sicer prednosti 'samo-
stojnega podjetništva' vidi v tem, da 
se lahko odpravi delat tisto, kar ima 
rada, skoraj kadar koli hoče. »Manj 
prijetna stvar je, da ne moreš delati 
le za lastno zadovoljstvo,« je realna. 
Izdelki se morajo prodati, računi 
morajo biti plačani. A kot priznava 
še vedno veliko ljudi ne razume, da 
tudi njeno delo stane. »Tako kot za 
mizi dobi plačilo mizar, tako kot za 
lektoriranje dobi plačilo lektor, tako 
bi moral dobiti plačilo tudi fotograf,« 
pove. Zaključi, da je miselnost o tem, 
kaj je 'delo', zelo težko spremeniti. 

Vsi trije sicer sodelujejo z lokalni-
mi organizacijami, saj se zavedajo, 
da tudi njihovi izdelki promovirajo 
območje. Petra Šolar

»Lahko napišete, da brskam po drvarnicah prijateljev, da najdem kose 
lesa za ročaje peharjev. Za svoje delo potrebujem vrtalnik, brusilnik, oster 
nož in veliko dobre volje,«  je iskren Janko Marinč

»V dveh urah sem 
sesul samega sebe, 
sesul sem delo štirih 
let,« opisuje začetke 
izdelave dil Boštjan 
Majcen, ki je sko
raj   dvajset let delal 
v oblikovanju in 
 marketingu.

Tudi Jankove košare in peharji imajo certifikat Art & Craft • Foto: Janko Marinč

Boštjan Majcen sicer živi v Dolu pri Ljubljani, dile pa izdeluje 
v delavnici v Gorenju • Foto: Bojan Štefanič

Boštjanove Dile za darile so postale prepoznaven izdelek na slovenskem trgu • Foto: HungryEyes
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Prvi asociaciji ob imenu Primož 
Velikonja sta reševalec in glas-
benik. Kaj prevladuje, česa je 
več? 
Odvisno od obdobja. V tem trenut-
ku je zagotovo več glasbe.

Je glasba ventil za sproščanje, 
strast ali delo – zdaj, ko si tudi 
lastnik studia in tako rekoč pod-
jetnik?
Težko rečem, da sem podjetnik, ker 
sva ta plac z Gašperjem Oražmom 
zgradila z drugimi nameni. Ta plac 
je narejen pretežno za sproščanje, 

da lahko eksperimentiramo, iščemo 
različna glasbena obzorja, širimo 
bazo znanja in podobno. Seveda 
pa je bila to velika investicija in 
je fajn, da se kakšna zadeva tudi 
povrne.

V spominu imam kader z Eme 
2010, ko si igral v roza puliju, 
zraven pa je Roman Zupančič 
pel o lepem Franju. Občutek 
imam, da ste se odlično zabava-
li. Ostane zdaj kaj časa za takšno 
zabavo, za glasbene 'izlete'?
Čedalje manj, kar pogrešamo vsi. 

Pred kratkim smo se 'taksisti' spet 
zbrali, žal Martina ni bilo. Z njimi 
se nasmejemo, naredili smo tudi 
Franja, kar je bilo bolj hec kot res-
nica. Ampak v glasbi je treba najti 
tudi smeh in sprostitev.

Majhno Štal'co si zamenjal za 
velik studio. Zakaj?
Ta zadeva je zorela v meni še pred 
Štal'co. Od nekdaj me je fasciniral 
zvok bobna in v Štal'ci je ta prišel 
do nekega limita. Za dobro akustiko 

namreč potrebuješ ogromen pros-
tor, sploh za bobne. No, takrat sem 
začel razmišljati v tej smeri. Ko pa 
smo sprejeli odločitev, da gremo 
v to investicijo, sem poiskal tri 
vrhunske svetovne dizajnerje. Eden 
izmed teh je bil Wes Lachot, njego-
vo delo mi je bilo najbolj všeč za-
radi estetike oz. oblikovanja studia. 
Navezal sem stik z njim, čez nekaj 
mesecev je prišel sem, v Slovenijo, 
in je ostal teden dni. In potem je 
minilo nekaj mesecev, da sem dobil 

vsa potrebna dovoljenja. Wes je iz-
delal načrte v dogovorjenih rokih in 
… smo začeli. In zdaj zadeva stoji.

Najbrž si vložil veliko prihran-
kov, najel posojilo … marsikdo 
bi rekel nora naložba. Se ti bo ta 
investicija kdaj povrnila?
Nikoli. In s temi nameni se niti 
nisem tega lotil. Zagotovo se to 'ne 
splača'. Kaj bo, ne vem. Ampak tu-
kaj se imamo genialno. Točno tisto, 
kar sem želel, se je uresničilo. Vsa 

»Tukaj se imamo genialno!«

Neutrudni Primorec, ki rdečečrno 
delovno obleko velikokrat zamenja 
za bobnarske palčke in trenutno 
daje ritem Pulciji, Zadnjemu taxiju, 
Jerneju Zoranu in Poloni Furlan. 
Kočevskim bendom znan po Štal'ci, 
v kateri je nastalo kar nekaj hitov in 
kompilacij, tistim z bolečinami pa 
znan s kočevske urgence. Glasbe
nik, ki se je po 18 letih življenja na 
obrobju kočevskih gozdov odločil 
zgraditi vrhunski snemalni studio. 
Človek, ki ga je večina Kočevcev že 
vzela za svojega – izdaja ga le zna
čilni ajdovski naglas – je glasbeno 
pot začel leta 1988 in jo skoraj tri de
setletja le še nadgrajeval. Na 'placu', 
narejenem po najvišjih akustičnih 
standardih – ta se mu nikoli ne bo 
finančno obrestoval – se Primož Ve
likonja počuti genialno. In tako sva 
se na placu v Štalcerjih pogovarjala 
o dveh njegovih strasteh – glasbi in 
reševanju. 

»Devetdeset odstotkov mojega dela je psihološkega: vsak, ki ni tako vajen snemati, 
pride v studio s tremo. Jaz sem tisti, ki mora zadevo obrniti v pravo smer in dobiti iz 
ljudi čim več. Največkrat mi to uspe, včasih pa tudi ne, zato zadevo prekinemo, se do-
bimo pozneje in tako naprej. Sodelovanje pa je raznoliko, tu imamo jok, smeh – vse. 
Bistveno je, da je na koncu rezultat dober. To si želimo, za to delamo in živimo. «

Foto: Marko Vovk
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pričakovanja, ki smo jih imeli, so 
se uresničila. In to je to. Seveda pa 
mi ne bi uspelo brez podpore Alme 
in družine. Brez njih bi težko kar 
koli počel.

Glasbeniki so na splošno znani 
po bolj lagodnem jemanju živ-
ljenja. Te napovedani bendi, ki 
zelo zamujajo, kdaj razjezijo?
Ja, me, ker sem sam strikten in 
strog do sebe. Včasih sem imel te-
žave s točnostjo, pa so me določene 
stvari izučile. Če nisi točen, jemlješ 
čas drugemu ali drugim … je pa to 
kronična bolezen glasbenikov. Red-
ki so, ki dejansko pridejo ob dogo-
vorjenem času. Pa ni pomembno le, 
da prideš točno, pomembno je, da 
prideš pripravljen na snemanje. 

Kako poteka snemanje enega 
komada, koliko časa, snemajo 
vsi člani isti dan?
Zelo različno. Če govorimo o tem, 
da pride bend naenkrat snemat, kar 
se da in kar je bilo nekdaj običajno, 
ker drugačnih snemanj sploh ni 
bilo, so posnetki dosti bolj pristni 
in realni. Jasno pa je, da so za to 
potrebni disciplina, samokontrola, 
določen nivo znanja in kompromi-
si. Redki bendi se odločajo za to, 
da snemajo vsi naenkrat. Prednost 
takšnega snemanja je, da je posne-
tek drugačen, čuti se življenje v 
posnetku, da ni vse sintetično. Če 
pride bend pripravljen, se da komad 
posnet zelo hitro, v nekaj urah. 
Jasno pa je, da tu ni le snemanje, 
najprej se moraš z bendom pogovo-
riti, kakšna so pričakovanja, kako je 
narejen aranžma itd. Tu bi izposta-
vil Janija Haceta, s katerim delava 
zadnje čase. On je tudi aranžer in 
takšen aranžma, kot ga pripravi, je 
popolnoma enak tistemu na posnet-
ku, razen da je posnetek obogaten 
z akustičnimi instrumenti. Ve se, 
kdo pije in kdo plača. Ko smo npr. 
snemali z Elevatorsi, s Samom 
Budno – ta plošča je posneta v živo 
in rezultat je vrhunski.

Kaj vse zajame pojem  
produkcija?
To najbolj enostavno pomeni, da 
zvočno sliko, ki jo ima skupina v 
glavi, poskušaš čim bolj približati 
končnemu posnetku. Tu je ogromno 
parametrov. Najprej je sam komad, 
če ta ni dober, mu niti vrhunski 
studio, mikrofoni, mešalna miza in 
producent ne pomagajo. Potem je tu 
obvladovanje instrumentov, pa dob-
ra akustika, dobri predojačevalci, 
dober zajem zvoka in končen miks. 
Ko se miks konča, zadevo prepustiš 
še mastering inženiringu, ki posne-
tek pripravi do tega, da je poslušljiv 
na vseh predvajalnikih – na telefo-
nu, v avtu …

S kom od tistih, ki so že snemali 
pri tebi, je bilo najlepše sodelo-
vati?
Zahtevno vprašanje. Tu je snemalo 
že toliko skupin … Tako ali tako je 
najpomembnejša psihologija. De-
vetdeset odstotkov mojega dela je 
psihološkega: vsak, ki ni tako vajen 
snemati, pride v studio s tremo. Jaz 
sem tisti, ki mora zadevo obrniti 
v pravo smer in dobiti iz ljudi čim 

več. Največkrat mi to uspe, včasih 
pa tudi ne, zato zadevo prekinemo, 
se dobimo pozneje in tako naprej. 
Sodelovanje pa je raznoliko, tu 
imamo jok, smeh – vse. Bistveno 
je, da je na koncu rezultat dober. To 
si želimo, za to delamo in živimo.

Ukvarjaš se z ogromno stvarmi: 
si vodja kočevske reševalne 
službe nujne medicinske pomo-
či, inštruktor, producent, igraš v 
več glasbenih skupinah. Zdi se, 
da opravljaš vse z lahkoto. Kaj je 
tvoj moto, kako zmoreš? 
Pride konec meseca, ko si mislim, 
da bo prihodnji mesec malce lažje, 
pa se isto zaplete. Stvari se doga-
jajo same od sebe. Nimam nekega 
mota. Delam, kot me vodi pot v 
tistem trenutku, ne razmišljam kaj 
dosti. Saj pravim, konec meseca je 
videti, da bo naslednji mesec manj 
natrpan, pa imam tri, štiri dni pre-
davanja, potem sem skoraj vsak dan 
v službi, ob tem pa je še studio – ob 

večerih in med vikendi. Včasih res 
ne vem, od kod ta energija. Na kon-
cu te vse te stvari napolnijo. Pozi-
tivni ljudje, pozitivna energija.

Koliko ur dnevno spiš?
Joj, bolj malo. Spal pa nikoli nisem 
veliko. Zjutraj vstajam ob sedmih, 
najpozneje ob pol osmih, takrat se 
dan začne na polno … Spat pa ho-
dim … po polnoči. (smeh)

Za izbiro tvojega poklica je kriv 
vnet slepič, kajne?
Ja. Res je. To je bilo na zaključku 
osnovne šole, v osmem razredu, 
ko sem imel neprijetno izkušnjo 
z zdravstvom. Takrat so zgrešili 
evidentno diagnozo in me z razlitim 
slepičem poslali domov. Nato se je 

zadeva zakomplicirala do te meje, 
da so štele minute. Prišel sem v 
šempetrsko bolnišnico – še dobro, 
da nisem ničesar jedel in pil – in 
sem šel takoj na operacijo. Operaci-
ja je trajala šest ur. Vsi pooperacij-
ski zapleti, intenzivna terapija … to 
je bila nepozabna izkušnja. Takrat 
sem videl dve različni plati – oskr-
bo v zdravstvenem domu in bolni-
šnico oskrbo – in sem se odločil, da 
bo moj poklic v tej smeri.

Koliko drila je potrebnega, da na 
terenu odmisliš vse drugo in se 
posvetiš zgolj reševanju?
Precej. To je vsakodnevni dril. 
Jaz tudi vsem tistim, ki jih učim, 
polagam na srce, da je treba vedno 
brati, se izobraževati. Sam posku-
šam, če se le da, prebrati kakšen 
članek. Tudi če misliš, da vse veš, 
ne več ničesar. Ko sem začel delati 
na reševalni postaji, sem imel te-
oretično osnovo, zagotovo pa sem 
potreboval dve do tri leta, da sem 

lahko rekel, da grem 'v miru' na 
intervencijo.

Na tečajih učenja temeljnih po-
stopkov oživljanja poudarjaš, da 
laiki velikokrat otrpnejo in ne 
reagirajo. Te je kdaj kdo prese-
netil, da je reagiral kot profesio-
nalce, čeprav je reševal svojca?
Ja, to je bila 10-letna punčka, ki je 
do prihoda reševalcev sama oživlja-
la očeta. Takrat sem bil res presene-
čen. Se je pa zdaj že dvakrat v dveh 
letih zgodilo, da so laiki primerno 
pristopili. Ni šlo sicer za srčni za-
stoj, v obeh primerih je šlo za hude 
poškodbe glave, zatekanje krvi v 
dihalne poti, in če ne bi človeka 
obrnili na bok, bi umrl pred našim 
prihodom.

Kaj je največja napaka, ki jo de-
lajo tisti, ki so ob ponesrečencu?
Da ne naredijo ničesar. 

Kako pomembno je sočutje pri 
odnosu zdravstveni delavec-po-
nesrečenec?
Tu sta dve plati: da lahko dobro 
delam, moram biti sočuten, vsa-
kič, ko grem nekomu pomagat, 
se moram počutiti tako, kot da bi 
šel pomagat svojemu bližnjemu. 
Bratu, sestri. Druga plat pa je, da 
ko prideš tja, moraš najprej izklo-
piti čustva, če hočeš normalno 
funkcionirati. Sploh če pomagaš 
otroku in jih imaš sam doma, te 
ne sme odnesti. Pri otrocih je ta 
zadeva še močnejša. Ko delaš, 
moraš biti trden. Jasno je, vsi smo 
ljudje, ampak ko rešuješ življenje, 
narediš čim več, kar lahko. Je pa 
tudi tako, da se je treba sprijazniti, 
da je včasih poškodba ali bolezen 
tako huda, da dejansko ni več 
pomoči.

Ti slike ostanejo v glavi, kako jih 
odženeš?
Vedno. Vse večje intervencije, ki 
sem jih imel, so mi ostale v spomi-
nu. Vsakič, ko se peljem mimo teh 
lokacij, kjer so se zgodili dogodki, 
se mi slike ponovno prikažejo. Ne 
vem, ali jih sploh hočem odgnati. 
To je spomin. Velikokrat me vpra-
šajo, ali sanjam o intervencijah. 
Nisem o njih sanjal, ker se mi zdi, 
da če ne bi naredil vsega, če ne bi 
vložil vsega truda in sebe, bi me 
najbrž preganjalo. Nimam pa izku-
šenj, da bi imel more. Težavo smo 
imeli, ko smo bili na intervenciji 
v Ljubljani. Šli smo namreč na 
kraj, kjer so se v prometni nesreči 
poškodovali mladi atleti. Trije so 
umrli. Tri smo reanimirali. Tisto 

je bila zelo huda preizkušnja za 
vso ekipo. Tako huda, da smo po 
intervenciji vsi zablokirali – dve 
uri smo bili popolnoma tiho. Videl 
sem, da so bili vsi v stiski, nobe-
nemu ni dalo mira, tudi meni ne. 
Vsi so me popoldne še klicali. Bil 
sem vodja izmene in sem bil od-
govoren, da zadevo rešimo. Takrat 
smo prvič v Sloveniji zaprosili za 
psihološko podporo, kar je bila 
izjema. Pri nas namreč psiholo-
ške podpore v tem trenutku nima 
nobena služba, morali pa bi jo 
imeti vsaj recimo gasilci, ki se s 
tem ne srečujejo vsakodnevno in 
se ne morejo pogovarjati. Pri nas 
imamo štab prostovoljnih gasilcev, 
ki se, ko jih pokličemo na pomoč 
pri reševanju iz prometne nesreče, 
srečajo z grozljivimi prizori. In 
to lahko doživijo recimo enkrat, 
dvakrat na leto. Takrat je ta impulz 
tako močen, da lahko … Vsi sicer 
rečejo 'Ne, to ni problem.' Ni res, 
je problem. In to ostane.

Večina ljudi se po večjih težavah 
z zdravjem resetira, si postavi 
nove zaobljube, ubere nov ži-
vljenjski slog. Si se ti po svoji 
izkušnji resetiral, spremenil kaj?
Zdi se mi, da sem dosti bolj mah-
njen na poškodbe in sem previden, 
zoprn. To pomeni čelada na kolesih, 
rolerjih, motorjih itn. Tudi otrokom 
v šoli 'težim', poudarjam pomen 
privezovanja otrok v otroških se-
dežih. Zadnje čase smo brali o ne-
srečah, ko otroci niso bili privezani 
in so umrli. Jasno pa: kadim. Pred 
sedmimi meseci sem nehal in sem 
bil brez težav. Potem sem pa mislil, 
da stvar obvladam in sem začel 
ponovno kaditi. Tako da: vsi smo 
malce šibki v sebi. 
Petra Šolar

»Če ves bend snema naenkrat, so posnetki dosti bolj pristni in realni. So pa za to potrebni disciplina, samokontrola, 
določen nivo znanja in kompromisi. Le redki se odločajo za takšen način snemanja.«

Foto: Marko Vovk
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Rubriko Moja občina  pripravljajo v kočevski občinski upravi

TRŽNICA KOČEVJE OBVEŠČA
Kmečka in rokodelska tržnica obratuje:
• ob ponedeljkih med 15. in 18. uro,
• ob sredah med 8. ter 15. uro ter  
• ob sobotah med 8. in 13. uro.

Tekstil:
Torek, 24. 11. 2015, med 8. in 13. uro pod arkadami tržnice.

NAPOVED DOGODKOV V NOVEMBRU IN DECEMBRU:
• Adventni sejmi rokodelcev in obrtnikov – ob petkih  

(27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.) med 12. in 18. uro. 
• Sejem rabljene smučarske opreme – v soboto, 5. 12.,  

med 9. in 12. uro pod arkadami tržnice. 

• Obisk Miklavža – v soboto, 5. 12., med 10. in 11. uro na  
prostoru tržnice.

• Priprava čajnih mešanic – delavnica z Ljubo Štefanič v četrtek,  
10. 12., med 17. in 19. uro.

• Bolšji sejem za občane – izjemoma v četrtek, 17. 12.,  
med 9. in 14. uro.

Dnevne informacije o dogodkih na tržnici si oglejte na  
FB-profilu  Tržnica Kočevje.

Tržni red, cenik in vlogo za prodajo najdete na spletni strani 
 Komunale Kočevje.

Klopi so rezultat Festivala lesa 
Konec oktobra je bilo po Kočevju 
nameščenih 13 novih lesenih klopi. 
Te so različnih oblik, od enostavnih 
do pravih kompozicij, ki vsebujejo 
tudi nastavke za koše za smeti, ki 
jih bodo namestili naknadno. Vse 
klopi, razen ene, ki krasi turistični 
del Dola, so postavili ob pločnikih, 
pešpoteh ali na zelenicah v Kočevju. 
Izdelavo in postavitev je financirala 
Občina Kočevje, pogodbena vred-
nost za izdelavo in postavitev 13 

klopi je bila 11.616 EUR.
Avtorice projekta Hana Geder, uni-
verzitetna diplomirana arhitektka, 
Sara Hočevar, študentka arhitekture, 
in Tanja Štajdohar, magistra inže-
nirka krajinske arhitekture, so po 
zaslugi Mateje Dekleva, ki je podala 
dolgoletno idejo in željo poenotene 
urbane opreme, ter Mete Kamšek, ki 
je zadevo združila do zaključka pro-
jekta, realizirale zmagovalno obliko-
valsko idejo lanskega Festivala lesa. 

V sklopu lanskega festivala so na-
mreč iskali nove oblikovalske rešitve 
urbane mestne opreme, zmagala pa 
je ideja omenjenih avtoric.
Leseni del klopi je izdelal Andrej 
Palman na Gimnaziji in srednji šoli 
Kočevje, kovinski del pa Marjan 
Turk, Metalindt, Kočevje. Za samo 
postavitev klopi na lokacijah, ki 
so jih določile avtorice projekta, je 
poskrbel Cveto Skok, Gradbeništvo 
Skok, s. p.

Evropa za državljane 
nas združuje

Razprava o državljanski udeležbi 
v EU, ki je v Kočevju potekala od 
23. do 25 oktobra, je združila 107 
državljanov iz Kočevja, Raba, Pro-
kuplja in Doline. Kulturna prireditev 
v Šeškovem domu je udeležencem iz 
Slovenije, Hrvaške, Srbije in Italije 
postregla s predstavitvijo zgodovine 
Kočevske in razmerja do EU, reci-
talom spominov udeleženca Zbora 
odposlancev Edvarda Kocbeka in s 
projekcijo EU je tudi moja domovina, 
kjer so udeleženci lahko spoznali 
delovanje Evropskega parlamenta 
in preostalih EU institucij. S tem so 
nameravali spodbuditi razmišljanje 
prisotnih o pomembnosti sodelova-
nja državljanov pri razvoju Unije in 
možnostih vpliva na njeno politiko. 
Program so popestrili mladi harmo-
nikarji iz Glasbene šole Kočevje. 
Mestna tržnica je udeležence prese-
netila z izborom domačih, lokalnih 
izdelkov in pridelkov. Za udeležence 
so bila organizirana tudi tri delovna 

srečanja; v knjižnici za predstavnike 
kulturnih organizacij, društev in za-
vodov, v srednji šoli za predstavnike 
osnovnih, srednjih šol, gimnazij ter 
univerz, in v Kozolcu za predstavnike 
gospodarstva in turizma. Delovna 
srečanja so spodbudila plodno razmi-
šljanje in deljenje izkušenj ter mnenj 
med udeleženci, ti pa so si v namene 
nadaljnjega sodelovanja izmenjali 
kontakte. Strokovni vodniki v orga-
nizaciji Zavoda za gozdove Slovenije 
in Gozdarskega društva Medved so 
delegate gostujočih občin popeljali na 
izlet po Kočevskem rogu in na ogled 
Zavoda za ohranitev kulturne dedišči-
ne Nesseltal v Koprivniku. Sodelujoči 
so ob zaključku srečanja poudarili 
pomen mednarodnega sodelovanja, 
izmenjave izkušenj in navezovanja 
ter negovanja mednarodnih stikov, 
skupne zgodovine in prihodnosti nji-
hovih občin in občanov pod okriljem 
Evropske unije, ki projekt Evropa za 
državljane tudi financira.

Pošta v Kočevski 
Reki obratuje 

V začetku novembra je začela obratovati pogodbena pošta v 
Kočevski Reki. Najdete jo v prostorih TIC-a Kočevska Reka, 
ki je v prenovljenih prostorih Kulturnega doma Kočevska Re-
ka. Delovni čas je od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro, 
ob sobotah med  8. in 13. uro, v nedeljo in med prazniki pa je 
pošta zaprta. Po potrebi jih lahko tudi pokličete po telefonu na 
številko: 059 959 204.
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Rubriko Moja občina  pripravljajo v kočevski občinski upravi

Zaradi arheoloških raziskav bodo 
prekopali vrtičke 

Odstranili razpadajoče drvarnice

Center za preventivno arheologijo bo na zemljišču blizu Turjaškega naselja izvedel predhodne arheološke raziskave. 
Raziskave bodo potekale zaradi priprave dokumentacije Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko 
sosesko Turjaško naselje.  Občina Kočevje vse občane, ki so imeli do zdaj na tem območju vrtičke, poziva, da pravo-
časno umaknejo morebitne ovire in opremo vrtičkov, ki bi se lahko med izvajanjem izkopov poškodovala.

Dela so se začela sredi novembra. Raziskave potekajo v obliki ekstenzivnega terenskega pregleda in strojnega iz-
kopa testnih jarkov. Po končanih delih bodo površine ponovno v prvotnem stanju. Hkrati vse najemnike pozivamo, da 
v najkrajšem možnem času podajo vlogo za najem zemljišča za lokacijo vrtičkov v Turjaškem naselju. Obenem ob-
veščamo, da je s prihodnjim letom možno najeti vrtiček na lokaciji Marof. Vse podrobne informacije dobite na Občini 
Kočevje pri Robertu Latinu.

Mobilna 
aplikacija  
iHELP 
iHELP je mobilna aplikacija za 
pametne telefone (Android in 
iOS), namenjena takojšnjemu 
SOS-obveščanju v prime-
ru zdravstvenega stanja, ki 
zahteva takojšnjo pomoč. Z 
aplikacijo lahko pomagamo 
sebi in drugim v primeru ne-
nadnega srčnega zastoja ali 
drugih kritičnih zdravstvenih 
stanjih. Občina Kočevje svojim 
občanom omogoča brezplač-
no uporabo mobilne aplikacije 
iHELP za hitrejšo pomoč v 
različnih nujnih primerih, saj ta 
aplikacija omogoča SOS-obve-
ščanje uporabnikov iHELP v ra-
diju 500 m, klic v sili na številko 
112 ter SOS-obveščanje nujnih 
kontaktov preko SMS-a. Vse 
to omogoča dodatno varnost 
doma in na poti ter tudi hi-
trejše reševanje oz. skrajšanje 
časa do nudenja prve pomoči 
ter tako učinkovito povečanje 
stopnje preživetja. 

Aplikacija se lahko namesti 
na pametne mobilne telefone, 
in sicer po naslednjih korakih: 

Kočevje bo letos dobilo 
nove praznične luči
Konec novembra bo izvajalec ELSA 
Alojz Sladič, s. p., začel postav-
ljati novoletne okrasitve v samem 
mestnem jedru in njegovi ožji oko-
lici, avtorica okrasitve pa je Tanja 
Štajdohar. Projekt je pripravljen 
sicer precej široko in zajema celotno 
Ljubljansko cesto vse do občine, Trg 
Sv. Jerneja, Trg zbora odposlancev, 
samo mestno ploščad, Roško cesto 
vse do semaforiziranega križišča, 
Reško cesto do obeh osnovnih šol, 
brv pri Knjižnici, oba mostova čez 
Rinžo …

 Letos bo občina naredila le del 
tega projekta v vrednosti 16.716 
evrov, v katerega so vštete nabava 

novega materiala s postavitvijo in 
odstranitvijo, postavitev in odstra-
nitev obstoječih novoletnih verig na 
novoletni smreki, štirih novoletnih 
hiškah, drevesu pri spomeniku pad-
lim borcem, parkirišču pred športno 
dvorano za silvestrovanje, nabava in 
montaža vtičnic za novoletno okrasi-
tev ter priklopnih mest s priklopnimi 
kabli in preostalim materialom. 

Ob tej priložnosti se Občina Ko-
čevje zahvaljuje vsem lastnikom, ki 
so se odzvali na povabilo in oddali 
pisna soglasja za okrasitev. Naša 
želja je, da bi prihodnje leto lahko 
nadaljevali zastavljen koncept in ok-
rasili še preostale objekte. 

1

5 6 7 8

2 3 4

Potem ko je Občina Kočevje spomladi odkupila 'staro knjižnico' 
in nekdanji Roški hram ter se s tem zavezala k obnovi oziroma 
zagotovitvi varnosti pred propadajočim objektom, je v neposredni 
bližini prejšnji mesec očistila oziroma podrla tudi prizidek pri hiši 
na Šeškovi 2, ki je stanovalcem sosednjih večstanovanjskih objek-
tov predstavljal leglo umazanije in odpadkov. Prizidek, ki je bil 
že nevaren za okolico, je bil odstranjen, zemlja je bila zravnana, 
pesek navožen in okolica urejena.
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priceske z rodovnikom
Pasji Princ

Prihaja Miklavž!
Sveti Miklavž v noči s 5. na 6. de-
cember, na predvečer svojega godu, 
hodi od hiše do hiše in pridnim 
otrokom prinaša darila, porednim 
pa šibe. Miklavž je zelo priljubljen 
svetnik, ki ga spremljajo parkeljni 
in angeli.

Sveti Miklavž ali sveti Nikolaj 
prinaša jabolka, orehe in suho sad-
je, lahko tudi piškote. Več dobijo 
tisti otroci, ki so bili pridni. Nekdaj 
najbolj priljubljeni zimski svetnik 
namreč simbolizira darežljivost. 

Sv. Miklavž, ki ga upodabljajo v 
škofovski obleki, je bil od 11. sto-
letja čaščen kot velik priprošnjik in 
čudodelnik. Že tedaj so ga predstav-
ljali kot svetnika, ki prihaja ponoči 
v preproste kmečke izbe in razkošne 
mestne hiše, nato pa izgine v temni 
noči. Bil je resnična osebnost, živel 
je v 3. in 4. stoletju našega štetja v 
Patari. Rodil se je bogatim staršem, 
ki sta kmalu umrla za kugo. Niko-
laj – njegovo ime v grščini pomeni 
zmaga ljudstva – je premoženje raz-
delil med reveže, sam pa odšel v sa-
mostan. Kmalu zatem je postal škof 
v Miri v Likiji v današnji Turčiji.

Sv. Miklavža upodabljajo s tremi 
zlatimi kroglami na knjigi, s tremi 
jabolki, včasih tudi s tremi hlebč-
ki. Jabolka spadajo med obvezne 

darove, ki jih dobri svetnik prinaša 
pridnim otrokom v noči s 5. na 6. 
december. Tri zlate krogle simboli-
zirajo tri mošnje z zlatom, ki naj bi 
jih svetnik podaril trem revnim de-
kletom. Iz treh kep zlata so v ljudski 
domišljiji nastala tri rdeča jabolka.

Sv. Miklavž je zaradi svoje dob-
rote med ljudmi zelo priljubljen, za-
to ni čudno, da so si ga za zavetnika 
izbrali številni, tako mornarji, trgov-

ci, študenti, mlinarji, peki, mesarji, 
pisarji, tkalci, odvetniki, lekarnarji, 
voskarji, delavci v kamnolomu, kro-
jači kot tudi berači, mlada dekleta, 
ki si želijo moža, neveste, ki se pri-
poročajo za srečno poroko, in žene, 
ki si želijo otrok.

Miklavž je med ljudmi najbolj 
priljubljen svetnik tudi zato, ker 
se je spojil s poganskimi šegami 
in verovanji. Sv. Nikolaj-Miklavž 

je najbolj čaščen svetnik vzhodne 
Cerkve, bolj kot njega častijo le 
Mater božjo. V Rusiji je v vsakem 
mestu vsaj ena cerkev posvečena sv. 
Nikolaju. Proti koncu 10. stoletja je 
legenda o sv. Nikolaju prodrla tudi 
v Nemčijo, nadvse priljubljen pa 
je postal na Nizozemskem. Tam še 
danes pripluje 6. decembra z ladjo 
in s številnim spremstvom v amster-
damsko pristanišče, kjer ga priča-

kajo otroci. Holandskega Miklavža, 
ki po verovanju tamkajšnjih otrok 
med letom prebiva v Španiji, so 
pozneje prevzeli Američani – postal 
je znameniti Santa Claus – Božiček. 
Miklavž je izgubil pomen v Evropi 
v času reformacije v 16. stoletju, ko 
protestanti niso več pristajali na ob-
darovanja. Zamenjal ga je Božiček, 
ki je svojo priljubljenost ohranil vse 
do danes.

O miklavževanju na Slovenskem 
imamo precej zgodnja poročila. 
Prvo je iz leta 1839, kjer je pisec 
opisoval, kaj je Miklavž prinesel 
pridnim otrokom: jabolka, orehe, 
smokve in sladkarije, nasprotoval 
pa je Miklavževim spremljeval-
cem parkeljnom, češ da s svojim 
norenjem in grdo podobo preveč 
prestrašijo pridne otroke. Danes je 
Miklavževih obhodov na Sloven-
skem malo, večinoma so se nehali 
že pred drugo svetovno vojno. Še 
vedno pa sv. Nikolaj vodi v številu 
njemu posvečenih cerkva – teh je 
v Sloveniji blizu 200, hkrati pa je 
tudi zavetnik ljubljanske nadškofije. 
Za svojega zavetnika so ga namreč 
izbrali ljubljanski ribiči in čolnarji, 
ki so živeli v bližini cerkve, in to 
poimenovali po svojem patronu.  
iz različnih virov zbrala Petra Šolar

Po ustnem izročilu nebo zvečer zažari, ko Miklavž peče piškote • Foto: Shutterstock
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Zakaj smo proti nekaterim predlogom zakona 
o gospodarjenju z državnimi gozdovi?

Delo občinskega odbora SDS Kočevje v koaliciji

Ker je izbran model državnega podje-
tja sam po sebi vir neučinkovitosti in 
neuspešnosti, ki ohranja tradicionalne 
načine vplivanja politike na eko-
nomsko sfero. Za zdaj ni strokovnih 
zagotovil, da bi bil ta model finančno 
racionalen in sploh izvedljiv glede na 
resurse države. 

Ker državni model s predlaganimi 
zakonskimi rešitvami spodbuja obstoj 
sistemske korupcije. Nesprejemljivo 
je, da se za izjemno pomembne ope-
rativne funkcije pooblašča ministra za 
kmetijstvo, čeprav skupščino državne-
ga podjetja predstavlja vlada.

Ker je državni model nekonkuren-
čen že v startu. Za poslovanje (proda-
ja in nakup) mora namreč upoštevati 
predpise, ki urejajo javno naročanje 
in prodajo. Ker zakon nejasno določa, 

kakšne naloge ima državno podje-
tje. Ker naloge niso jasno in točno 
določene, ni mogoče določiti vseh 
poslovnih procesov, ki so osnova za 
določitev števila uslužbencev in s tem 
tudi izdelavo poslovnega načrta. Ker 
zakon ustanavlja poseben proračunski 
sklad in s tem zmanjšuje transparen-
tnost poslovanja. Če se z zakonom že 
določi obvezne odhodke od prodaje 
lesa, potem lahko vse te odhodke 
izvaja podjetje iz sredstev, ki bi se 
zbirala na posebnem računu, ne da se 
denar pretaka v sklad. Gre za namerno 
zakrivanje toka denarja, da o tem ni 
seznanjen upravni odbor podjetja. 

Ker zakon samo na deklarativen na-
čin govori o spodbujanju lesne verige, 
ničesar konkretnega pa ne zagotavlja. 
Še več, namesto spodbujanja lesne 

verige se z napajanjem proračunskega 
sklada dohodek iz gozdov namenja za 
druge potrebe.

Ker nikoli ni bilo pojasnjeno, za-
kaj se tako hiti z zahtevo po pripravi 
prvega načrta prodaje/nakupa gozdov 
že do 30. novembra 2016. Kot da se 
želi nekaj na hitro urediti, ko še niso 
vzpostavljeni vsi nadzorni mehanizmi.

Ker je nedorečen prenos zaposlenih 
delavcev in Sklada kmetijskih ze-
mljišč in gozdov na državno podjetje 
in ima odprta vprašanja.

Nejasno je, koliko delavcev naj bi 
prešlo iz Sklada v družbo. Dokler tega 
podatka ni, ni mogoče pripraviti po-
slovnega načrta družbe.

Ker niso jasno opredeljene naloge 
(10. člen), tudi ni mogoče opredeliti 
nujnih poslovnih procesov in s tem 

potrebnih kadrov (izobrazba, izku-
šnje).

Poslovno sporna je avtomatizirana 
'selitev' uradnikov v podjetje. Poslo-
vodstvu bi morali dopusti samostojno 
izbiro kadrov na trgu po merilih, pos-
tavljenih v sistemizaciji, ta pa mora 
slediti popisu poslovnih procesov in 
ne zgolj pavšalni oceni.

Ker se vzpostavlja stanje negoto-
vosti pri lesno predelovalnih podjetjih, 
saj se ne ve, kakšna bo oskrba z lesom 
v naslednjih letih. Podjetja si ne upajo 
investirati, delajo rezervne scenarije če 
ne pride do želene oskrbe z lesom. 

Ker je Kočevska, kjer državni goz-
dovi predstavljajo približno 80 odstot-
kov vseh gozdov na teritoriju občine, 
še posebej prikrajšana. Dohodek iz 
državnih gozdov na Kočevskem bi se 

po sedanjem predlogu zakona v mi-
nimalni obliki vračal na Kočevsko z 
namenom spodbujanja gospodarstva.

Kaj pričakujemo?
Da se v zakonu odpravijo pomanj-
kljivosti, ki ne zagotavljajo ustrezne 
sistemske zaščite pred korupcijskim 
tveganjem. Da Kočevska dobi večjo 
vlogo pri upravljanju državnih goz-
dov. Da je sedež državnega podjetja 
Slovenski gozd na Kočevskem.

In predvsem: Da se dohodek iz 
državnih gozdov prednostno usmeri v 
lokalna okolja z namenom razvijanja 
lesne predelovalne industrije, kar 
pomeni trajnejši prispevek k razvoju 
manj razvitih delov države. To bi za 
Kočevsko pomenilo nov razvojni 
zagon. 

Minilo je že leto dni, odkar smo kot 
občinski odbor SDS Kočevje podpisali 
koalicijski sporazum, da bomo v dob-
ro občine Kočevje skupaj z županom 
in njegovo listo Moja Kočevska ter s 
stranko SMC delovali in težili k temu, 
da svojo občino čim bolje razvijemo in 
poskrbimo, da bodo občanke in občani 
zadovoljni z bivanje v prelepi občini. 

Naj se malo dotaknemo dela v ko-
aliciji v tem letu. V OO SDS Kočevje 

smo zadovoljni z delom v občinski 
koaliciji, saj smo udeleženi in pova-
bljeni, da pri vseh stvareh sodelujemo 
s svojimi predlogi in pobudami, ki jih 
podamo na usklajevanju in prav tako 
na odborih. Z delovanjem v koaliciji 
želimo tudi dokazati in pokazati, da 
lahko s konsenzom naredimo veliko 
za svojo občino. Predloge in pobude 
vedno znova dodajamo, saj si želimo 
lepšo prihodnost Kočevja. 

Če na kratko pogledamo nekaj let 
nazaj, kjer kot občinski odbor nismo 
sodelovali nikjer in se nas tudi ni 
slišalo, se zdaj kot odbor krepimo in 
delamo na razpoznavnosti. Kot odbor 
želimo sodelovati pri vseh stvareh in 
aktivnostih, ki se dotikajo lokalne po-
litike in vsega, kar je dobro za občino 
ter občanke in občane. 

Ker pa veliko sodelujemo tudi v 
preostalih krajih po Sloveniji in se 

udeležujemo različnih prireditev 
in dejavnosti, se zavedamo, kako 
pomembna sta dobra zastopanost in 
dober glas o naši občini. 

Zato bomo v bližajoči se prihodno-
sti kot odbor sodelovali s Koalicijo 
za otroke gre in jim pomagali v kam-
panji, poskušali se bomo povezali 
z vsemi, ki bodo hoteli sodelovati 
v tej kampanji, da pripeljemo na 
referendum čim večje število ljudi. 

Samo s skupnimi močmi nam uspe. 
Že večkrat smo dokazali, da smo 
skupaj najmočnejši. In tako bo tudi v 
prihodnosti. 

Vabimo pa vse občane in občanke, 
da se nam pridružijo na pogovornem 
večeru z Alešem Primcem, ki bo 2. 
12. 2015 ob 18.00 v Kozolcu pri je-
zeru. Vsi vljudno vabljeni, saj se nam 
obeta zelo zanimiv večer v prijetni 
družbi.

Dvig cen – spet?! Kaj pa gospodarstvo?

Prenovljena kinodvorana

Večina kočevskih svetnikov je na 
zadnji seji prižgala zeleno luč za 
povišanje cen vode. Povprečno koče-
vsko gospodinjstvo bo tako po novem 
za oskrbo s pitno vodo na mesec 
plačevalo 10 odstotkov več. Glavni 
razlogi za to so višja amortizacija, 
zaprtje obrata Ljubljanskih mlekarn 
in pa bistven upad prodaje vode. 
Svetniki SD podražitve nismo pod-
prli. Menimo namreč, da si v občini, 
ki ima najvišjo registrirano stopnjo 
brezposelnosti v Sloveniji (23,6 %), 
ne moremo privoščiti prav nikakršne 
podražitve več. 

Pri SD smo si prizadevali, da bi 
se našla rešitev za ohranitev obrata 

Ljubljanskih mlekarn, s čimer bi se 
ohranila delovna mesta, saj je bil 
obrat največji porabnik vode, vendar 
občinski svet na svojih sejah o tej 
problematiki sploh ni razpravljal. 
Zaprtje obrata je pomenilo zmanjša-
nje prihodkov iz vodarine v občini 
Kočevje za približno 50.000 evrov. 
Da bi ohranili nivo vodooskrbe na 
ustreznem nivoju, bomo spet morali 
breme prevzeti mi – občani. Če bi bil 
sprejet naš predlog, da torej občina 
zmanjša najemnino vodovodnega 
omrežja Hydrovodu, bi lahko ta zne-
sek krili direktno iz proračuna in ne 
bi bremenili občanov.

V svetniški skupini SD podpiramo 

pobudo poslanca v Državnem zbo-
ru RS Janka Vebra, ki je na 9. seji 
Državnega zbora postavil poslansko 
vprašanje ministru za gospodarski 
razvoj in tehnologijo g. Počivalšku, 
ali se je ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo aktivno vklju-
čilo v predstavitev japonske družbe 
Yaskawa Electric, ki v Sloveniji 
preverja možnosti za gradnjo tovarne 
robotov, in sicer, da bi tovarno more-
biti zgradili na Kočevskem.

Njegov odgovor je bil naslednji, 
citiramo:

»Ali je ministrstvo seznanjeno in 
aktivno vključeno v projekt japonske-
ga podjetja Jaskawa Electronic, ki bi 

želelo postaviti tovarno robotov na 
Kočevske? Je. V ta projekt oziroma 
sodelovanje z japonskim podjetjem, 
ki že ima podjetje pri nas v Ribnici, 
sodeluje agencija , vendar je treba 
povedati, da proučujejo več lokacij, 
tudi kočevsko, z več vidikov – infra-
strukturnega, kadrovskega in z vidika 
podpore, ki jo država lahko da takšni 
investiciji, in tukaj ste vsi tisti, ki ste 
na problemskih območjih, v prednos-
tih zato, ker lahko ponudimo sicer 
skromno, ampak vendarle sredstva iz 
razpisa. Na vseh problemskih obmo-
čjih lahko ponudimo 70 % investicij-
ske olajšave za konkretno investicijo 
in mislim, da gre za enoletno oprosti-

tev prispevkov za plače zaposlenih. 
V temu primeru gre za približno 150 
novih delovnih mest in pozivam čisto 
odkrito posamezne lokalne skupnosti, 
če lahko pri takšni investiciji tudi sa-
me najdejo kakšne dodatne momente 
in vzvode za to, da se potencialni 
investitor odloči za investiranje na 
tem področju. Naredili bomo vse, 
da tega investitorja pridobimo za 
naslednji korak, se pravi za to novo 
investicijo v Sloveniji, znotraj tega pa 
enakopravno obravnavamo, kot mini-
strstvo, odgovorno za gospodarstvo, 
vse potencialne interesente.“ 

Vendar s trenutno najvišjimi cenami 
zemljišč poslovnih con to ni prava pot.

V decembru bo svoja vrata odprla 
prenovljena kinodvorana. Dogodek, 
na katerega smo vsi nestrpno čakali. 
Dvorana nas od svoje arhitekturno do-
vršene zunanjosti zvabi v jedro, ki se 
bohoti z izjemnim osrednjim prosto-
rom, kjer se bodo v prihodnosti odvi-
jali glasbeni, kulturni in multimedijski 
dogodki. Notranjost glavne dvorane je 
tako oblikoven kot akustičen presežek. 
Opazita se skrbna izbira materialov in 
izjemen občutek za podrobnosti – le-
sene, delno perforirane stenske obloge, 
ki dajo poleg dobrih akustičnih last-
nosti tudi občutek topline. 

Cilj in namen sta povezovanje 
kočevske mladine, umetnikov, glasbe-
nikov ter ljubiteljev kulture in filma. V 
dvorani bodo svoj prostor našli mladi 
in razna društva, ki bodo imeli odlične 
možnosti za svoje delovanje. Omeniti 
velja veliko pomislekov o nujnosti 
takšnega objekta v Kočevju, prav tako 
pa tudi, da so pričakovanja od objekta 
velika. To mora postati center kultur-
nega delovanja v našem mestu, kjer se 
bodo prepletale vse oblike kulturnega 
ustvarjanja v občini, kakor tudi pros-
tor, kjer bo mogoče gostiti različne 
kulturne dogodke. Prostor omogoča 

malce bolj intimen ambient. S tem bo 
uživanje kulture dobilo novo dimenzijo 
– kultura naj postane kultura z veliko 
začetnico. In še: seveda bodo nekateri 
komentarji tudi v smeri dodatnega po-
rabljanja denarja za t. i. neproduktivno 
področje življenja in delovanja v naši 
občini. Oziroma z drugimi besedami 
– ali ne bi bilo bolje denarja porabiti 
za kaj konkretnega. No, takšna razmi-
šljanja so lahko povsem korektna, velja 
pa le zapisati, da sta kultura in infra-
struktura, ki jo omogoča, daljnosežna 
investicija v ljudi. Kultura je tudi način 
razmišljanja, sodelovanja, izmenjava-

nja idej, iskanja novih in vsestranskega 
inovativnega razmišljanja. In prav to so 
vrednote najbolj inovativnih podjetij z 
visoko dodano vrednostjo, kvalitetnimi 
delovnimi mesti, dobrimi plačami in 
nenehnimi investicijami v razvoj. Prav 
to naj bo tudi naš prenovljeni kino. Se-
veda pa je prostor premalo. Potrebni so 
ljudje, tisti, ki kulturo ustvarjajo, in tis-
ti, ki kulturo sprejemajo – torej obisko-
valci. Ker je kulturno življenje skrajno 
živahno že ob obstoječi infrastrukturi, 
smo prepričanji, da bo zdaj vse še 
lažje. Torej nam ostane predvsem, da 
kulturno ponudbo sprejmemo, ji damo 

priložnost in se vsestransko nadgraju-
jemo v boljše osebe z novimi idejami. 
Ne nazadnje si kaj takega naši kulturni 
ustvarjalci tudi zaslužijo, saj je njihova 
največja nagrada prav občinstvo in ra-
dovedni pogledi in tudi kritike … 

Vse to so tudi razlogi, da smo se od-
ločili za posebno gostovanje v novem 
'kinu'. V mesecu decembru, natančneje 
18. decembra, bo Moja Kočevska 
gostila novomeško glasbeno skupino 
Dan D. To bo simbolni dogodek, saj so 
prav oni zaigrali kot zadnja skupina v 
starem kinu. Zatorej vljudno vabljeni 
in pustimo se presenetiti!
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Marko Juhant: “Danes dopoldne otroke 
 vzgajamo za danes popoldne”

Človek ne jezi se bi morali  
igrati vsi
Ena od temeljnih iger, ki bi jo mo-
ral vsak otrok doma igrati s starši, 
je človek ne jezi se. »In kaj delajo 
starši? Dovolijo jim, da zmagujejo 
in s tem otroci izgubljajo priložnost, 
da se naučijo, kako je izgubiti v real-
nem življenju,« pravi Juhant. Kot ti-
pične primere navaja tenisače, velike 
zvezde, ki kot majhni otroci mečejo 
loparje po tleh. »To je nezrelo,« je 
jasen Juhant, ki razlaga, da problem 
tiči v pomanjkanju igre, v kateri bi 
se otroci od majhnega naučili, da ne 
zmagaš vedno, da je zmaga sladka 
in da naslajanje drugega ni prijetno. 
Starši se lahko, če zmagajo, tudi 
poveselijo. Če se otrok razjezi, ko 
izgubi, in vrže figurice na tla, ni nič 
narobe, ga pač pustimo in od njega 
ne zahtevamo, da jih pobere. Takrat 
si rečemo, aha, vaja je uspela,« pravi 
Juhant. Figurice tako poberemo za 
otrokom, naslednjič se igre lotimo 
s partnerjem ali z drugimi otroki, 
njega pa k igri ne povabimo. Če se 
otrok želi pridružiti, mu damo pogoj, 
da se lahko igra z nami le, če bo 
figurice za seboj tudi pobral oziroma 
pospravil, če jih bo razmetal. »Ne 
rečemo mu, da jih ne sme vreči po 
tleh, saj se mora otrok naučiti ravnati 
z močnimi čustvi, in to so močna 
čustva. Na to te pripravi samo igra, 
nobena druga stvar,« razlaga. Človek 
ne jezi se je tako po eni strani resna 
igra, po drugi vendar nima dolgo-
ročnih posledic. Če se vozimo s ko-
lesom in pademo, se sicer naučimo 
določenih stvari, vendar so posledice 
lahko precej resne in večne, denimo 
rana na obrazu ali zlomljen zob. Člo-
vek ne jezi se lahko igrajo otroci ta-
koj, ko znajo šteti do tri. »Triletniki 
že obvladajo in tudi motorične spo-
sobnosti se dobro razvijajo poleg,« 
pravi Juhant. Tudi pike na kocki mo-
rajo otroci šteti sami, saj se zelo hitro 
navadijo podob. »Ko so otroci večji 
in so nekoliko slabši pri matematiki, 
seštevanju, lahko zelo enostavno 

pristopimo k težavi. Otrok se igra z 
dvema kockama, jih meče in sešteva 
ter se pri tem ne razburja, temveč se 
uči. Če bo deset minut suhoparno 
sešteval številke, mu bo težko, kocke 
pa lahko meče 20 minut, pa mu ne 
bo dolgočasno,« svetuje Juhant.

Prosto igranje brez vtikanja 
 staršev
Juhant je velik zagovornik proste 
igre. »Otroci imajo načrtno igranje 
že v vrtcu. Otrok v resnici potrebu-
je igranje z vrstniki. Torej, grem z 
otrokom tja, kjer so vrstniki, in ga 
spustim ter se ne vtikam v vsako 
malenkost. Če je to otroško igrišče, 
potem ne hodim ves čas za njim in 
varujem vsako stopničko. Otrok se 
nauči in sam poišče svojo druščino. 
Če potrebujejo soigralca, ga tudi 
drugi lahko povabijo. Otrok, ki stoji 
predaleč, ne bo povabljen. Če nika-
kor ne najde bližine, ga malce spod-
budimo, nato pa pustimo,« razlaga. 
Prosta otroška igra je tudi edina otro-
kova aktivnost, ki spodbudi celotne 
možgane k aktivnostim. Takrat ni 
nobenega dela možganov, ki bi med-
tem počival. »Tega ne zmore nobena 
atletika, učenje ruščine in kitajščine, 
ne balet, likovno izražanje in ne igra-
nje violine. Nobena od teh aktivnosti 
ni enakovredna prosti otroški igri,« 
je prepričan Juhant. Otroci morajo 
vse stvari in dogajanje med igro ure-
jati sami, starši se pri tem ne smejo 
vtikati. »Če otroku nekdo reče, jaz 
pa tebe ne maram, in pride užaljena 
mama, naredi svojemu otroku škodo 
in ga ščiti. Otrok bo vsakokrat, ko 
bo zavrnjen, pričakoval, da bodo 
starši posredovali. Otroku je treba 
odgovoriti, ja pa kaj, če te ne mara, 

zakaj pa bi te ravno ona morala ma-
rati. Poišči nekoga, ki išče, ki ti je 
všeč, ne čakaj, da boš izbran, ne bodi 
medvedek, ki stoji v kotu, ali me 
bodo izbrali, da se bom igral z njimi. 
Ti izberi, naredi prvi korak, vprašaj 
punčko, ali se bo igrala s tabo,« star-
šem svetuje Juhant.

Otrok potrebuje enega prijatelja
Velikokrat se zgodi, da starši potoži-
jo, da je njihov otrok odličnjak, ven-
dar si vedno najde slabo družbo. »To 
je zato, ker nima enega pravega pri-
jatelja,« je jasen Juhant: »Nič ne po-
maga, da je otrok priden, če ni razvil 
socialnih spretnosti. Potrebuje enega 
prijatelja. Naj si poišče podobnega 
sebi, naj skupaj sedita in se dogovo-
rita, da bosta poskusila dobiti dobro 
oceno ali kaj podobnega. Ko otrok 
najde tistega enega prijatelja, je to 
popolnoma zadostno.« Po njegovi 
oceni otrok v osnovni šoli potrebuje 
enega prijatelja, s katerim lahko ko-
municira, ga ima blizu, se z njim ves 
čas igra in lahko računa nanj. »To je 
čisto dovolj,« pravi Juhant. 

Različni starši
Juhant o vzgoji otrok predava star-
šem po vsej Sloveniji in njegov urnik 
je zaseden vse do maja prihodnje 
leto. Opaža, da so starši glede vzgoje 
vse bolj ozaveščeni in pripravljeni 
sprejemati informacije, vendar pa 
se vedno najde skupina staršev, ki 
njegove nasvete in predavanja težko 
sprejema, predvsem zato, ker želijo 
na napačen oziroma preveč zaščitni-
ški način poskrbeti za svojega otro-
ka. »Nekateri starši imajo občutek, 
da se njihovim otrokom ves čas dela 
krivica. Vlečejo zgodbe svojega 

življenja naprej, vzorec prenašajo na 
naslednjo generacijo in pogosto so 
to starši otrok, ki ne obvladajo soci-
alnih manir. Ne znajo se obnašati v 
družbi drugih sovrstnikov. Ti otroci 
so bili dolgo doma, šli pozno v vrtec 
in bili tam prepoznani kot naporni, 
zato starši niso bili zadovoljni z 
vrtcem, veliko so manjkali, v šoli je 
bilo isto,« razlaga Juhant in pravi, da 
tovrstni starši informacije le redko 
sprejmejo: »Medtem ko tisti starši, 
ki iščejo, hočejo in želijo uravnote-
žiti svoje delovanja, biti dobri starši, 
vendar ne predobri, vedo, da si lahko 
hitro predober, da delaš namesto 
otroka, ga oblačiš, ko zmore sam, 
hraniš z žlico, čeprav zmore sam, 
narediš nalogo, ki jo zmore sam, ti 
starši iščejo informacije.«

Vzgoja in resnično življenje
Po Juhantovi definiciji vzgoja po-
meni pripraviti otroka na življenje 
danes: »Danes dopoldne otroke 
vzgajamo za danes popoldne.« Naša 
prepričanja in življenjska filozofija 
so temelji vzgoje, druga trdna stvar 
so vrednote, po katerih se ravnamo 
sami, to so poštenost, resnica, de-
lavnost, sreča in 'znati počakati'.« 
V pomoč pri izpeljavi slednjih so 
družinske navade. Od preprostih 
stvari, kot so sobote in nedelje, ko 
smo prosti. To so rutine vstajanja, 
priprave kosila, crkljanja v postelji, 
ki za otroka in tudi številne starše 
predstavlja nepopisno srečo. »To 
je tistih podarjenih 20 minut, ko se 

napol v snu zaveš, da je prijetno, da 
je otrok tam, in je vse v redu, vsaka 
stvar je na svojem mestu, ne skrbijo 
te služba, plača, zdravje, ta hip je vse 
v redu. Koliko takšnih trenutkov pa 
imamo v življenju?« na starše apelira 
Juhant. In če bomo otrokom v petek 
in soboto zvečer dejali, kako jih bo-
mo zjutraj težko čakali, da pridejo k 
nam v posteljo, bodo komaj čakali, 
da se k nam »zavlečejo kot mucki.« 

Miklavž ne prinese lego kock
Prihaja čas obdarovanj, ko bodo 
otroke obiskali dobri možje. Juhant 
opozarja, da pretiravanje z darili 
ni primerno, in svetuje, naj starši 
izbirajo med štirimi katergorijami 
daril: »Nekaj za posladkati, nekaj za 
pocrkljati, nekaj za obleči in nekaj 
za prebrati.« Prvi bo otroke obiskal 
Miklavž, ki po tradiciji prinese manj-
še darilo. »Če že prinese, izbiramo iz 
tistega dela spiska, ki lahko podarimo 
odvitega,« pravi Juhant in kot primer 
navaja lego kocke, ki pri Svetem Ni-
kolaju ne pridejo v poštev: »Lahko bi 
bila ena punčka, brez dodatkov. Ena 
žoga ali avtomobilček. Vendar samo 
eden, brez ovitka, brez papirjev, 
položen vmes. To bi šlo, vendar je 
že skrajni rob za Miklavža.« Juhant 
svetuje, da starši skupaj z babicami 
in dedki definirajo, kje bo darila nosil 
Miklavž, pri komu jih bo zanje pustil 
Božiček in kje Dedek Mraz, saj se 
bomo le tako izognili prenasičenosti 
otroka z darili.
Aleksandra Papež

Današnji otroci se premalo 
igrajo. Preveč imajo igric in 
premalo se igrajo igre.  Igre, 
v katerih komunicirajo drug 
z drugim. Igre, ki jim dajo 
izkušnje frustracije in jih 
spravijo iz ravnotežja. Igre, 
v katerih ni vse po njihovo. 
Ko se ne razplete vedno 
po želenem scenariju in 
jim drugi otroci ne popus
tijo tako, kot jim pogosto 
popuščajo starši. Specialni 
pedagog Marko Juhant 
poudarja nujnost igre na 
prostem, pomembnost 
nevtikanja staršev in priprav 
otrok na resnično življenje, 
kjer brez razvitih socialnih 
veščin ne gre. 

»Nič ne pomaga, če je otrok priden, če ni 
 razvil socialnih spretnosti.«

Otroci potrebujejo prosto igro • Foto: Shutterstock
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Tipi kože
Prvi korak, ki je po mnenju Špo-
ljarjeve ključnega pomena, je 
določitev tipa kože. Kot pravi, si 
lahko vsak posameznik sam de-
finira tip kože, svojim strankam, 
ki se odločijo za strokovno nego 
obraza, pa natančno predstavi 
doganjanje na njihovem obrazu. 
Čeprav ima nekdo denimo mešani 
tip kože, pa lahko milje oziroma 
mlečni zdrob, kot jim pravijo stro-
kovnjaki, to so bele trde pikice, ki 
na pogled nekoliko spominjajo na 
mozolje, nakazujejo, da je koža na 
določenih predelih suha. »Milje 
so tipične za suho kožo. Nimajo 
izvodila, to niso mozolji ali ogrci, 
treba jih je prebosti z iglico in 
ostraniti, sicer lahko rastejo nap-
rej,« pravi Špoljarjeva. Za suho ali 
občutljivo kožo je priporočljivo 
izogibanje milom, agresivnim 
čistilnim sredstvom, umivanjem z 
vročo vodo, mehanskim pilingom. 
Celotna nega mora biti čim bolj 
nežna. O mešani koži govorimo, 
ko se na obrazu pojavi več raz-
ličnih tipov kože. Suha koža z 
mozolji je tipičen primer mešane 
kože. Poleg suhe in mešane, lo-
čimo še mastni in normalni tip 
kože. Slednji je najmanj zahteven 
za nego. Lepa, svilnata koža brez 
nepravilnosti je odraz normalne 
kože. Mastna ali nečista koža je 
bolj dovzetna za okužbe, pore so 
razširjene in zato vidne, pogostok-
rat ima takšna koža porušeno 
pH-ravnovesje. Poleg UV-žarkov 
in temperaturnih sprememb na 
kožo škodljivo vplivajo tudi stres, 
utrujensot, kajenje, alkohol in ne-
ustrezni izdelki za nego.

Osnovna rutina zjutraj in zvečer
Osnova rutina pri negi obraza, 
ne glede na tip kože, vključuje 
osnovne izdelke, ki bi jih mo-
ral uporabljati vsak, in to vsak 
dan. Špoljarjeva opozarja, da je 
pomembno, da jih uporabimo v 
pravilnem zaporedju. Nega zjutraj 
poteka tako, da se v prvem koraku 
uporabi čistilno sredstvo, bodisi 
v gelu, peni ali mleku, s katerim 
odstranimo nečistočo z obraza. 
Speremo ga z brisačko, vatko ali 
vodo. Sledi tonik, ki ga uporab-
ljamo za vlaženje, saj voda kožo 
izsuši, tonik pa ji povrne pH in 
vitamine, ki jih čistilno sredstvo 
odstrani. Nato uporabimo hidroksi 

kisline, ki jih Špoljarjeva svetuje 
vsaki ženski. To so AHA-kisline 
(alfa hidroksi kisline, kamor spa-
data glikolna in mlečna kislina) 
in BHA-kisline (beta hidroksi 
kisline, sem spada salicilna kisli-
na), ki lahko temeljito spremenijo 
videz in stanje kože. AHA-kisline 
se uporabljajo predvsem proti 
staranju, kožo napnejo, učvrstijo. 
»Konstantno luščijo povrhnjico, 
odstranjujejo odmrle celice, čistijo 
zamašene pore in preprečujejo 
izbruh mozoljev,« pojasnjuje 
kozmetična strokovnjakinja. 
BHA-kisline se uporabljajo bolj 
za mastno kožo oziroma kožo, ki 
je nagnjena k mozoljem in ogr-
cem, saj raztapljajo maščobo in 
preprečujejo nastanek nečistoč, 
delujejo protivnetno in protibak-
terijsko. Nega se nato nadaljuje 
s serumom in zaključi s kremo. 
Jutranja in nočna nega obraza se 
razlikujeta samo v zaključnem 
postopku, torej pri nanosu kreme, 
saj mora krema, ki jo nanasemo 
na obraz zjutraj, vsebovati zaščitni 
faktor, zvečer pa uporabimo vla-
žilno kremo. Poleti potrebujemo 
bolj vlažilno, pozimi bolj hranilno 
kremo. »Tako kot se poleti in 
pozimi drugače oblačimo, tako 
je treba tudi kožo različno zašči-
titi,« je prepričana Špoljarjeva, 
ki ženskam svetuje, da pozimi 
svoj obraz še dodatno zaščitijo s 
pudrom, obarvano kremo in tudi 
serumom. Seveda je treba široko 
plast zaščitnih in dekorativnih 
izdelkov oziroma make up, kot 
pravimo ličilom, vsak večer nujno 
odstraniti. Pri tem se moramo iz-
goniti robčkom za odstranjevane 
ličil, za katere Špoljarjeva ugota-
vlja, da so nekakšen hit, vendar 
z njimi nečistočo po obrazu le 
razmažemo. »Treba je opraviti ce-
lotno nego, brez izjem. Koža mora 
biti čista. Če bomo dali na uma-
zano kožo kremo, nima smisla,« 
pravi Špoljarjeva in dodaja, da je 
treba kožo sčistiti vsak večer, vsak 
dan: »Najprej je čiščenje, potem 
šele vse drugo.«

Nakup izdelkov
Za nego obraza seveda potre-
bujemo izdelke. Kot izpostavlja 
Špoljarjeva, jih moramo izbrati 
svojemu tipu kože primerno. 
Najbolje je, da predvsem pred na-
kupom kreme poskusimo testerje, 

Večina ljudi se že pripravlja na menjavo jesenske garderobe z zimsko, ko bodo 
oblačila toplejša in nas bodo zaščitila pred mrazom. Medtem ko bo naše telo 
skoraj v celoti zaščiteno, noge bodo grele tople pletene nogavice v škornjih, 
na rokah bodo rokavice, na glavi kapa, okoli vratu šal, pa bo obraz v veliki meri 
prepuščen zunanjim škodljivim dejavnikom. »Vse zaščitimo, le obraz pustimo gol,« 
ugotavlja kozmetična strokovnjakinja Anja Špoljar iz kozmetičnega salona Anja, 
ki se je specializirala tudi za nego obraza. Kot opozarja, je poleg lepotnega spanca in 
zadostne količine zaužite vode za lep in zdrav videz obraza izjemno pomembna tudi 
vsakdanja pravilna nega kože. 

sestavin iz nje izhla-
pi,« pojasnjuje in dodaja: »Izdelki 
naj ne vsebujejo dišav, ki kožo 
samo dražijo, nimajo pa nobene 
bistvene funkcije, ki bi bila za 
kožo pomembna. Dišave kožo le 
izsušijo. Sploh citrusi in denimo 
meta so strup za kožo.« Izjemno 
pomembno je tudi, da dnevne kre-
me skozi vse leto, tako poleti kot 
denimo jeseni in pozimi, obvezno 
vsebujejo zaščitni faktor najmanj 
15., celotna linija izdelkov za 
nego obraza pa naj ne vsebuje al-
kohola in barvil. 

Obrvi so ogledalo vsake ženske
Urejen obraz se ponaša tudi s 

pravilno urejenimi obrvni, za 
katere velja, da so ogledalo vsake 
ženske. Špoljarjeva strankam obr-
vi ureja z voskom, saj je to v ve-
liki večini tudi njihova želja. Kot 
pravi, s pinceto nikoli ni možno 
populiti vsega, kar je treba ostra-
niti. Uporablja tehniko Anastasia 
Beverly Hills, ki je znana po tem, 
da je zelo priljubljena tudi pri 
ameriških zvezdnicah. Da je videz 
obrvi izjemno pomemben, se oči-
tno zavedajo tudi njene stranke, 
saj jih zelo veliko število prihaja 
tudi zgolj na urejanje obrvi. »Tre-
nutni trend narekuje normalne 
obrvi, kakršne so v osnovi, le 

nekoliko oblikovane v lok. Osta-
neta torej ista oblika in debelina,« 
pojasnjuje kozmetičarka in vsem, 
ki si obrvi urejajo doma, svetuje, 
da jih je treba puliti postopoma, v 
pravilnem zaporedju, od začetka 
nosnice, na sredini oči je najvišja 
točka, na koncu očesa pa najnižja. 

Za lep, predvsem pa zdrav videz 
obraza si moramo torej poleg lepo-
tnega spanca vzeti tudi čas za ne-
go, tako zjutraj kot zvečer. Izdelke 
je treba skrbno izbrati, priporočlji-
va je tudi občasna strokovna nega 
obraza, prilagojena vsakemu tipu 
in potrebam kože posebej.
Aleksandra Papež

Najprej čiščenje, potem 
vse drugo

s pomočjo katerih lahko posa-
meznice ugotovijo, kateri izdelki 
ustrezajo njihovi koži. »Še preden 
stranka kupi kremo, ji dam raje 
najprej tester, da se lahko sama 
doma prepriča, ali je krema zanjo 
primerna ali ne. Jaz lahko na negi 
seveda kožo ocenim, določim njen 
tip, ne morem pa vedeti, kako se 
koža obnaša doma. Ali se sveti 
na nosu, na čelu ali so na primer 
lica suha. Tako priporočam, da 
najprej poskusijo tester, nato pa 
kremo kupijo,« pravi Špoljarjeva. 
Pri tem svetuje, da izdelki niso 
pakirani v lončkih, temveč bodisi 
v tubi ali na pumpico, s čimer se 
prepreči oksidacija. »Ko enkrat 
kremo odpreš, in čeprav je v 
njej samo tvoj prst, pride do 
oksidacije, in ko kremo 
odpreš več kot petkrat, 
lahko kar 40 odstot-
kov pomembnih 

Pomembno je prepoznati svoj tip kože in nego prilagoditi 
njegovim značilnostim. • Foto: Shutterstock
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26. oktobra se je zaključil medna-
rodni oblikovalski natečaj Prastol 
– od ideje do prototipa, ki je po-
tekal v okviru letošnjega tretjega 
Festivala lesa. K sodelovanju je 
pritegnil 21 oblikovalcev, ki so 
sodelovali s 24 prijavljenimi idej-
nimi projekti. Strokovna žirija v 
sestavi prof. dr. Niko Torelli, Lela 
B. Njatin, dr. Janez Suhadolc, 
Tomaž Hartman in Andrej Palman 
je soglasno določila štiri najboljše 
predloge. Poleg teh bo v sodelo-
vanju s platformo OpenDesk.cc 
izbran še najboljši predlog z gla-
sovanjem oblikovalske skupnosti. 

Natečaj je k razmišljanju izdela-
ve lesenega stola pritegnil 16 slo-
venskih in pet tujih oblikovalcev. 
Žirija je ob upoštevanju petih kri-
terijev izbrala tri domače predloge 
in en predlog irskega oblikovalca. 
Člani žirije so ocenjevali glede 
na oblikovalski vidik, tržno na-
ravnanost, tehnološko dognanost, 
okoljske vplive in predstavitev 
samega projekta. 

Noel Flannery iz  
Irske je ocenjevalce prepričal s 
stolom  
chAir. Svojo idejo je opisal tako-
le: »Predlagana zasnova stremi k 
preprostosti, funkcionalnosti in 
udobnosti. Postopek izdelave te-
melji na enostavni proizvodnji in 
montaži po metodologiji DFMA. 
Pri sestavi ne potrebujemo niti 
lepila niti drugih dodatnih pritr-
ditev.« 

Meta Mencinger ob svojem 
predlogu z nazivom Gozdni sa-
dež razmišlja: »V naravi je vse 
povezano in vsak stol nosi pečat 
gozda, v katerem je rasel. S sabo 
nosi informacije o vseh bitjih, ki 
so zaznamovala njegovo rast. V 

lesu se preteklost gozda venomer 
srečuje z njegovo prihodnostjo in 
ko človek les obdela in ga uporab-
lja, vzpostavlja stik z naravo ter 
se spet vrača v čase, ko se je prvič 
usedel na prastol.«

Tadeja Vidoni je na natečaj 
prijavila oblikovalski predlog 
Frame chair z opisom: »Les že 
v svoji surovi, primarni obliki 
z uporabo tradicionalnih tehnik 
rezanja omogoča široko vrsto 
manipulacij oblike in funkcije. Ko 
tradicionalnosti in elementarnosti 
dodamo sodobne oblike predelave 
lesa, dobimo lesne (pol)izdelke, 
nove vrste orodij pa temu dodajo 
natančnost in pozornost, ki je pot-
rebna za kakovosten izdelek.«

Prvotno predvidenim trem na-
gradam je žirija soglasno dodala 
še četrto, enakovredno preostalim. 
Čok Natalije Otoničar je žirijo 
prepričal s konceptom: »Večina 
stvari nam je postala samoumev-
nih. Pomembna nam je le uporaba 
in se niti ne vprašamo o izvoru 
in zgodbi, ki jo vsaka stvar no-
si v sebi. Nazaj k naravi je bila 
ključna smernica pri oblikovanju 
‘prastola’. Kakor tudi že natečajno 
besedilo pravi /Dokler se drevesu 
ni približal človek s svojo mislijo, 
tudi štor ni bil stol./, se vse začne 
s posekom drevesa, pri katerem 
dobimo štor – prvi stik drevesa 
in človekove želje po sprostitvi, 
udobju.«

Vsi zmagovalni predlogi bodo 
prejeli nagrado 'kos lesa' in izde-
lavo predprodukcijskih prototipov, 
ki bodo predstavljeni na slav-
nostni podelitvi nagrad v sredo, 
25. novembra, ob 19. uri v Pokra-
jinskem muzeju Kočevje. 
Danijela Vukojevič

Zeleno

‘Kos lesa’ za najboljše prastole

Gozdni sadež

Frame chair

Čok

chAir
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Sedež državnega podjetja naj 
bo na Kočevskem!

Glavni namen kritičnega pogleda na 
predlog zakona, kot je označil ok-
roglo mizo predsednik kočevskega 
lokalnega odbora SMC Božidar Pe-
teh, je bil opozoriti na pomanjkljivo-
sti, odgovoriti na množico vprašanj 
in predlagati spremembe. »Tukaj je 

izjemno bogastvo, ki je zadnjih 20 
let odtekalo drugam. Tu je bilo zelo 
malo investiranega iz dohodka od 
državnih gozdov. Želimo, da se v 
novi zakonodaji te zadeve postavijo 
drugače,« je uvodoma pojasnil Pe-
teh. Da bi tudi Kočevska imela nekaj 
od novega zakona, je predlagal tri 
spremembe: sedež državnega podje-
tja naj bo na Kočevskem, v upravlja-
nje naj se vključijo predstavniki 
lokalne skupnosti, na sistemski 
način naj se uredi, da se bistveno 
večji dohodek iz državnih gozdov 
usmeri v razvoj lesne industrije na 
Kočevskem.

Državno podjetje bo gospodarilo s 
petino slovenskega gozda
Predlog zakona o gospodarjenju z 
državnimi gozdovi predvideva uki-
nitev dosedanjega sistema koncesij 
in ustanovitev podjetja Slovenski 
državni gozdovi. To državno goz-
darsko podjetje naj bi prevzelo v 
upravljanje okoli 235.000 hektarjev 
gozdov (približno petina vsega goz-
da v Sloveniji), ki jih že skoraj 20 let 
upravljajo koncesionarji, država pa 
od njih dobiva koncesijo. Koncesije 

so bile podeljene leta 1996 brez jav-
nega razpisa – dobili so jih nasledni-
ki nekdanjih gozdnih gospodarstev. 
Na širšem kočevskem območju ima-
ta do konca junija 2016 koncesijo 
podjetji Gozdarstvo Grča in Snežnik 
Kočevska Reka, ki upravljata skoraj 

47.000 hektarov državnega gozda. 
Gozdovi sicer pokrivajo 46.600 ha 
površine kočevske občine* oz. 83 % 
vsega ozemlja občine. Kar 83 % ko-
čevskih gozdov je v lasti države, 9 % 
v zasebni lasti in 8 % v lasti občine.

»Ta koncesionarska podjetja so 
imela svojo poslovno strategijo, ki 
se ni nujno ujemala s tistim, kar bi 
mi kot država želeli. Zaradi tega 
se je ob iztekajočih se koncesijah 
postavilo vprašanje 'Kako naprej'?« 
je na okrogli mizi povedal Miha 
Marenče, državni sekretar na mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Slednje je osnutek zakona 
predstavilo že lani spomladi, po 
uničujočem žledolomu. Na sedanji 
sistem upravljanja z državnim goz-
dom je zadnja leta letelo več kritik: 
koncesije so prenizke, ni jih mogoče 
prekiniti, državni denar se preliva v 

zasebne žepe … Koncesija, ki je leta 
2005 znašala 3,74 evra od vsakega 
posekanega in prodanega kubičnega 
metra lesa iz državnih gozdov, se je 
sicer postopno zviševala in je v letih 
2012 in 2013 znašala 14 evrov. Pre-
malo – trdijo številni.

Po hlodovino še vedno drugam?
»Podjetje bo skrbelo za sečnjo, spra-
vilo in prodajo lesa,« je bil glede 
državne gospodarske družbe kratek 
Marenče. In ravno slednje sproža 
veliko dvomov. Les bo državna 
družba prodajala sama in za svoj ra-
čun, za obvladovanje prodaje pa naj 
bi oblikovala vsaj šest regionalnih 
centrov, ki bodo delovali predvsem 
kot skladišča lesa. Podjetnik Mirko 
Katalenič opozarja: »Kadar se bo 
Avstrijec pojavil v Sloveniji in bo 
želel surovino, mu je državno pod-
jetje ne bo moglo odreči, saj smo na 
enotnem evropskem trgu!« Podjetnik, 
ki je zaradi težav s pridobivanjem su-
rovine proizvodnjo preselil v Bosno, 
dodaja: »Slepo kopiranje modelov 
iz drugih držav zna biti zelo ško-
dljivo.« Domači lesno-predelovalni 
industriji bi država morala pomagati 

z dolgoročno dobavo surovine. »V 
preteklosti je bil to zame – poleg pre-
ostalih dejavnikov – eden od ključnih 
problemov in razlog, da je slovenska 
lesno-predelovalna industrija padla 
tako globoko,« potrjuje mnenja šte-
vilnih Katalenič. Domači podjetniki 

namreč že dlje časa opozarjajo, da v 
pokrajini, katere štiri petine ozem-
lja prekriva gozd, ne morejo kupiti 
hlodov. Katalenić zato upa, da bodo 
poslanci tako razumski, da bodo 
zavarovali domače kupce in vsaj del-
no spremenili zakon. »Zagotovo je 
potem, ko hlod posekaš, to stvar trga 
in prodaje,« komentira Janko Veber. 
Glede 'nepravične' razdelitve dobička 
državnega podjetja in pobude, da se 
del prihodka nameni vzpostavitvi in 
razvoju predelovalnih verig gozdne-
ga lesa, pa odgovarja, da Kočevska 
od koncesnin dobiva največ.

»Kočevska je do zdaj od odško-
dnin za izkoriščanje državnih gozdov 
prejela okoli 3,7 milijona evrov,« 
poudarja poslanec Veber in dodaja, 
da predlog zakona predvideva ohra-
nitev takšnega deleža sredstev. »To 
je pohvalno, vendar je treba obenem 

povedati, da je v zadnjih 20 letih s 
področja kočevskih gozdov po izra-
čunih strokovnjakov odteklo od 80 
do 100 milijonov evrov,« nastavlja 
ogledalo kočevski podžupan Roman 
Hrovat. Zakon – tako Hrovat – mora 
predvideti, da se del sredstev nameni 
za spodbujanje lesne verige. 

Podjetje brez poslovnega načrta …
Da je predlog o gospodarjenju z 
gozdovi v državni lasti slab, že več 
mesecev opozarjajo tudi v nevladni 
okoljski organizaciji Umanotera. Re-
nata Karba, ki je že večkrat opozo-
rila, da je besedilo zakona zelo slabo 
pripravljeno, poudarja: »Predlog po 
našem mnenju pušča številne nastav-
ke za sistemsko korupcijo in demon-
tažo strokovnega dela na področju 
gozdarstva. Ne znamo si razložiti, 
kako je lahko ministrstvo za finance 
dalo soglasje h gradivu za obravna-
vo zakona, za katerega so v okviru 
javne obravnave podali mnenje, da 
ta zakon predstavlja veliko tveganje 
za javne finance.« In še: »Nobene 
analize vpliva zakona na financiranje 
občin nismo videli in kolikor vemo, 
tudi niso bile narejene. Zakon prihaja 
v državni zbor brez poslovnega na-
črta za to podjetje. Vemo, da se mora 
vsak mali start up, ki se poteguje za 
par sto evrov subvencij iz državnih 
sredstev, javiti na razpis s poslovnim 
načrtom. To podjetje, ki bo na lepe 
oči prejelo 20 milijonov evrov iz 
državnega proračuna, poslovnega 
načrta ni predložilo!«

Prepozen odziv?
Okroglo mizo so v Kočevju pripra-
vili le šest dni pred iztekom roka za 
oddajo pripomb. Vlada je predlog 
zakona potrdila 14. oktobra in ga 
poslala v obravnavo v državni zbor, 
javna obravnava zakona pa je pote-
kala od konca marca do konca aprila. 
Na ukrepanje ob neprimernem času 
je na izredni seji kočevskega sveta 
opozoril Zlatko Ficko (ZaK), ki je 
poudaril, da bi se morali odzvati, ko 
je potekala javna obravnava. Razpra-
vljati o nečem, kar je tik pred spreje-
tjem in o čemer bi lahko razpravljali 
spomladi, pa po mnenju kočevskega 
svetnika ni pametno. Kočevski sve-
tniki so kljub poznemu ukrepanju 
18. novembra poslanskim skupinam 
poslali tri predloge sprememb: Za 
gospodarjenje z državnimi gozdovi 
se ustanovi družba Slovenski državni 
gozdovi, ki ima sedež na območju 
občine Kočevje; družba Slovenski 
državni gozdovi naj del sredstev 
od prihodka nameni vzpostavitvi in 
razvoju gozdno lesnih predelovalnih 
verig, tretja pa, da se v sestavi nad-
zornega sveta družbe zagotovi mesto 
tudi predstavniku občine Kočevje. 
Petra Šolar

»Kočevske gozdove Kočevski!« je povzel bistvo okrogle mize Božidar Peteh. Kočevski lokalni odbor SMC je namreč 12. 
novembra organiziral okroglo mizo, s katero je opozoril na nedorečenosti in pomanjkljivosti predloga zakona o gospo
darjenju z državnimi gozdovi. Pet dni pozneje so o predlogu zakona razpravljali še kočevski svetniki, ki so zadnji dan pred 
iztekom roka za podajo pripomb v državni zbor poslali tri predloge sprememb.

»Vemo, da se mora vsak mali start up, ki se poteguje za par sto evrov sub
vencij iz državnih sredstev, javiti na razpis s poslovnim načrtom. To pod
jetje, ki bo na lepe oči prejelo 20 milijonov evrov iz državnega proračuna, 
poslovnega načrta ni predložilo!« Renata Karba, Umanotera

*podatki Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Foto: Marko Vovk
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S pozitivnim pristopom za boljšo ustno higieno otrok

30dnevni veganski izziv

V septembrski številki smo podrob-
neje pisali o aktivnostih ZD Kočevje, 
ki se skupaj s kočevskimi osnovnimi 
šolami trudi izboljšati ustno higieno 
pri osnovnošolcih. Kot smo že po-
ročali, so podatki testiranj pokazali 
izjemno slabo statistiko, saj je imelo 
v povprečju le 10 odstotkov učencev 
v posameznem razredu čiste zobe. 
Da bi stanje izboljšali, v ZD Kočevje 
nadaljujejo številne aktivnosti, med 
katerimi so tudi škatlice za mlečne zo-
be, poimenovali so jih Zobki, ki so jih 
zobozdravstveni delavci izdelali sami 

in jih razdelili vsem prvošolčkom. 
Miška, vila, medvedek, zajček, no-
gometna žoga in žabica so le nekateri 
izmed motivov na škatlicah v obliki 
zoba, v katere bodo svoje mlečke zob-
ke spravili najmlajši. Pobudnica pro-
jekta je Mateja Tadič iz ZD Kočevje, 
ki pravi, da so s škatlicami želeli 
malčkom polepšati obisk zobozdrav-
nika, ki je v obdobju vstopanja v šolo 
nujno potreben. »Želim si, da bi pri 
zobozdravstveni preventivi otrok na-
redili še več, zato smo si v letošnjem 
letu zadali kar nekaj projektov, kot so 

Zobki, ščetkanje po malici v nekaterih 
razredih, večkratna kontrola higiene 
s tabletkami, različna predavanja in 
tekmovanja med razredi. Še vedno 
pa bi si želeli boljšega sodelovanje s 
starši,« pravi Tadičeva in dodaja, da 
najnovejša testiranja zobne higiene 
učencev v nekaterih razredih kažejo 
manjši premik na boljše, v neka-
terih pa se stanje žal ne izboljšuje. 
Sicer nadaljujejo tudi predavanja po 
osnovnih šolah, tako so v novembru 
nastopili na OŠ ob Rinži in OŠ Stara 
Cerkev. Aleksandra Papež

Priljubljenost veganskega načina 
prehranjevanja tako po svetu kot v 
Sloveniji sicer močno narašča. Ohra-
njanje čistega okolja, neizkoriščanje 
drugih živih bitij in zdrava prehrana 
so ključna vodila veganov, ki se od 
vegetarijancev razlikujejo predvsem 
v tem, da so poleg mesa na njihovih 
jedilnikih prepovedani tudi mleko in 
mlečni izdelki, jajca ter med. Prav 
tako se vegani izogibajo uporabi 
in nošenju proizvodov, če se med 
njihovim nastajanjem izkoriščajo 
živali (kozmetični izdelki, oblačila, 
obutev ipd.). Poleg zdravstvenih 
argumentov veganstvo tako poudarja 
tudi etični vidik prehranjevanja. V 
slovenskem veganskem društvu 
poudarjajo, da veganstvo ni zgolj 
način prehranjevanja, temveč način 
življenja. Društvo je nastalo pred 
tremi leti, marca 2013 pa so prvič 
organizirali 30-dnevni enostaven 
veganski izziv. Slednji je bil med 
Slovenci odlično sprejet, nanj se je 
prijavilo že več kot 1.000 ljudi. 

Alternative za vse izdelke
Vegani poudarjajo, da se za tovrstni 
način prehranjevanja ni treba odpo-
vedati jedem, ki jih imate radi. Treba 
je le poiskati primerne alternative. 
Številni klasični recepti za pripravo 
različnih priljubljenih jedi lahko z 
ustreznimi zamenjavami namreč os-
tanejo na veganskem jedilniku. Tako 
lahko jajca nadomestite s tofujem ali 
zmečkanimi bananami, kravje mleko 
zamenjate z rastlinskim, pri čemer je 

izbira pestra, saj je na trgovskih poli-
cah na voljo tako kokosovo kot lešni-
kovo mleko pa mandljevo, sojino, 
riževo, ovseno in kamutovo mleko. 
Vsi, ki jih skrbi, da bodo pogrešali 
okus mesa, se lahko zatečejo h gobam 
in stročnicam, namesto sira pa lahko 
posežejo po kuhanju s pasto miso. 
Sladkor in med pri pripravi sladic na-
domestite z agavinim ali javorjevim 
sirupom ali pa sladkorjem iz datljev. 
Da se lahko prav vse jedi pripravijo 
po vegansko, je prepričana tudi 30-le-
tna veganka Iris Zalokar iz Kočevja, 
ki se je pred tremi leti odločila za 
prehod iz vegetarijanstva v vegan-
stvo: »Pri peki sladic se jajca lahko 
nadomestijo z banano, semeni chia, 
lanenimi semeni in jabolčnim sokom. 
Mleko se brez težav nadomesti z 
rastlinskim. Pri pripravi burgerja so 
ključne začimbe, tako lahko iz fižola 
z nekaj začimbami ustvarimo super 
približek pečenemu mesu, ki ima še 

več beljakovin.« Indijski kari, arabski 
humus, falafel, kitajski tofu s sojino 
omako, avstrijska sacher torta in slo-
venska potica so njene najljubše jedi, 
seveda vse pripravljene po vegansko. 
Zalokarjeva se je že v najstniških le-
tih odločila za vegetarijansko prehra-
no. »Enostavno se je zgodil klik, ko 
sem na krožniku imela svinjski zre-
zek in pred očmi sliko pujska. Zame 
ta zrezek ni bil več hrana, ampak kos 
živali, ki ji je bilo odvzeto življenje 
za moj užitek. Živali so tako nežna in 
čista bitja, ki pa jim ljudje po večini 
povzročamo samo strah in bolečino. 
Da so tudi mleko, sir, med, usnje, 
volna itd. produkti trpljenja, sem spo-
znala pred tremi leti, vendar si želim, 
da bi se to zgodilo veliko prej,« pravi 
in dodaja, da je pri prehodu na vegan-
ski način prehranjevanja poslušala 
svoje srce in ne navad. »Velikokrat 
slišim, da življenje takšno je in da en 
človek sam ne more spremeniti niče-

sar. Sama menim drugače. Zavedanje, 
da izkoriščevalsko delo, suženjstvo, 
trgovanje z ljudmi in nasilje nad 
živalmi vodijo močnejši in da jih pri 
tem ne podpiramo, je ogromen korak. 
Poleg etičnega razloga je seveda po-
memben tudi zdravstveni,« je jasna 
Zalokarjeva.

Tveganja in prednosti
Po mnenju mag. Marka Čenčurja, 
samostojnega raziskovalca za pre-
hrano, ki že več kot 15 let preučuje 
objektivne znanstvene podatke o 
vplivu prehrane na človeško zdravje, 
tveganja pri veganski prehrani niso 
tako zelo drugačna od tveganj ve-
getarijanske prehrane. Pri veganski 
prehrani je veliko manjša možnost 
težav zaradi prevelikega uživanja 
kalorij, kar je tudi ena od glavnih 
prednosti te prehrane. Po drugi strani 
pa je bolj možen premajhen vnos 
kalorij. Običajne napake v vegan-

ski prehrani lahko povzročijo še 
manjši vnos kalcija, kar lahko vodi 
k manjši trdnosti kosti. Veganska 
prehrana v nasprotju od mešane in 
vegetarijanske ne vsebuje vezane 
oblike vitamina B12 in če v vegan-
sko prehrano ne vključimo proste 
oblike tega vitamina, je to lahko 
izredno nevarno. Kot opozarja Čen-
čur, je nevključevanje vitamina B12 
v prehrano najpogostejša in hkrati 
najenostavneje odpravljiva napaka 
veganske prehrane. »Super je, da je 
v veliko izdelkih dodan vitamin B12, 
po katerem nas strokovnjaki radi 
opozarjajo. Rastlinska hrana vsebuje 
vse potrebne beljakovine, vitamine 
in hranila, ki jih telo potrebuje,« 
pojasnjuje Zalokarjeva. Prepričana 
je, da morajo ljudje pogledati zunaj 
svojih okvirjev, ki so jih pridobili 
kot otroci, bodisi od družine, šole ali 
prijateljev. »Pogledati moramo v čas 
pred sto leti, ko so ljudje še uživali 
razmeroma malo mesa in je hrana 
temeljila na žitaricah, stročnicah, 
zelenjavi, sadju, oreščkih in seme-
nih. S pomočjo svetovnega spleta in 
čedalje več izdanih veganskih kuhar-
skih knjig je priprava uravnotežene 
hrane za naše telo enostavnejša kot 
kdajkoli prej. Najboljša je seveda ne-
predelana hrana, vendar v trgovinah 
najdemo tudi veganske izdelke, kot 
so veganske hrenovke, salame, tudi 
veganski sir ni več redkost.«

Boljše zdravje in počutje, več 
energije, manj potrebnega spanja, 
čistejša koža in lasje pa so po mne-
nju Zalokarjeve ključne prednosti 
veganstva. »Vegani vnesemo v telo 
več vlaknin, vitaminov, fitosnovi in 
antioksidantov kot večina mesojed-
cev. Tovrstni način prehranjevanja 
nas varuje pred boleznimi, lažje oh-
ranjamo normalno telesno težo. Prav 
tako imamo manj težav z visokim 
krvnim tlakom, povišanim holeste-
rolom ter manj verjetno zbolevamo 
za srčnimi boleznimi,« je prepričana 
Zalokarjeva, ki 30-dnevni enosta-
ven veganski izziv vidi kot odlično 
priložnost, da posamezniki lahko 
na preprost način spoznajo osnove 
veganstva. »Vsak si lahko za začetek 
določi teden dni, ko se bo prehra-
njeval samo vegansko, po tem pa se 
odloči, ali mu ustreza ali ne. Izgubiti 
nima česa, k večjemu pridobi, prav 
tako tudi živali,« še dodaja Zalokar-
jeva. Aleksandra Papež

Slovensko vegansko društvo 
je novembra pripravilo t. i. 
30dnevni enostaven vegan
ski izziv, s katerim ljudi vabijo, 
da se od 1. do 30. novembra 
prehranjujejo vegansko. 
Njihov ključni argument je 
izboljšanje zdravja in počutja, 
preprečevanje trpljenja živali 
in zmanjšanje ekološkega 
odtisa na zemlji. Tisti, ki so iz
ziv sprejeli, se bodo najmanj 
do konca tega meseca pre
hranjevali samo z rastlinsko 
prehrano. Z jedilnika so čr
tani vsi živalski produkti, kot 
so meso, ribe, mleko, mlečni 
izdelki, jajca in med. 

»Vegastvo je način življenja, ki ne podpira trpljenja nobenega živega 
bitja. Je najpomembnejša oblika aktivizma, ki se ga lahko udeležimo v 
imenu živali. In uresničevanje po načelu: kar nočeš, da bi nekdo storil 
tebi, ne stori ti njemu.« Iris Zalokar, veganka

Foto: Mateja Tadič

 Vse jedi se lahko pripravi tudi po vegansko. • Foto: Shutterstock
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Označbe na ekoloških 
izdelkih

Kam z odpadnimi 
zdravili?

Številni trgovci, kmetovalci pa 
tudi Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano s številni 
promocijskimi aktivnostmi poziva-
jo ljudi k uživanju lokalno pride-
lane hrane. Kot ključna argumenta 
sta izpostavljena ohranitev delov-
nih mest in kakovost slovenske 
hrane. Po podatkih Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pridelava in predelava 
hrane v Sloveniji zaposluje 90.700 
ljudi. »Kupujmo lokalno kakovost 
in bodimo pozorni na lokalno po-
reklo,« poziva ministrstvo. Sliši se 
preprosto. Uživamo lokalno pri-
delano hrano in s tem pomagamo 
ohranjati domače gospodarstvo. 
Če slednje drži, pa je pri uživanju 
lokalne hrane situacija nekoliko 
težja. Je lokalno pridelana hrana 
res vedno dobra in kakovostna, je 
zelenjava na tržnici res pridelana 
doma in kateri certifikati to doka-
zujejo? Je ekološka hrana res eko-
loška oziroma eko ali bio in kako 
prepoznamo označbe na živilih?

Sprehod po mestni tržnici nam 
ponudi številno domačo, lokalno 
pridelano zelenjavo. Medtem ko 
nekateri posamezniki branjevkam 
zaupajo in verjamejo v neoporeč-
nost njihovih lokalnih izdelkov, pa 
kar nekaj Slovencev raje prisega 
na doma pridelano zelenjavo. Po 
podatkih agencije za tržne raziska-
ve GfK Slovenija 95 odstotkov 
Slovencev dostopa do nje bodisi 
prek lastne pridelave ali pa jo do-
bijo v dar od sorodnikov, sosedov, 
prijateljev. Kar 65 odstotkov Slo-
vencev je v obdobju od maja do 
septembra letos zelenjavo gojilo 
doma. Tistim, ki zaradi različnih 
razlogov možnosti lastne pridelave 
nimajo, jim ne preostane drugega 
kot nakup tovrstnih izdelkov. Pov-
praševanje po ekoloških izdelkih 
močno narašča, skladno z vse 
večjo ozaveščenostjo ljudi glede 
zdravega načina prehranjevanja. 
Trgovske police so dodobra za-
ložene z bio, eko oziroma eko-
loškimi produkti. Izbira pravega 
izdelka zahteva kar nekaj časa in 

tudi znanja, saj lahko označbe po-
trošnika hitro zavedejo. 

Kmetijski pridelki oz. živila, ki 
se tržijo v Sloveniji, morajo biti oz-
načena z enotno označbo 'ekološki'. 
Slednjo pridobijo po tem, ko je bil 
pridelek oziroma živilo pridelano 
v skladu s Pravilnikom o ekološki 
pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oziroma živil. Za izdel-
ke, proizvedene znotraj Evropske 
unije, velja posebna uredba o eko-
loškem kmetijstvu. Poleg označbe 
'ekološko' se lahko uporabljata 
tudi uradni okrajšavi, kot sta 'bio' 
in 'eko'.   Pod uradnim znakom 
Evropske unije sta vedno navedeni 
država in številka kontrolne službe, 
pod njo pa država porekla. Veči-
noma je navedeno kmetijstvo EU, 
kar pomeni proizvodnjo znotraj 
Evropske unije. Ne glede na državo 

porekla so vsi izdelki s tovrstno 
označbo ekološki in strogo nadzo-
rovani v vseh državah. Oznako lah-
ko dobijo le, če zadostujejo vsem 
kriterijem in če je bil zanje izdan 
certifikat. To pomeni, da so njihove 
sestavine v celoti oziroma vsaj 95 
odstotkov kmetijskega izvora iz 
ekoloških kmetijskih pridelkov. 
Kmetijski pridelki in živila so 
lahko poleg uradne označbe, zašči-
tnega znaka in evropskega logotipa 
opremljeni tudi z drugimi zasebni-
mi blagovnimi znamkami, kot sta 
denimo DEMETER IN BIODAR. 
Slednja je registrirana blagovna 
znamka Zveze združenj ekoloških 
kmetov Slovenije. Njihovi standar-
di so v nekaterih zahtevah strožji 
od državnih in evropskih. Znamka 
zagotavlja, da živila prihajajo s 
kmetije, ki je v celoti usmerjena 
v ekološko pridelavo, da je živilo 
ekološkega izvora in jih od njive 
oz. hleva do prodajne police kon-
trolirajo kontrolne organizacije. 
DEMETER je blagovna znamka za 
proizvode, pridelane po biološko-
-dinamični metodi. Njene zahteve 
nadgrajujejo zahteve za ekološko 
pridelavo po evropskih merilih 
uredbe. Biodinamiki kakovost 
svojih živil izboljšujejo predvsem 
s skrbjo za ohranjanje zdravja in 
rodnosti tal, rastline krepijo z zeli-
ščnimi preparati in čaji, upoštevajo 
pravi čas za vsako opravilo, živali 
v hlevih niso privezane, kravam ne 
režejo rogov, oploditev živali pa se 
opravlja po naravni poti.

S prepoznavanjem ključnih 
označb lahko potrošniki pri vsa-
kem živilu iz kontrolirane ekolo-
ške pridelave dobijo informacije o 
tem, na kateri njivi je zraslo, kje in 
kako je potekala predelava in po 
kakšni poti je prišlo na police tr-
govin. Prav tako je mogoče dobiti 
točne podatke o metodah predela-
ve izdelkov. Tako je pomembno, 
da vsakemu izdelku pred nakupom 
namenimo čas za hiter pregled 
označbe, s čimer se bomo lahko 
prepričali o njegovi ekološki ne-
oporečnosti. Aleksandra Papež

V obdobju 2002–2013 je bilo v Sloveniji izdanih okoli 185 milijonov* 
receptov. Letno je v Sloveniji na zeleni in beli recept izdanih med 13,1 in 
16,8 milijonov receptov. A je prenekatero zdravilo ostalo nekje v škatli 
oz. predalu. Marsikdo namreč ne porabi vseh zdravil. Včasih jim je že 
pretekel rok uporabe, včasih zdravnik zamenja zdravilo, včasih pa ga ne 
potrebujemo več. Kaj storiti s takšnimi zdravili? 

Nikakor jih ne vrzite v koš! Kot pojasnjujejo v Lekarni Kočevje, že 
majhne količine odvrženih in uničenih odpadnih zdravil lahko povzroči-
jo veliko škodo v naravi. Zdravila spadajo med t. i. nevarne odpadke, za-
to jih je treba zbirati ločeno. Od leta 2010 v slovenskih lekarnah skladno 
z uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili zbirajo zdravila v posebnih 
zabojnikih. Ko so zabojniki oz. sodčki polni, jih prevzemajo veletrgovci, 
ki nato poskrbijo za ustrezno uničenje zdravil. Nosilka skupnega načrta 
ravnanja z odpadnimi zdravili je Kemofarmacija.

Kot pojasnjuje Barbara Somrak Levstek, mag. farm., v kočevski le-
karni povprečno v enem letu zberejo približno 230 kg zdravil. V lekarni 
sprejemajo odpadna zdravila v trdnem stanju (tablete, kapsule, svečke), 
ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti embalaži – ni pa nujno, 
da so zdravila še originalno zaprta. Sprejemajo tudi odpadna zdravila v 
obliki praškov in tekočin, ki pa še niso bila odprta, pretrgana ali kakor 
koli drugače poškodovana. Direktorica Lekarne Kočevje Barbara So-
mrak Levstek še pojasnjuje: »Čeprav se v lekarno včasih vrnejo tudi ori-
ginalna zdravila, ki še niso bila načeta in jim še ni potekel rok uporabe, 
teh zdravil ne izdamo drugim pacientom. Ko zdravilo zapusti lekarno, se 
izgubi sledljivost zdravila in lekarna ne more več zagotavljati kakovosti 
tega zdravila, zato sta vprašljivi njegova varnost in učinkovitost. Da 
zdravila ostanejo kakovostna, varna in učinkovita do konca roka uporab-
nosti, je zelo pomembno zagotavljati ustrezne pogoje hranjenja (ustrezna 
temperatura in vlaga) v celotnem obdobju do izteka roka uporabe. Ko 
pacient odnese zdravilo iz lekarne, pa teh pogojev ne kontroliramo več, 
zato je to dodatni razlog, zaradi katerega so lahko vprašljivi kakovost, 
varnost in učinkovitost.« Petra Šolar

TZO 20, trgovski center NAMA
1330 Kočevje

+386 (01) 893 14 86
pon–pet: 8h–12h, 15h–18h

sob: 8h–12h

Optika Center, Marinka Trope s.p.
Kidričeva 2, 1330 Kočevje

Na ekološkem proizvodu 
mora biti navedeno:
• ime pridelovalca,
• naslov pridelovalca oz. 

kraj, kjer so bile sestavine 
pridelane (npr. kmetijstvo 
EU ali izven EU, lahko tudi 
ime posamezne države),

• šifra kontrolne organizacije, 
ki je pridelavo oz. prede
lavo nadzirala ter izdala 
certifikat,

• evropski logotip za ekolo
ško kmetijstvo (s 1. julijem 
2010 je v Evropi obvezen 
enotni znak za vse proi
zvode, ki so bili pridelani 
oz. predelani v skladu z 
Uredbo EU o ekološkem 
kmetijstvu).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

*podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (vir: https://podatki.nijz.si/docs/6l_MP_
RECEPTI_NIJZ.pdf)



Kočevska november 2015www.kocevje.si 18Kultura

Koncert domoljubnih pesmi vokalne skupine 
 Cantate Domino 
Vokalna skupina Cantate Domino 
je imela v nedeljo, 8. novembra, v 
kočevskem Šeškovem domu kon-
cert slovenskih domoljubnih pesmi. 
Posvečen je bil 70. obletnici konca 
2. svetovne vojne in 500. obletnici 
kočevskega puntarstva. Gostujoči 
moški zbori MoPZ Svoboda in Pev-
ska skupina Prijatelji iz Kočevja ter 
MoPZ iz Črnega vrha nad Idrijo so 
se vokalni skupini pridružili na odru 
na začetku koncerta. Skupaj so za-
peli znano puntarsko pesem Le vkup 
uboga gmajna. Nato se je predstavil 
vsak zbor posebej. Bogat program so 
popestrili tudi družinski člani pev-
cev VS Cantate Domino. Najprej so 
zapeli starši, ki so preživljali svojo 
mladost med vojno. Pred zaključkom 
so podedovane glasbene talente po-
kazali tudi otroci in vnuki pevcev, 
ki so še posebej navdušili številne 

poslušalce. S tem so nastopajoči 
nazorno prikazali lok štirih generacij 
od vojnega časa do danes. Ob prepe-
vanju Vinske pesmi so z županom dr. 
Vladimirjem Prebiličem nazdravili 
s sladkim vincem Sloveniji, poslu-
šalcem in sebi. Ob spremljavi Cirila 
Skebeta na harmoniki so ob koncu 
večera zazvenele še Avsenikove 
večno mlade melodije. Koncert je 
povezovala Petra Stopar, voditeljica 
oddaj na radiu Ognjišče. 

Uspešen koncert je imel močno 
sporočilo: s pesmijo obuditi in pog-
lobiti domovinska čustva in zave-
danje, da je biti Slovenec, Slovenka 
še vedno privilegij in sreča, ki si jo 
lahko s ponosom delimo na sončni 
strani Alp.

Vokalna skupina Cantate Domino 
je imela tudi letos veliko zanimivih 
nastopov, a pretežno v drugih krajih 

po Sloveniji in v tujini. Med drugim 
je imela koncert božičnih pesmi, se 
udeležila območne revije odraslih 
pevskih zasedb v Šeškovem domu in 

se uvrstila na regijsko tekmovanje, 
ki bo novembra v Logatcu, prepevala 
je na Jurjevanju na Ljubljanskem 
gradu, nastopila v cerkvi sv. Jakoba 

v Trstu, gostovala v Črnem vrhu nad 
Idrijo in izvedla samostojni koncert 
v cerkvi sv. Vida na Doblički gori. 
Helena Štefanič

Foto: Borut Šenk

Smisel nastaja  
med nami
Sredi oktobra je bila v središču Kočevja izobešena beseda SMISEL. Umetni-
ško platno sem na mesto, kjer se običajno pojavljajo napovedi dogodkov pod 
pokroviteljstvom župana, dr. Vladimirja Prebiliča, kot instalacijo z naslovom 
Beseda da besedo izobesila Lela B. Njatin. Njen namen ni bil le, da bi kraja-
ni besedo opazili, si jo ogledovali in jo nato zapustili, ampak sem upala, da 
bo umetniško platno od ljudi terjalo, da besedo SMISEL dopolnijo s svojim 
razmislekom. V tem razmisleku sem želela povezati čim več ljudi, s tem pa 
ustvariti izvirni način skupnega in krepiti skupnost v Kočevju. 
Lela B. Njatin

Včasih Kino Jadran, danes KCK

Občina Kočevje v sredo, 16. decem-
bra, načrtuje odprtje objekta, ki smo 
ga včasih poznali kot Kino. Na pod-
lagi javnega natečaja za izbor imena, 
na katerega je prispelo kar 26 pre-
dlogov, je žirija s potrditvijo župana 
izbrala ime Kulturni Center Kočevje 
KCK (izgovarjava KaCeKa). Na dan 
slovesnosti ob odprtju vas bomo ob 
21. uri povabili na koncert izjemno 
uspešne in popularne zasedbe Muff. 
Vstopnine ni. Sicer pa se bo v poznih 
popoldanskih urah zgodila tudi otvo-
ritvena slovesnost, na kateri bodo 
gostje občutili in videli vse zmoglji-
vosti in novosti, ki jih KCK ponuja. 

Sicer pa Občina Kočevje za dneve 
v decembru pripravlja izjemno pester 
in močan program, s katerim želi, 
da vsi občani spoznate KCK in vam 
postane prostor navad druženja in 
srečanja. V dneh do novega leta bos-
te tako lahko videli vse najnovejše 
filme in animirane filme, ki jih tre-
nutno vrtijo tudi v Koloseju, obiskali 
številne koncerte za mlado in malo 
manj mlado ter se nasmejali ob obi-
sku komedijantov.

Podroben in točen program si bos-
te lahko ogledali v Koledarju priredi-
tev v Veselem decembru, ki ga boste 
na dom prejeli 3. decembra. 
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Ljubezen do modrosti
O čem razmišljate, ko tečete? Ste med tistimi, ki menjajo trase ali pa raje vedno znova teče-
te po bolj ali manj istih poteh? Sama se prištevam med slednje. Med tekom se mi namreč 
ne da razmišljati, kje sem, kam moram zaviti, kako pridem nazaj, koliko je še do doma in po-
dobno. Vsaka sprememba mi vezje vrže iz bioritma in potem, namesto da si privoščim ek-
skluzivno avdienco s samo seboj, ves čas porabim le za orientacijo v prostoru. Zato eno in 
isto, tudi ko se selim po različnih krajih. Da je več prostora za razmišljanje o … čemerkoli že.

Zadnjič me je recimo zaskrbelo to, da je antiintelektualizem očitno nova črna. In to že ne-
kaj časa. Saj poznate tistega, danes že precej ponarodelega: “A zdej boš pa ti filozofiral?!” Par 
primerov, ki so mi dali misliti. Najnovejši med njimi je bila zadnja debata, v kateri so svoje 
miselne kapacitete soočili republikanski kandidati za ameriškega predsednika. Senator s 
Floride, Marco Rubio, ki spada v ožji krog favoritov za Belo hišo in mu gre tudi sicer zelo 
dobro, je rekel: “Ne razumem, zakaj stigmatiziramo poklicno izobraževanje. Varilci zaslužijo 
več kot filozofi. Torej potrebujemo več varilcev.” Da si je Rubio podatek enostavno izmislil, so 
analitiki v ZDA dokazali že kmalu po soočenju. 

Kaj pa Slovenija? Na strani Statističnega urada RS sem preverila, ali to morebiti drži za nas. 
Podatkov za varilca natančno ni, imajo pa jih na skupine poklicev. Varilce štejejo med 'kovi-
narji, strojni mehaniki' in za leto 2013, zadnji dostopni podatki, se izpiše naslednje: povpreč-
na mesečna bruto plača je 1.286 EUR. Tudi filozofov SURS posebej ne šteje. Zaradi širokega 
spektra znanj jih najdemo v različnih vlogah, kakšnega gotovo tudi med varilci, jaz sem jim 
za potrebe te kolumne določila skupino 'strokovnjaki za pravo, družboslovje, kulturo ipd.', 
kamor jih tudi sicer prištevajo. Njihova povprečna mesečna bruto plača je leta 2013 znaša-
la: 2.350 EUR. 

V Sloveniji torej filozofi v povprečju zaslužijo skoraj dvakrat več kot varilci. Je pa res, da 
ne vem, kako zelo hitro dobiš v Sloveniji službo kot varilec in kako zaposljiv si z znanji, ki 
pritičejo filozofu. Meni se oboji zdijo pomembni. Na 'uč' bi pa rekla, da ob vedenju, kako 
predvsem poklice, kakršen je tudi varilec, dandanes vse pogosteje nadomeščajo stroji, pok-
lic varilca najverjetneje ne spada v ožji krog poklicev prihodnosti. Dvomim tudi, da so sanje 
povprečnega starša, kako bi njegov ali njen otrok postal varilec. Lahko pa, da se motim in 
bomo v prihodnje samo še varili. No, pivo menda že vse pogosteje varimo v domačih gara-
žah, tudi število mikropivovarjev v Sloveniji lepo raste. 

Antiintelektualizem se je globoko zažrl tudi v 'holivude'. Recept za filmsko uspešnico je 
jasen: postavni igralci in še lepše igralke, bitka dobro proti zlu, akcija, morda kakšen vampir-
ček ali dva, tudi zombiji so v redu, srečen konec, pa smo zmagali, kot bi rekel moj znanec. 
'Izjemni' so tudi dialogi, ki jih redno ponujajo slovenske nadaljevanke. Vse več jih je, a zares 
od njih dobivamo vse manj hrane za svoje možgane. Namesto da bi bolj in bolje sobivali 
drug z drugim, gledamo resničnostne šove in ljudi, ki se tam povečini smešijo. Bog ne daj, 
da bi crknu televizor. 

Drug primer, ki mi je poleg Rubia dal misliti, je bil pred časom basist skupine Dan D Ni-
kola Sekulović. V eni od epizod podkasta Metin čaj (št. 054), ki ga soustvarjam, je namreč 
govoril tudi o tem, kako je bila glasba včasih na čelu boja za družbene spremembe, pogo-
varjali smo se o dolgih laseh, s katerimi so fantje včasih razburjali esteblišment, danes pa 
je z redkimi izjemami glasba samo še skromna vsebina in štanca v zapovedanem formatu. 
Nobenih revolucij več. Tuc tuc. Ti ti ti ti ti ti. Kaj se je zgodilo?

Da o politikih niti ne govorim. Ne prosperira sveta preproščina samo v Združenih dr-
žavah, pospešeno jo uvažamo tudi v Evropo. Politiki so včasih narekovali trende, danes 
pa samo še sledijo javnomnenjskim raziskavam. Preverijo ankete, kaj ljudje podpirajo, in 
svojo retoriko temu primerno prilagajajo. Namesto da bi vodili, sledijo. Ker 'to ljudje hočejo'. 
Podobno delujejo (nekateri) največji mediji: “Saj jim samo dajemo, kar radi gledajo, berejo, 
slišijo.” Ne govori se o stvareh, ki bi si nujno zaslužile več pozornosti, ampak o stvareh, na 
katere se ljudje dobro odzivajo in prinašajo ratinge. Televizijske oddaje v živo analizirajo 
in vsebino temu primerno prilagajajo. Prazne flaše najbolj odmevajo. Komentatorji so s 
preredkimi izjemami postali tisti vmesni del za zapolniti med oglasi. “Kot hitra prehrana so,” 
sem nekje ujela: “napolnijo te, ampak ne tudi nahranijo.” Res globoko smo padli. 

In za konec se spomnim še Vojnovića v Dnevniku in njegovo kolumno Ljudje za na plažo, 
ki jo je sicer objavil že pred časom: “Ideologija, ki nam prodaja knjige za na plažo, nas namreč 
počasi preobraža v ljudi, nezmožne razumevanja kompleksnejših besedil. Če se nam danes zdi 
naporno branje resne literature, nam bo že jutri naporno branje daljših časopisnih člankov, po-
jutrišnjem pa bodo višek naših bralnih dosežkov navodila za uporabo pralnega praška.” 

In s tem v mislih tečem do smučišča v Dolgi vasi in nazaj. Čudovita pot. Kaj se je zgodilo 
z nami, da smo postali takšni lenuhi? Ne da se nam delati resne muzike, ne da se nam brati 
resnih knjig, ne da se nam snemati resnih filmov ... Je potem sploh kaj čudnega, da takšni 
'ne da se nam' profili zasedajo tudi najvišje položaje tudi v politiki? Ne da se nam prevzeti 
odgovornosti, ne da se nam voditi, ne da se nam pogledati zunaj meja naših ograj. 

Drugačno ni nujno slabo. Večkrat se zato spomnim reka, ki pravi nekako takole: ”Vaše 
življenje se začne takrat, ko se vaša cona udobja konča.” Ne vem torej, ali potrebujemo dan-
danes več varilcev ali več filozofov, vem pa, da bi nam prav prišlo več ljubezni do modrosti. 
In več radovednosti. In da bi možgane s paše večkrat odpeljali nazaj na delo.

Nataša Briški

KOLUMNA
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Klapska glasba v Kočevju!
V nedeljo, 6. decembra, ob 19. uri v Šeškovem domu. 

Na dobrodelni koncert za fundacijo mag. Alenke Gabrič, na katerem bo 
 nastopila odlična klapa Tramuntana iz Kraljevice, vabi Rotary klub Kočevje.

Vabilo na podelitev listine Občina 
po meri invalidov
Zveza delovnih invalidov Slovenije, Društvo invalidov Kočevje in Občina Ko
čevje Vas vabimo v torek, 8. decembra 2015, ob 16. uri v prostore Šeškovega 
doma, Prešernova ulica 11, Kočevje na  svečano podelitev listine Občina po 
meri invalidov. 

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru svojega projekta Občina po meri in
validov spodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za 
njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kakovost življenja vseh občanov.

Nudimo vam:

• ZAKOLIČENJE OBJEKTOV

• GEODETSKI NAČRTI

• UREDITVE MEJ

• DELITEV PARCEL

• EVIDENTIRANJE STAVB V KATASTER STAVB

Vabljeni na letni koncert Pihalnega orkestra Kočevje - 
1927 v soboto, 12. decembra 2015, ob 19. uri v športno 
dvorano Kočevje. 
Gostje: KUD Jazbec in partnerji ter Urshine mažorete. 
Vstopnice bodo od 1. decembra v predprodaji v  
Mestni kavarni.

Foto: Bojan Štefanič 
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Zgodovina policije

Slovenija je v svetovnem merilu 
majhna in varna država, naši varu-
hi reda pa imajo bogato in pestro 
zgodovino, ki je primerljiva z veli-
kimi narodi ali jih celo prekaša. O 
policijski zgodovini, predvsem tisti 
bolj oddaljeni, je bilo v Sloveniji 
malo napisanega. Tako zaostajamo 
za sosednjimi in drugimi državami 
zahodne Evrope, kar ugotavlja tudi 
naš najvidnejši raziskovalec prete-
klosti slovenske policije Pavle Čelik, 
ki meni: »Za tak zaostanek je več 
razlogov, od ideoloških in političnih 
do teženj, da bi vsaka nova oblast 
naredila svojevrsten križ tudi čez 
dotedanjo varnostno organizacijo, ki 
naj bi se po mnenju vsake nove ob-
lasti začela pravzaprav šele z njo.«

Policijska organizacija je bila 
vedno podrejena vladarju – oblasti, 
ki jo je ustanovila za pomoč pri za-
gotavljanju pravnega reda države. 
V preteklosti in sedanjosti bi si brez 
nje težko predstavljali spoštovanje 
zakonov in varno življenje. Po bese-
dah avtorice Darinke Kolar Osvald 
gostujoča razstava prehaja krono-
loške meje današnje in pretekle do-
movine ter nas popelje v Kraljevino 
Jugoslavijo, Kraljevino Srbov, Hr-
vatov in Slovencev, v avstro-ogrsko 
monarhijo ter avstrijsko cesarstvo. 
Predstavlja zgodovino institucije, 
ki igra pomembno vlogo v življenju 
vsakega posameznika. 

Skozi poglavja sta predstavljena 
začetek in razvoj policijske organi-
zacije na slovenskih ozemlju, ki je 

skozi zgodovino pripadalo različnim 
državnim tvorbam. Gre za njihovo 
predstavitev z značilnostmi časa in 
njihovih varnostnih sil, zlasti tistih, 
iz katerih se je leta 1849 razvila da-
našnja policija. Do druge svetovne 
vojne se je imenovala orožništvo 
oziroma žandarmerija, v letih od 
1941 do 1946 narodna straža, nato 
do leta 1991 milica in zatem policija. 
Avtorica je želela predstaviti objekti-
ven prerez obdobja z zgodovinskim 
dokumentarnim, fotografskim in ma-
terialnim gradivom, verodostojnimi 
rekonstrukcijami in reprodukcijami 
predmetov ter vsebino predstaviti 
tako, da bo razumljiva vsem obisko-
valcem, tako otrokom kot strokov-
njakom. Pri prebiranju zakonov, ki 
so urejali delovanje predhodnic da-
našnje policije in so predstavljeni na 

razstavi, je ugotovila, da se temeljne 
določbe do danes niso bistveno spre-
menile. Nekatera najpomembnejša 
pooblastila policije v kazenskem 
postopku ali glede uporabe prisilnih 
sredstev ostajajo v jedru enaka, kot 
so bila določena v aktih pred 150 
leti. Tudi etična in moralna načela 
so bila že takrat natančno zapisana. 
Spoštovanje orožniškega poklica pa 
je kazalo, da je orožniška organiza-
cija načela dosledno upoštevala in 
iz svojih vrst izključevala tiste, ki 
jih niso bili sposobni uresničevati. 
Razstava poudarja tudi obstoj ene-
ga najstarejših policijskih muzejev 
na svetu, ki skrbi za ohranjanje in 
predstavljanje policijsko-pravosodne 
dediščine na slovenskem etničnem 
ozemlju.

Z dopolnjeno gostujočo razstavo 

želimo v Pokrajinskem muzeju Ko-
čevje približati zgodovino policije 
najširši javnosti, predstaviti razloge 
za njen nastanek in obstoj ter jo do-
polniti s podatki za lokalno okolje. 
Posebej obravnavamo Kočevsko, 
Ribnico, izpostavljeno je območje 
Gotenice. Obiskovalci razstave si 
bodo lahko ogledali tudi posnetke 
delovanja policistov ter spoznali 
življenjske zgodbe nekaterih koče-
vskih predvojnih orožnikov, med 
katerimi izpostavljamo Kristijana 
Bavčarja in Rudolfa Cvetka. Slednji 
izvira iz družine orožnika Janeza 
Cvetka in je znan kot prvi Slovenec, 
ki je osvojil olimpijsko medaljo, in 
sicer kot član avstrijske sabljaške 
reprezentance.

Dokumentarno gradivo, fotografije 
in predmeti so bili pridobljeni iz 

najrazličnejših virov: iz arhiva Mi-
nistrstva za notranje zadeve, Arhiva 
Republike Slovenije, Pokrajinskega 
arhiva v Mariboru, Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije, Narodnega 
muzeja Slovenije, Pokrajinskega mu-
zeja v Mariboru, Specialne knjižnice 
Ministrstva za notranje zadeve, Cen-
tralne pravosodne knjižnice in drugih 
knjižnic v Sloveniji in tujini ter od 
številnih slovenskih in tujih zbira-
teljev. Pri dopolnitvi razstave sode-
lujemo Pokrajinski muzej Kočevje, 
Muzej Ribnica, Policijska uprava 
Ljubljana, Policijski postaji Kočevje 
in Ribnica ter številni posamezniki iz 
vrst policistov in ostali.

Odprtje načrtujemo za 4. decem-
bra 2015 ob 11. uri. Kulturni pro-
gram bo popestril Policijski orkester, 
katerega začetki delovanja segajo v 
čas po drugi svetovni vojni, saj je 
bila poleti 1948 ustanovljena Godba 
ljudske milice. Za ustanovitev si je 
prizadevala tedanja slovenska vlada, 
predvsem minister za kulturo Rado-
van Gobec, minister za notranje za-
deve Boris Kraigher, načelnik uprave 
ljudske malice za Slovenijo polkov-
nik Vasja Zgonc, nekdanji dirigent 
slovenske partizanske godbe Bojan 
Adamič in drugi slovenski glasbeniki 
in politiki.
Vesna Jerbič Perko,  
Darinka Kolar Osvald
Viri:
• Arhiv PMK Kočevje
• http://www.policija.si/index.php/opoliciji/1396
• http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.

si/pageuploads/VARNOST/VARNOST__3_ 
september_2014.pdf

Razglednica mesta Kočevje, na kateri je fotograf upodobil tudi mestnega orožnika, okoli 1935 • Foto: PMK Kočevje 

Piščalki orožnika Bavčarja, zasebna last • Foto: Živa Ogorelec, PMK Kočevje
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Drevoredi v Kočevju
Ob misli na neki kraj imamo pred 
očmi predvsem stavbe in ulice ter 
ljudi in dogodke. Neločljivi del 
nekega kraja pa so tudi vrtovi in 
parki, zlasti pa drevoredi. V sončnih 
jesenskih dneh številni uživamo v 
hoji po šumečem listju. Pod divjimi 
kostanji številni iščejo plodove, s ka-
terim si pomagajo do zdravja, otroci 
pa z njim veselo ustvarjajo. Takšnih 
kostanjevih drevoredov je bilo v 
Kočevju pred drugo svetovno vojno 
več. Edini ohranjeni je na Kolod-
vorski. S svojo senco je hladil vse, 
ki so v Kočevje prihajali ali odhajali 
z vlakom. Prišleke je pospremil vse 
do prvih vil in Marijinega doma, od 
koder se je odprl pogled na mesto 
vse do Karlovega mostu in glavnega 
trga pred cerkvijo. Pod kostanjevimi 
drevesi ob južnem delu gradu so svo-
jo robo občasno ponujale branjevke. 
Kostanji so rasli tudi vse od Doma 
za slepo deco do Hotela Post, kamor 
so ljudje hodili na promenado. Ob 
nedeljah je sprevod vodila godba, ki 
so ji sledili sprehajalci. Četrti dre-
vored je vodil od gostilne Verderber 
(na križišču današnje Reške ceste in 
Podgorske ulice) do kopališča v Ga-
ju, kjer so si Kočevarji vroče poletne 
dni krajšali z namakanjem v čisti 

Rinži, se nastavljali sončnim žarkom 
ali pa čolnarili.

S kostanji pa je povezana tudi 
rudarska anekdota. Približno na lo-
kaciji današnje banke je pred drugo 
svetovno vojno stal Dom za slepo 
deco. V bližini še stoji stavba, v ka-
teri je bila nekoč gostilna Schleimer. 
Tu so se radi ustavljali rudarji, ko so 
se z dela vračali domov proti Dolgi 
vasi, Črnemu Potoku in drugim 
okoliškim vasem. Pred vhodom so 
drugega na drugega naložili svoja 
prevozna sredstva, takrat so bila to 
kolesa. Nekaj mladeničev je prišlo 
v gostilno na kracherle (sodavico). 
Rudarji so jih nagnali, češ, mladič-
ki, pojdite domov. Fante je to zelo 
užalilo in razjezilo. Sklenili so se 
maščevati. Na vseh kolesih so za-
menjali krmila s sedeži in obratno. 
Nato so splezali na bližnje kostanje, 
saj so bile njihove krošnje odlično 
skrivališče. Čakanje na knape je bilo 
kar dolgotrajno, vendar se je obresto-
valo. Lastniki biciklov se niso znali 
odpeljati domov, ker so bili okajeni, 
pa tudi niso takoj ugotovili, kaj je 
narobe. Kostanji so mladeničem si-
cer ponudili dobro zavetje, a kaj, ko 
jih je premagal smeh …
Vesna Jerbič Perko

www.energetske-prenove.si

Popolna prenova 
na 120 obrokov

Kostanjev drevored ob gradu • Foto: Josip Dornig, okoli 1930, PMK Kočevje



Kočevska november 2015www.kocevje.si 22Šport

Slovenski gasilci so svetovni podprvaki

Vendarle uspešna kočevska 
kegljaška jesen 

Od 19. do 24. oktobra je v Montgo-
meryju v Alabami potekalo XXIV. 
svetovno prvenstvo Firefighter 
Combat Challenge, poimenovano 
tudi Najtežji dve minuti v športu. 
Našo državo je zastopalo sedem 
fantov – vsi so prostovoljni gasilci 
–, med njimi tudi domačin iz PGD 
Stara Cerkev Sebastjan Vovko. Na 
prvenstvu je sodelovalo več kot 
600 tekmovalcev iz 14 držav, 29 
ameriških zveznih držav in sedmih 
kanadskih provinc, tekmovanje pa si 
je ogledalo več kot 65.000 gledalcev. 
Tekmovali so v kategorijah posame-
zno, tandemi in v štafetah.

Naša reprezentanca v sestavi Ma-
tic Zupan (PGD Moste pri Komen-
di), Domen Pavlič (PGD Begunje), 
Gregor Stanonik (PGD Gorenja vas), 
Anže Habjan (PGD Podnart) in Se-
bastjan Vovko (PGD Stara Cerkev) 
je zadnja leta ena najboljših ekip v 
Evropi. Samo letos so že na prip-
ravljalnih tekmah dosegali odlične 
rezultate, osebne in ekipne rekorde 
ter najboljše uvrstitve: Strasbourg 
(FRA), 1. mesto; Torun (POL), 2. 
mesto; Szczecin (POL), 1. mesto in 
Lesce (SLO), 1. mesto.

Najtežji dve minuti v športu se 
imenuje zato, ker je to neverjetno na-
porno tekmovanje. Gasilci tekmujejo 
v popolni operativni gasilski opremi, 
ki je težka 25 kilogramov. Po stopni-
šču morajo priteči v tretje nadstropje 
in s seboj nesti 20 kilogramov zvite 

cevi. Ko pridejo do vrha, odložijo 
cev in po vrvi potegnejo 20 kilogra-
mov težko utež 12 metrov visoko, 
nato stečejo po stopnicah navzdol. 
Na poligonu tekmovalci s težkim 
kladivom udarjajo po železni kladi, 
ki jo morajo premakniti za en meter. 
Med ovirami tečejo 30 metrov, vza-
mejo polno cev z vodo in jo vlečejo 
nazaj 22 metrov ter z vodo zbijejo 
tarčo. Spustijo cev in zagrabijo 80 
kilogramov težkega ponesrečenca, ki 
ga vlečejo 33 metrov do cilja.

Prve štiri dni so potekale kvali-
fikacije. Že prvi dan kvalifikacij se 
je Sebastjan Vovko s časom 1:34,96 
uvrstil v Lion's Den – prestižni klub, 
v katerega lahko prideš le, če dose-
žeš čas pod 100 sekund.

Kvalifikacije so pokazale, da so 
fantje zelo dobro pripravljeni in v 
samem svetovnem vrhu, tako posa-
mično kot v tandemih in štafeti. 

Zelo napeto pa je bilo v tekmova-
nju štafet. Reprezentanca se je brez 
težav prebila v finale, kjer je za prvo 
mesto tekmovala z domačo ekipo iz 
Montgomeryja, ki je zmagala lani v 
Phoenixu. V finalu so naši fantje naj-
hitreje opravili s celotno progo in bi 
z najboljšim časom 1:05,49 postavili 
svetovni rekord. Kljub temu niso pos-
tali svetovni prvaki, saj so jim sodniki 
dosodili pet kazenskih sekund zaradi 
prehitrega starta, ki ga sploh ni bilo.

Kljub temu so fantje izredno zado-
voljni z rezultati in temu primerno so 

jim v Begunjah domači in navijači 
pripravili veličasten sprejem.

Sebastjan je za Kočevsko povedal: 
»Občutki so res neverjetni. Vesel 
sem, da sem že prvi dan kvalifikacij 
izpolnil svoj osebni cilj. Tako sem se 
preostale dni lahko bolj osredotočil 
na svoje delo v štafeti. V petkovem fi-

nalu posameznikov sem postavil tudi 
nov osebni rekord ter se prvič spustil 
tudi pod mejo 90 sekund. Rezultat je 
bil dovolj za 39. mesto med 159 po-
samezniki v finalu. V soboto pa smo 
izpolnili tudi skupni cilj, priti med 
prve tri na svetu. Tekmovati na zadnji 
tekmi prvenstva, v finalu štafet, je 

res nekaj neverjetnega. Na koncu bi 
se najprej rad zahvalil družini za vso 
podporo, nato pa predvsem Občini 
Kočevje za pokroviteljstvo in zaupa-
nje, pa tudi vsem preostalim sponzor-
jem in donatorjem, ki so prispevali in 
pomagali, da sem se lahko udeležil 
svetovnega prvenstva.« Špela Vovko

Za kočevskimi kolesarji je že druga 
zelo uspešna sezona vzponov s ko-
lesi po Stojni. Pokal Stojna je sesta-
vljen iz šestih vzponov – dvakrat do 
bosanske koče, dvakrat do koče na 
Stojni in dvakrat do Grčine koče. 
Pokal je odprte narave, a smo bili, 
kar se tiče udeležbe, do zdaj bolj 
konservativni in prireditve nismo 
toliko oglaševali zunaj kočevske 
občine. Razlog je preprost: narediti 
dobro organizirano prireditev, preden 
tekmovanje ponudimo širše. 

Vzponi so se tudi letos začeli v 
Gaju, kjer je bil zbor in so se tekmo-
valci prijavili, po končani prireditvi 
pa je bila tu tudi pogostitev. V zaprti 
vožnji smo se iz Gaja zapeljali do 
vznožja Stojne, kjer smo s polnim 
plinom oddrveli cilju naproti. 

Letošnjih vzponov se je udeležilo 
45 različnih kolesarjev, od tega tri 

kolesarke, kar je več kot lani. Pov-
prečno se je tekmovanja udeležilo 
več kot 25 kolesarjev na vzpon. Naj-
boljši rezultati posameznega vzpona 
v letošnjem letu so: Do Grčine koče 
je Janez Zupanič v 2. kolu odpeljal 
v 20 minutah in 50 sekundah. Do 
taborniške koče je prav tako Janez 
Zupanič v 4. kolu odpeljal s časom 
22 minut in 16 sekund. Do bosanske 
koče je Janez Dejak v 6. kolu odpe-
ljal v 25 minutah in 3 sekundah. 

Rezultati Pokal Stojna 2015 po 
kategorijah:
U20: 1. mesto: Andrej Štefanič; 
U30: 1. mesto: Miha Debeljak, 2. 
mesto: Blaž Marinčič, 3. mesto: An-
že Marinčič; U40: 1. mesto: Janez 
Dejak, 2. mesto: Žiga Okorn, 3. mes-
to: Miha Jurkovič; U50: 1. mesto: 
Aleš Rijavec, 2. mesto: Anton Žagar, 

3. mesto: Bogomir Štefanič; 50+: 1. 
mesto: Silvo Kegel, 2. mesto: Damir 
Skender, 3. mesto: Bojan Briški
Ženske: 1. mesto: Mojca Štefanič, 
2. mesto: Andreja Rebolj, 3. mesto: 
Špela Pohar

Cilji za leto 2016
Kolesarsko društvo Melamin si tudi 
v prihodnje želi organizirati Pokal 
Stojna 2016, tekmovanje pa naj ne 
bi imelo večjih organizacijskih spre-
memb, seveda pa se trudimo, da bi 
postali še boljši. Morda bomo začeti 
bolj agresivno oglaševati zunaj ko-
čevskih meja, morda kakšen vzpon 
umestimo v koledar Kolesarske 
zveze Slovenije, kjer bi se vzpon štel 
tudi v točkovanje vzponov po Slove-
niji. Največja želja pa je, da bi se pri-
reditve udeležilo še več kolesarjev.
Janez Dejak

»Upam, da sobotni poraz proti Hra-
stniku ni bil usoden za obstanek v 
prvi ligi. Načrtovani točki sta izpuh-
teli po naši krivdi – moštvu prepros-
to ni šlo. Fantje so imeli preveč 
trde roke, gostje so izkoristili naš 
slabi dan, in sicer tesno, a zasluženo 
slavili z izidom 5 : 3,« je po tekmi 
7. jesenskega kroga v prvi državni 
kegljaški ligi dejal Jože Kozina, 
večletni predsednik Kegljaškega 
kluba Kočevje. Ta se je na noge pos-
tavil davnega leta 1960, ko sta hkrati 
začeli delovati ženska in moška 
ekipa. Slednja je z lansko uvrstitvijo 
v prvo ligo dosegla največji uspeh v 
zgodovini kluba, članice, ki tekmu-
jejo v drugi ligi, pa so že nastopale v 
najkakovostnejšem razredu. »Trenu-
tni pogled na lestvico kaže, da se de-
kleta s tremi točkami naskoka pred 
drugo uvrščenimi kar dobro držijo. 
V petem krogu so s 5 : 3 slavile proti 
Izoli v gosteh,« jih pohvali Kozina, 
ki je obe ekipi vodil tudi kot trener. 

Do konca prvega dela prvenstva sta 
na sporedu še dva kroga. Članom 
ostane neizprosen boj za predzadnje 
mesto (z Ljubeljem 1) v skupini 
desetih ekip, ki zagotavlja obstanek 
v prvi ligi. Kozina ne dvomi, da jim 
ne bo uspelo, čeprav se zaveda, da 
ne bo lahko. »Treba je priznati, da 
po kakovosti nimamo vseh šestih 
igralcev, ki bi se lahko enakovredno 
kosali z večino ekip v elitni diviziji. 
540 podrtih kegljev po posamezniku 
je namreč spodnja meja, ki bi nas še 
lahko držala na mirnih vodah; tega 
so trenutno zmožni le trije igralci 
(prvo ime je Zlatko Pajnič),« je 
poudaril Kozina. Članice, ekipa je 
med osmimi najmlajša v ligi, bodo 
vztrajale do konca s prizadevanji, da 
bi se uvrstile višje. »Klub trenutno 
šteje 50 članov, kar je sicer lepa 
številka, a med temi pogrešamo več 
mladih,« je še dejal Kozina. Kegljači 
so trenutno edini klub s prvoligaško 
izkaznico.   P.Š.

Nesojeni svetovni rekord • Foto: Branko Habjan

Pokal Stojna 2015
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Ekipa JK Kočevje na regati ELAN Impression 
sailing week 2015

Jubilejno, 20. leto za ponirke zelo uspešno

Člani ekipe nismo imeli večjih 
pričakovanj. Tekmovali smo v sku-
pini Cruiser z jadrnico ELAN 37. 
Bowman Tomaž Figar, na genovi 
Jože Pavlinjek in Angel Aragon, na 
glavnem jadru Aljaž Palčeč in Uroš 
Zgonec, ki je bil zadolžen tudi za 
špinaker, Marjan Zajc na poziciji 
dvižnih vrvi in špinakerja ter Jerica 
Aragon kot navigator. Ker slednja 
na regatah v tej postavi še ni tekmo-
vala, smo večinoma preverjali svoja 
znanja in izkušnje ter sposobnost 
usklajenega delovanja. 

Regatni odbor je ob 12. uri, sicer 
ob slabem vetru, a z obeti, da se 
bo še okrepil, odredil štart prvega 

plovbe. To je bila tehnična plovba 
dveh krogov okoli boje in nazaj 
po sredini kanala med Tkonom in 
Biogradom. Posadki je ta štart uspel 
zelo dobro. Taktično pravilna je 
bila tudi odločitev iskanja višine ob 
celini namesto pri Pašmanu in prvi 
obrat na boji s časovno usklajenim 
dvigom špinakerja ter ravno linijo 
proti štartni boji je pokazal, da smo 
med prvimi 10. jadrnicami. Z nekaj 
prerivanja na obratu na štartni boji 
ter ponovnim iskanjem višine ob 
celini smo na tehnični boji obrnili 
tokrat kot sedmi. Zaradi večje ja-
drnice od okoliških konkurentov bi 
morali zadržati prednost, vendar je 

nekaj nezbranosti tik na ciljni črti 
pripomoglo, da se je pred nas vrinila 
ELAN 340. Absolutno osmo mesto 
nam je vlilo večja pričakovanja in 
zavedanje, da je ekipa zelo dobra.

Drugo plovbo smo startali v moč-
nejšem vetru. Tehnično je bila enaka 
prvi, sicer s pomikom boje v desno 
proti celini. Kot krmar sem ponovno 
iskal višino ob celini, kar pa se je 
tokrat izkazalo za taktično napako, 
saj je veter pihal močneje ob Pašma-
nu. Na boji smo tako obrnili kot 
17. in še s precej poznim dvigom 
špinakerja. Z vetrom v krmo nam je 
uspelo pridobiti nekaj mest. Po pre-
rivanju na obratu pri boji s še tremi 
drugimi jadrnicami je sledila taktika 
jadranja proti otoku in na obratu na 
boji smo se znašli na 12. mestu. Do 
cilja nam je to mesto tokrat uspelo 
tudi obdržati.

Pozno popoldne je sledila še tretja 
plovba, ki je bila orientacijska. Star-
tali smo na istem mestu kot pri teh-
nični plovbi pred tem, nato smo pluli 
mimo otokov Sv. Katarina in Planac 
po levi strani, po levi strani obšli 
tudi svetilnik na čeri Kočerka ter 
v cilj prišli pred vhodom v Marino 
Kornati v Biogradu. Tokrat mi start 
ni najbolje uspel, nekaj manj zbra-
nosti v ekipi je prispevalo k temu, da 
smo se proti svetilniku bližali med 
zadnjimi jadrnicami in domala že v 
mraku in skoraj popolnem upadu ve-
tra. Na koncu smo zasedli 21. mesto. 
Vidno utrujeni in malce razočarani 
nad zadnjo plovbo smo v popolni 
temi privezali jadrnico v marini. 

Novo moč in zagon za naslednji 
dan pa nam je dala razglasitev rezul-
tatov tekmovanja prvega dne. Točk-

ovanje po skupinah nas je postavilo 
na drugo mesto v skupini, hkrati pa 
pokazalo, da je prvo mesto nedoseg-
ljivo, saj je zmagovalna ekipa dobila 
prav vse tri prve plovbe. Čakala nas 
je ne prav lahka naloga – zadržati 
drugo mesto v skupini.

Drugi dan jadranja je postregel s 
povsem enakimi vetrovnimi pogoji 
kot dan prej. Regatni odbor se je 
odločil za dve plovbi, in sicer dalj-
šo orientacijsko in krajšo tehnično 
plovbo, če bosta dovoljevala čas 
in veter. Orientacijska plovba nas 
je vodila izpred Tkona v Murter-
sko morje, in sicer ob obali otoka 
Pašman, med otokoma Gangaro in 
Kotula Vela ter nazaj proti Tkonu, 
pri čemer smo morali otok Gnalić 
obiti po levi strani. Štart je ponovno 
dobro uspel in na obratu na tehnični 
boji pri prehodu Pašmanskega ka-
nala pred Biogradom smo se znašli 
nekje v sredini flote, na drugi teh-
nični boji pred Sv. Katarino pa kljub 
malce počasnim dvigom špinakerja 
začrtali svojo smer. Izkazalo se je, 
da je razdalja ob Pašmanski obali z 
vetrom v krmo ključna za končno 
razvrstitev v tej plovbi. Uspešno 
smo prehiteli še kar nekaj jadrnic z 
genakerjem (npr. ELAN 350) in bili 
tik za sicer razred ali dva večjimi 
jadrnicami ELAN impression 434 
in 514. Kljub veliki želji celotne 
posadke in veliki zbranosti do konca 
plovbe teh dveh jadrnic nam ni us-
pelo prehiteti, in po skoraj treh urah 
plovbe smo prišli v cilj znova med 
prvimi 12 jadrnicami. Vedeli smo, 
da je bila to dejansko potrditev dru-
gega mesta v skupini, ne glede na 
rezultat v zadnji plovbi. 

V peti plovni je bil štart spet neko-
liko bolj adrenalinski kot v prejšnjih 
dveh ali treh. S postavljanjem pred 
najhitrejše jadrnice smo prešli štar-
tno linijo med prvimi, po napaki 
krmarja takoj zatem pa nekoliko 
zaostali in z nepotrebnim iskanjem 
višine izgubili nekaj mest. Sicer se je 
izkazalo, da je ta plovba med vsemi 
jadrnicami še najbolj izenačena. 
Na tehnični boji pred naseljem Sv. 
Filip i Jakov smo se znova znašli 
sicer med prvimi, a v drugi polovici 
najhitrejših jadrnic. Čakala nas je še 
dolžina proti Biogradu, spet z vetrom 
v krmo, in uspešno smo prehiteli še 
dve jadrnici, premoč pa žal morali 
prepustiti lažji in hitrejši ELAN 340. 

Ob prihodu v cilj smo se vsi 
zavedali, da smo odlično opravili 
vsak svoje delo na jadrnici, da smo 
presegli začetna pričakovanja in da 
smo ob malce boljši jadrnici in s 
kančkom sreče sposobni na kateri 
drugi regati doseči še kaj več. 

Na regati je v skupini Perfor-
mance tekmovala tudi jadrnica Sky 
(ELAN 450), katere krmar je bil 
Marjan Kočila, ki že več let živi v 
Kočevju. Jadrnica je z veliko pred-
nostjo zmagala v svoji skupini. Tako 
sta nagradi Absolutni zmagovalec 
regate Impression Sailing Week in 
zmagovalec najhitrejšega razreda 
Performance pripadla posadki jadr-
nice Sky (Elan 450) Jadralnega klu-
ba Štorklja s krmarjem Marjanom 
Kočilo. Ekipa je naslov absolutnih 
zmagovalcev osvojila trikrat zapo-
redoma in domov za vedno odnesla 
dosedanji prehodni pokal – 35 kg 
težko leseno krmilo. 
Andrej Janša

Potapljaško društvo Ponirek letos 
obeležuje 20-letnico delovanja, us-
tanovljeno je bilo namreč 13. marca 
1995. 

Ponirki smo tudi to leto začeli 
s tradicionalnim odprtjem sezone 
januarja v Novem mestu, in sicer pri 
prijateljih iz društva KPA Novo mes-
to. Že marca pa je sledil naš 'glavni 
dogodek' leta (vsaj tako smo takrat 
mislili), proslava ob naši dvajsetle-
tnici. Zabave se je udeležilo okoli sto 
potapljačev iz vse Slovenije in tudi 
nekaj prijateljev iz Hrvaške. Ker smo 
seveda združili prijetno s koristnim, 
smo pri potopu v naše jezero, ki je 
imelo prijetne 4 stopinje Celzija, iz 
vode še pobrali smeti.

Zelo kmalu so nas prijetno prese-
netili v naši krovni organizaciji, Slo-
venski potapljaški zvezi. Na rednem 
občnem zboru Slovenske potapljaške 
zveze, ki je bila konec marca, je bilo 
namreč odločeno, da se Potapljaške-
mu društvu Ponirek podeli bronasto 
plaketo Slovenske potapljaške zveze 
za dolgoletno uspešno delovanje na 

področju izobraževanja in sodelo-
vanja v Podvodni reševalni službi. 
Predstavnik društva se je podelitve 
nagrad seveda udeležil in tako bro-
nasta plaketa Slovenske potapljaške 
zveze krasi naše društvene prostore. 

Ponirki smo seveda tudi letos so-
delovali pri čistilni akciji Očistimo 
Kočevsko 2015. Tokrat smo v do-
govoru s koordinatorico akcije Tino 
Kotnik čistili reko Rinžo, natančneje 
del pri mostu v Mahovniku. Očistili 
smo strugo reke, pridne roke pa so 
pobrale tudi smeti ob sami brežini in 
v okolici. 

Tudi na naše malčke nismo poza-
bili. V sklopu dneva odprtih vrat OŠ 
Zbora odposlancev smo mladim na-
dobudnežem predstavili naše društvo, 
potapljaško opremo, potapljanje, 
pravila varnega potapljanja, Podvod-
no reševalno službo in seveda pomen 
čistih voda za naše življenje. Podobne 
predstavitve smo imeli še na OŠ Stara 
Cerkev in OŠ Ljuba Šercerja.

Ves čas pa smo seveda izvajali tudi 
prelepe potope v našem jezeru in tudi 

na morju. Kot vsako leto smo se tudi 
letos junija odpravili na enotedensko 
potapljanje na Dugi otok, konec 
avgusta pa smo se udeležili enote-
denskega potapljanja na otoku Pag.

Letos smo ponirki dobili tudi novo 
generacijo potapljačev. Ti so, pod 
vodstvom inštruktorja PSS in CMAS 
Tima Osmaka, svoje teoretično zna-
nje pridobivali v Kočevju, praktični 
del vaj pod vodo in prve potope pa 
so opravili v Diving centru Adria, v 
Oštru na Hrvaškem. 

Priznanj za ponirke pa še ni bilo 
konec. Oktobra smo ob občinskem 
prazniku občine Kočevje, na pri-
reditvi Tu, kjer sem doma, prejeli 
spominsko plaketo občine Kočevje 
ob 20. letnici delovanja društva, za 
uspešno delovanje na področju izo-
braževanja, podvodnega reševanja, 
za pomoč pri čistilnih in reševalnih 
akcijah ter varstvu okolja. To je bil 
za nas še en dokaz, da društva deluje 
v pravo smer in da naše delo opazijo 
tudi drugi, na kar smo seveda vsi 
člani zelo ponosni. Oktobra pa je v 

Krškem potekal tudi vsakoletni zbor 
reševalcev z državno vajo Podvod-
ne reševalne službe in podelitvijo 
priznanj in nagrad. S ponosom naj 
povemo, da so trije naši člani, Dare 
Osmak, Boštjan Mihelič in Tim 
Osmak, postali prejemniki zlate 
medalje Podvodne reševalne službe 
Slovenije.

Letos nas čaka še nekaj potopov, 

tradicionalna zabava ob zaključku 
leta in seveda redni sestanek, na ka-
terem bomo potegnili črto pod leto 
2015. Prepričani smo, da je bilo le-
tošnje leto naše leto, prežeto z lepimi 
potopi, priznanji in nagradami in se-
veda s tistim, kar je najpomembneje 
– dobro družbo. Vabljeni ste tudi na 
našo spletno stran www.ponirek.org.  
Andrej Hočevar

Ekipa JK Kočevje se je 6. in 7. novembra udeležila 9. med
narodne regate ELAN Impression sailing week 2015, ki se 
je odvijala v Pašmanskem kanalu. Na njej je dovoljeno tek
movati le jadrnicam proizvajalca ELAN, ne glede na razred 
in dolžino jadrnice. Skupine so bile oblikovane po tipu Ela
novih jadrnic, in sicer impression, cruiser in performance. 
V slednji je bila tudi najmočnejša konkurenca. Regate se je 
udeležilo 29 jadrnic, od tega 18 iz Slovenije, štiri iz Hrvaške, 
štiri iz Madžarske, ter po ena iz Avstrije, Češke in Poljske. 

Foto: Uroš Zgonec

Foto: Vesna Melink
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Telovadba doma: vaje z lastno težo za vsakogar
Veseli december je že skoraj pred 
vrati. Nakupovanje daril, kuhano 
vino in peka domačih dobrot bodo 
zaznamovali prihajajoči mesec. 
Veliko ljudi si vsako leto obljubi, da 
tokrat med prazniki ne bodo pridobili 
dodatnih kilogramov. Pri tem nam je 
lahko v veliko pomoč redna telesna 
aktivnost, ki nam ne bo le preprečila 
povečanja telesne teže, temveč bo 
pozitivno vplivala na naše zdravje 
v celoti. V dnevnem vrvežu pa si 
marsikdo težko najde čas za obisk 
vodene telesne vadbe, ki je vezana 
na čas in prostor, zato smo poiskali 
vaditeljico, ki nam je predstavila 
nekaj ključnih vaj, ki jih lahko vsak 
posameznik izvaja kjerkoli in ka-
darkoli, torej tudi doma, v dnevni 
sobi ali kuhinji, ko otroci zaspijo, 
preden zjutraj člani družine vstanejo 
ali pa čez dan, po prihodu iz šole ali 
službe. Metka Ilc je nekdanja roko-
metašica, ki že več kot tri leta izvaja 
vodeno vadbo tako v Ljubljani kot 
v Ribnici. Vsem, ki želijo narediti 
nekaj več za svoje zdravje, boljše fi-
zično in psihično počutje ter nasploh 
prispevati k boljšemu življenjskemu 
slogu in bi se aktivnostim najraje 
posvetili v zavetju svojega doma, 
priporoča predvsem vaje z lastno 
telesno težo, ki ne zahtevajo kakršne 
koli dodatne posebne opreme, z 
njimi pa lahko vplivamo na celotno 
telo. Če bomo tovrstni vadbi dodali 
še aerobne aktivnosti, kot so denimo 

tek, hoja, kolesarjenje, pa bo učinek 
še toliko večji.

Vsaj trikrat tedensko ogrevanje je 
obvezno
Preden se odločite za izvajanje vaj 
doma, je zelo pomembno, da ne po-
zabite na ogrevanje. »Vsaj tri do pet 
minut je treba nameniti ogrevanju 
telesa,« svetuje Ilčeva in opozarja, 
da je nujna pravilna izvedba vaj, saj 
lahko drugače kaj hitro naredite več 
škode kot koristi. »Pri sami izvedbi 
se osredotočite na mišice, za katere 
delate, in vaje izvajajte pravilno, 
saj bo le tako vadba uspešna in se 
boste izognili poškodbam,« pravi 
vaditeljica. Izvajati jih je priporo-
čljivo vsaj trikrat tedensko, dobro je 
kombinirati vaje za moč in aerobno 
vadbo. »V enem treningu lahko na-
redimo oboje. Priporočam, da vaje 
za moč delate od 10 do 15 ponovitev 
s krajšim premorom in naredite po 
tri serije. Seveda je odvisno glede na 
stopnjo pripravljenosti in glede na 
starost. Hojo ali tek je dobro izvajati 
vsaj pol ure. Super kardio trening 
pa je vsekakor eden izmed vrhov, 
kot sta Mestni vrh ali Fridrihštajn,« 
svetuje Ilčeva. Izbiro časa, bodisi je 
to jutro, večer ali popoldne, prepuš-
ča vsakemu posamezniku, ki mora 
vaje prilagoditi svojemu bioritmu, 
potrebam in tudi željam. »Res pa je, 
da je za zjutraj bolj primerna aerobna 
vadba, torej tek, hoja, kolesarjenje, 

Pri izpadnem koraku je pomembno, da sta obe nogi iztegnjeni. Najprej se 
moramo postaviti v širino ramen in narediti z desno nogo korak naprej. Pri 
spustu mora biti kot med nogama 90 stopinj, hrbet raven in trup močen. 
Lahko izvajamo več različic, kot so izpadni korak na stran, korak z dvignje
no zadnjo nogo ali povzdignjeno sprednjo nogo. V tem primeru bomo 
veliko naredili predvsem za zadnjo ložo in zadnjico.

Trebušnjakov poznamo veliko. Pri različnih 
vajah delajo različne mišice. Pri osnovni 
izvedbi ležimo na tleh, na ravni podlagi s 
pokrčenimi nogami. Lažje je, da se noge 
dotikajo tal, težja različica pomeni, da noge 
prinesemo do pravega kota. Roke imamo za 
glavo, sama glava je rahlo privzdignjena in v 
podaljšku hrbtenice. Trup oziroma lopatice 
dvigamo od tal, pri čemer je izdih na vrhu. 
Druga vaja je podobna, pri njej krepimo 
predvsem stranske mišice. Noge imamo 
pokrčene pod pravim kotom, roke so za 
glavo in se počasi pomikamo izmenično z 
levim komolcem proti desnemu kolenu in 
obratno. Izdih je spet na vrhu.

Počep je ena od kompleksnejših vaj in hkrati ena daleč najboljših za razvoj 
celotnega telesa, saj vključuje večino mišičnih skupin telesa. Pomembno je, 
da so noge v širini ramen. Počasi se spustimo do kota 90 stopinj, lahko tudi 
globje, v tem primeru gre za globoki počep, pri katerem še bolj intenzivno 
vključimo zadnjično mišico in upogibalke kolen. Hrbtenica mora biti ves 
čas v nevtralnem in ravnem, čvrstem položaju. Nikakor ne smemo napraviti 
grbe. Zadnjica se giblje diagonalno nazaj in navzdol, kolena ne smemo 
spustiti čez stopala oziroma čez linijo nožnih prstov.

Stabilizacija oziroma statična skleca je zelo priporočljiva vadba, z njo krepimo trebušne in hrbtne mišice. Izvedemo 
jo tako, da se opremo na komolce in na prste na nogah. Zadnjica in boki so dvignjeni vzporedno s tlemi. Pazimo, 
da boki niso dvignjeni prenizko ali previsoko, saj s tem samo trpijo hrbtne mišice. Lahko jo izvajamo tudi tako, da se 
obrnemo na bok in držimo oporo samo na enem komolcu in eni nogi, druga počiva na spodnji. Pomembno je, da 
zadnjico dvignemo od tal.

hoja v hribe, za trening moči pa mi-
šice potrebujejo več goriva, zato ga 
je priporočljivo izvajati v popoldan-
skem času.« Pomembna je predvsem 
redna vadba, katere vodilo ne sme 
biti zgolj izguba kilogramov, saj tisti, 
ki začnejo samo s tem namenom, jo 
kmalu opustijo. »Rekreacija mora 
biti način življenja. Tako kot imate 
potrebo po hrani in pijači, se lahko 
ravno tako razvije potreba po giba-
nju. In za zdrav življenjski slog jo res 
priporočam vsaj trikrat tedensko,« 
je jasna Ilčeva. Kot pravi, je sicer 
bolj priporočljivo, da se vaje izvajajo 
pod strokovnim vodstvom, če je to 
seveda le mogoče: »Tako imaš manj 
možnosti, da vaje delaš nepravilno, 
da narediš premalo ponovitev, rezul-
tati in napredek so hitrejši in vseka-
kor je motivacija večja.« Za izvedbo 
vaj doma si je tako predvsem na 
začetku treba vzeti nekoliko več čas, 
spoznati pravilne pristope, se izobra-
ziti glede pravilnosti same izvedbe in 
jih prilagoditi svojim potrebam, sta-
rosti in željam. Vaditeljica je izbrala 
in podrobneje predstavila pet vaj, ki 
jih lahko doma izvajajo tako ženske 
in moški, slednji si lahko privošči-
jo še nekoliko večjo obremenitev. 
Izpadni korak, počep, stabilizacija, 
trebušnjaki in sklece so vaje, ki jih 
izvajamo z lastno težo, z njimi pa 
razgibamo in učvrstimo mišice celot-
nega telesa. Aleksandra Papež

Stabilizacija

Sklece

Izpadni korak

Počep

Trebušnjaki

Z izvajanjem sklec krepimo številne mišice, predvsem v pogon spravimo 
zgornji del telesa, torej hrbet, ledveni del in triceps, ramena, prsi in biceps. 
Pri osnovni skleci dlani postavimo nekoliko širše od širine ramen in v liniji 
prsi. Nato se spustimo k tlom, pri čemer je pomembno, da brado posta
vimo v položaj, kot da bi želeli narediti podbradek, da se najprej glava ne 
zaleti k tlom. Celotno telo mora biti ves čas v ravni liniji, trebušne mišice in 
zadnjica pa morajo biti stisnjeni. Lažja izvedba te vaje je ženska skleca, ki 
se izvaja na kolenih.

Foto: Urška Bakovič
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Po pomoč v prostovoljni svetovalni center na OŠ Ljuba Šercerja

Božičnonovoletni 
bazar na OŠ Zbora 
odposlancev

Noč čarovnic, duhcev in 
buč v Vrtcu Kočevje

Prostovoljni svetovalni center (PSC) 
na OŠ Ljuba Šercerja je ena od 
smernic programskega razvoja šole, 
s katero želimo ponuditi prostovolj-
no preventivno strokovno pomoč 
otrokom, staršem in drugim strokov-
nim delavcem oz. učiteljem, ki iščejo 
specialno pedagoško pomoč. V PSC 
želimo vsem udeležencem v procesu 
vzgoje in izobraževanja pomagati 
z lastnimi strokovnimi izkušnjami, 
drugačnimi metodami in pristopi ter 
ustreznim strokovnim kadrom. 

PSC na OŠ Ljuba Šercerja deluje 
od februarja 2013. V teh letih je bilo 
izvedenih veliko različnih aktivno-

sti. Pri nas je pomoč in svetovanje 
poiskalo kar 30 otrok in njihovih 
staršev, ki so k nam prišli samo 
enkrat ali pa so se vključili v daljše 
svetovanje. Do letošnjega šolskega 
leta smo pripravili za otroke in nji-
hove starše 10 tematskih delavnic, ki 
vedno potekajo v sproščenem duhu, 
obarvane so z različnimi dejav-
nostmi. Predvsem pa gre za druženje 
otrok in staršev iz različnih šol in 
okolij. Ob tem se stkejo nova prija-
teljstva in rušijo nekateri predsodki, 
ki v našem okolju še vedno obstaja-
jo. Vsako leto smo šolam in vrtcem, 
kjer ponujamo mobilno specialno 

pedagoško službo, ponudili brezplač-
na predavanja za starše in za njihove 
strokovne delavce.

Tudi v tem šolskem letu nadaljuje-
mo z enakimi področji delovanja kot 
doslej: svetovanje otrokom, staršem 
in strokovnim delavcem, tematske 
delavnice za otroke in njihove starše, 
strokovna predavanja in delavnice za 
strokovne delavce vrtcev in šol ter 
starše in izvajanje svetovalne storitve 
za učence z odločbo. Na našem se-
znamu je pester izbor predavanj z de-
lavnicami: Specifične in splošne učne 
težave, Zaznavanje glasov in temelji 
opismenjevanja, Štejem in računam, 

Od čačke do črke in Mi pa že beremo. 
Načrtovali smo dve tematski de-

lavnici: Spoznajmo se prek igre in 
Glasbene igrarije. Prva delavnica 
je bila izpeljana 14. oktobra 2015, 
druga pa bo v mesecu januarju 2016. 
In kako je bilo na naši jesenski de-
lavnici? Z realizacijo smo bili zelo 
zadovoljni. Spoznavali smo se preko 
igre – otroci, ki jih srečujemo prek 
nudenja dodatne strokovne pomoči 
in otroci naših učiteljic. Dečki in de-
klice. Različno stari in različno veli-
ki, a vsi pripravljeni za spoznavanje, 
igro, druženje, razvijanje prijatelj-
stva. In uspelo nam je! Na koncu 

smo bili vsi res že pravi prijatelji, 
ki so šli kar težko domov, v deževni 
večer. A vsi polni prijetnih občutkov 
in znanja o novih igrah. Naučile so 
nas, da je enostavno povedati nekaj o 
sebi, se dotikati drugega, ga ubogati, 
se z njim razposajeno zabavati in si 
na koncu reči: rad imam … tebe!

Pa še sladki sok in krhlji iz šolske 
kuhinje, delo naših učencev in uči-
teljev, so dodali piko na i zaključku. 
Veselimo se nadaljnjih druženj z vami 
na naši OŠ Ljuba Šercerja. Pridite, 
ugotovili boste, da je lepo biti del na-
še pisane druščine.
Jasmina Škulj in Vera Stojanovič

Bliža se december, zato se na OŠ 
Zbora odposlancev pripravljamo 
na dogodek, s katerim vsako leto 
popestrimo praznične dni. Pred več 
kot 15 leti smo v decembru pripravili 
kulturni dan na temo božično-no-
voletnih običajev. Na delavnicah so 
nastali izdelki, ki smo jih ob koncu 

dneva razstavili v avli šole, nato pa 
so jih učenci odnesli domov. Takrat 
se nam je porodila ideja, da bi izdel-
ke lahko po simbolični ceni prodajali 
in denar namenili različnim šolskim 
dejavnostim. Prihodnje leto smo zato 
izdelke prodajali, prodajo pa pope-
strili s kratkim kulturnim progra-
mom za učence. Zaradi navdušenja 
učencev, učiteljev in tudi staršev je 
ta dan z leti prerasel v tradicionalen 
božično-novoletni bazar, ki je po-
memben dogodek naše šole že deset 
let. Decembra 2013 je bil še posebej 
slavnosten, saj smo ga združili z 
odprtjem prenovljene Bračičeve šole. 

Bazar vključuje in povezuje vse 
zaposlene na naši šoli, učence in 
njihove starše. To je priložnost, da 
se bolje spoznamo in s skupnimi 
močmi naredimo nekaj dobrega – 
zase in za druge. Učitelji in učenci 
zberemo ideje za izdelke, ki jih 
ustvarjamo na različnih delavnicah, 
krožkih in dnevih dejavnosti. Vsako 
leto poskušamo pripraviti domiselne 
izdelke, pri katerih uporabimo veliko 
preprostega/odpadnega materiala, 

da porabimo čim manj sredstev. Že 
nekaj dni pred dogodkom na šoli 
začutimo praznično vzdušje in adre-
nalin, saj je treba praznično okrasiti 
prostor in pripraviti prodajne stoj-
nice. Ko iz šolske kuhinje zadiši po 
piškotih in čaju, vemo, da nas samo 
še nekaj trenutkov loči od tega, da na 

stežaj odpremo šolska vrata in se z 
obiskovalci prepustimo prazničnemu 
vzdušju. Vsako leto bazar začnemo s 
kratko prireditvijo, na kateri učenci 
svojo domišljijo in ustvarjalnost 
izrazijo prek glasbe, plesa in besede. 
Prostor napolnijo z veseljem in otro-
ško igrivostjo, ki se nadaljujeta ob 
stojnicah. Takrat avla postane skoraj 
pretesna za vse, ki bi si radi ogledali 
ali kupili naše izdelke, se posladkali 
in malo poklepetali.

Izkupiček od prodaje izdelkov 
gre v šolski sklad, katerega namen 
je omogočiti vsem učencem kako-
vostno in zanimivo šolanje. Do zdaj 
smo s tem omogočili ogled kulturnih 
prireditev, izvedli nekaj izletov, ku-
pili didaktičen material za pouk in 
izvedli različne dejavnosti razširje-
nega programa. 

Tako vas tudi letos vabimo na bo-
žično-novoletni bazar, ki bo v torek, 
15. 12. 2015, ob 17. uri v OŠ Zbora 
odposlancev v Gaju. Skupaj z nami 
vstopite v praznični svet pričakovanj, 
dobrih želja in drobnih pozornosti …  
Anda Jambrovič in Alenka Vilicer

V noči polne lune, ko se čarovnice, 
duhci in vsa preostala strašljiva bitja 
odpravijo na sprehod po Zemlji, se je 
v Vrtcu Kočevje zgodil prav poseben 
dogodek – Noč čarovnic, duhcev in 
buč. 

V dnevih pred prireditvijo je v 
naših vrtcih vladalo pravo čarovni-
ško vzdušje – otroci so izdelovali 
čarovniško dekoracijo, čarovniške 
klobuke, barvali laterne, pomagali 
pri izrezovanju bučnih strašil, kuhali 
čarobne napoje, pekli čarovniške 
piškote in še marsikaj drugega. Da pa 
je bilo vzdušje še bolj vznemirljivo, 
smo prebirali razne zgodbe o čarov-
nicah, duhcih, strahovih in strašnih 
bitjih … med drugim smo posebno 
pozornost namenili zgodbi Ples du-
hov v otroškem vrtcu, ki otrokom na 
razumljiv način predstavi strah, temo 
in načine, kako se spopadati s tem.

Na dan prireditve so že v dopol-
danskem času vrtec obiskale male 
čarovnice in duhci, ki so ves čas 
čarali, kuhali čarobne napoje, pred-
vsem pa rajali ob čum bum čumbo 
ropotam zvokih. 

Osrednja prireditev se je odvijala v 
poznih popoldanskih urah na igrišču 
Vrtca Ostržek, kjer je bilo vse nared 
za ples malih čarovnic, duhcev in 
buč. Iz enot smo se v spremstvu star-
šev odpravili posebnemu dogodku 
naproti. Pri vhodu so nas z nasme-
hom na obrazu pozdravljali dve buči 
velikanki in duhec, ki so prijazno 
vabili na igrišče vrtca, ki se je spre-
menilo v pravo pravcato čarovniško 
prizorišče. Po njem so se sprehajale 
male in velike čarovnice, duhci ter 
male prisrčne bučke, ki so opazovale 
mogočen čarovniški ogenj. Vse to 
so pospremili še čarovniški glasovi, 
strašno oglašanje duhcev ter otroški 
kriki veselja in smeh. V ospredju 
dogajanja pa sta bila čarovnica in 
duhec, ki sta pripravila čarovniški 
program in skupaj z otroki zaplesala 
ob čarovniških zvokih. Vrhunec 
našega druženja pa so bila zago-
tovo čarovniška čokoladno-sadna 
nabodala, ki so poskrbela, da so vsi 
ti mali duhci in čarovnice ter bučke 
premagali strah pred temo in vsemi 

strašljivimi bitji, ki spadajo zraven. 
Da je bila prireditev uspešna in so 
otroci uživali v njej, so potrdili na-

smejani otroški obrazi, ki so še zdaj 
čokoladni okrog ust. 
Tanja Muhvič

Foto: Romana Obranovič
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Športna scena na OŠ Stara Cerkev

Miselnošportna tekmovanja 
na OŠ Ob Rinži

ta, čemur je po mnenju športnih peda-
gogov posvečeno premalo ur tedensko, 
šola ponuja še izbirne predmete: šport 
za zdravje, šport za sprostitev, izbrani 
šport, ples ter interesne dejavnosti: 
športni krožek za učence 2. razreda, 
odbojko in nogomet za mlajše in sta-
rejše, badminton in namizni tenis. Po 
anketi, ki smo jo izvedli med učenci, se 
jih od 269 anketiranih otrok 121 ukvar-
ja s športom tudi popoldne, v svojem 
prostem času. Ne nazadnje so tudi vse 
šole v naravi športno naravnane. Učen-
cem pa ponujano tudi dejavnosti zunaj 
rednega pouka, ena takih je udeležba 
na različnih športnih prireditvah.

Predzadnjo soboto v oktobru smo 
učencem omogočili sodelovanje na 
Ljubljanskem maratonu. Začetek pra-
znovanja okrogle obletnice Ljubljan-
skega maratona, letos že dvajsetega po 
vrsti, so bili šolski teki, ki so potekali 

v strogem središču mesta s ciljem na 
Kongresnem trgu. Prireditelji so bili 
navdušeni nad odzivom mladih teka-
čev, saj se jih je v soboto zbralo prib-
ližno 10.000. Tekli so malčki, otroci s 
posebnimi potrebami, osnovnošolci, 
srednješolci, na koncu pa še skupine 
v maskah. Na tekaški prireditvi, na 
tekaškem prazniku, kot mu rečemo, 
je sodelovalo 20 naših učencev. 
Najštevilčnejši so bili učenci izbirnega 
predmeta šport za sprostitev. Vsi, ki 
so sodelovali, so si pritekli spominske 
medalje. Med dekleti je šolo najbolje 
zastopala sedmošolka Ajda Bradeško, 
ki je na šolskih tekih sodelovala že pet-
krat, pravi pa tako: »Pred tekom sem 
bila živčna, vendar sem pričakovala, da 
se bom uvrstila med prvih 100, in res 
sem bila 86. Maratona se bom še ude-
ležila, ker rada tečem in nabiram nove 
izkušnje.« Od fantov pa se je najbolje 

izkazal Patrik Klun, ki je povedal: »Na 
Ljubljanskem maratonu sem bil prvič. 
Komaj sem čakal na start, ker sem imel 
dober občutek. V cilj sem pritekel 80., 
kar je za prvič zelo dobro. Na maraton 
se nisem posebej pripravljal, saj sem 
dobro pripravljen zaradi vsakodnevnih 
treningov plesa. Prihodnje leto se bom 
ponovno udeležil maratona, takrat že 
kot srednješolec.« 

Naslednji dan, v nedeljo, ko so se na 
Ljubljanskem maratonu preizkusili od-
rasli, zbralo se jih je rekordnih 29.129, 
sva šolo na enaindvajsetki uspešno 
zastopala tudi dva učitelja.  

Navduševati učence za šport in 
zdrav življenjski slog je svojevrsten 
užitek, zato bo naslednja množična pri-
reditev, ki jo imamo v načrtu, zimski 
Pokljuški tekaški maraton na snegu. 
Pridružite se nam!
Bojan Pohar

Začela so se tekmovanja iz znanja in šahovska tekmovanja v novem šolskem 
letu. Sklop tekmovanj iz logike se je z državnim tekmovanjem že zaključil, 
preostala tekmovanja pa še potekajo. Izvedena so bila že šolska tekmovanja 
iz logike in lingvistike, razvedrilne matematike, šaha in prostorske predsta-
vljivosti (Matemček).

Šolsko tekmovanje iz logike in lingvistike je potekalo 24. septembra. So-
delovalo je 107 učencev, ki so osvojili 38 bronastih priznanj. Šolski prvaki v 
svojih starostnih skupinah so postali Isabela Klarič Kožar, Lara Krkovič, Lia 
Grišin, Vita Premrl, Anže Štimac, Tanja Marije Jerše, Julija Movrin, Klemen 
Krkovič, Alja Pugelj, Sumeja Jusić in Ivona Mutić. Državnega tekmovanja, 
ki je bilo 17. oktobra v Šentvidu pri Stični, so se udeležili Alja Pugelj, Ser-
gej Aćimović, Jan Križ in Sumeja Jusić. Sergej Aćimović je osvojil srebrno 
priznanje (le eno točko je zaostal za zlatim priznanjem), Alji Pugelj pa sta za 
osvojitev le-tega zmanjkali le dve točki.

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike je potekalo 8. oktobra. So-
delovalo je 62 učencev, bronasto priznanje jih je osvojilo 13. Šolski prvaki so 
postali Vita Premrl, Anže Štimac, Klemen Krkovič, Jan Križ, Tia Novak in 
Helena Petković. Državno tekmovanje bo 28. novembra v Ljubljani. Udeležili 
se ga bodo Klemen Krkovič, Jan Križ, Alja Pugelj in Sergej Aćimović.

Šolsko šahovsko prvenstvo je potekalo 4. novembra. Sodelovalo je 12 
učenk in učencev. Šolski prvaki (ločeno deklice in dečki ter po starosti ozi-
roma po triadah) so postali Tinkara Golja, Jernej Puž, Tinkara Lavrič, Lana 
Luteršmid in Vasja Aćimović. V skupni uvrstitvi je zmagal Vasja Aćimović 
pred Sergejem Aćimovićem in Tinkaro Lavrič. Sklop šahovskih tekmovanj se 
nadaljuje z medobčinskim, regijskim in državnim tekmovanjem, tem pa sledi-
jo še ekipna osnovnošolska tekmovanja.

Šolsko tekmovanje Matemček iz prostorske predstavljivosti je potekalo 6. 
novembra. Na tekmovanju sodeluje vsako leto več učencev, ki uspešno osva-
jajo priznanja, tudi na državni ravni. Rezultati do oddaje članka v redakcijo 
še niso uradni, zato bomo o njih poročali prihodnjič. Na državno tekmovanje, 
ki bo 21. novembra, se uvrsti iz vsakega razreda toliko učencev, kolikor ima 
šola oddelkov.

Vidimo torej, da smo v miselnih športih kar aktivni. Ker večina tekmovanj 
še poteka, bomo o dosežkih na višjih ravneh še poročali. 
Virineja Goričan 

BREZPLAČNO GIMNAZIJA IN
SREDNJA ŠOLA
KOČEVJE

26. NOVEMBER
17:30 - 18:30

Trg zbora odposlancev 22, Kočevje

SVETOVANJE
gradnja, prenova, zakonodaja, 
energetska sanacija, oprema,
barve, materiali, zasaditve, 
vrtovi in okolica

Obvezne prijave na: arhnasvet.si/svetovalnice

Športne aktivnosti pozitivno vplivajo 
na človeka, na njegov srčno-žilni in 
dihalni sistem, ščitijo pred nezdravimi 
življenjskimi razvadami, s športno ak-
tivnostjo pa se tudi sprostimo in bolje 
počutimo. Kondicijsko stanje otrok v 
šoli je čedalje slabše. Narašča število 

otrok s slabo telesno držo, rezultati v 
gibalnih testih upadajo, v porastu je 
debelost. Eden od ciljev šole je tudi 
ozaveščati učence o pomenu športne 
aktivnosti.

V okviru športa šola ponuja različne 
dejavnosti – poleg rednega pouka špor-
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Ekskurzija v gozdno/divje srce zahodne Evrope1

Življenje brez meja

V oktobru je Občina Kočevje v sode-
lovanju z Zavodom za gozdove, Za-
vodom za varstvo naravne dediščine 
in Ljudsko univerzo Kočevje organi-
zirala tridnevno strokovno ekskurzijo 
v Narodni park Bavarski gozd. Na pot 
smo odšli z namenom, da si ogleda-
mo dobre prakse pri razvoju turizma 
in turistične infrastrukture v okviru 
projekta LIFE Kočevsko, ki jih izva-
jamo v sodelovanju z Naturo 2000. 
Ker si projektni partnerji prizadeva-
mo za celostno in usklajeno upravlja-
nje, so se nam na ekskurziji pridružili 
tudi predstavniki ključnih deležnikov 
iz različnih sektorjev in organizacij 
z območja Kočevske: predstavniki 
občin Kočevske, medijev, šolstva, ra-
zvojnih centrov … Ekskurzija je bila 
tako tudi priložnost za mreženje, po-
vezovanje, prenos znanja, izkušenj in 
dobrih praks med vsemi udeleženci.

Narodni park Bavarski gozd je 
bil ustanovljen leta 1970 in skupaj s 
sosednjim narodnim parkom Šumava 
predstavlja največje zavarovano ob-
močje v srednji Evropi (92.000 ha). 
Znan je tudi kot 'divje srce Evrope', 
kjer imajo obiskovalci možnost, da 
pridejo v stik z naravo v njeni prvobi-
tni obliki. Za izobraževalne in rekre-
acijske dejavnosti pa je poskrbljeno 
z odlično mrežo rekreacijskih poti, ki 
jih povezujejo manjše info točke in 
večji infocentri. Tako park, v katerem 
je zaposlenih okoli 200 ljudi, omogo-
ča razvoj turizma tudi v širši regiji. 

Prvi dan ekskurzije smo si najprej 

ogledali muzej gozdarstva (Forest 
History Museum) v St. Oswaldu, kjer 
so nam predstavili osnovne informa-
cije o narodnem parku, nato pa smo 
obiskali center za obiskovalce Lusen, 
v katerem smo se seznanili s primeri 
dobrih praks na področju turistične 
in rekreacijske infrastrukture. S tem 
namenom smo si ogledali infocenter 
Hans-Eisenmann-Haus, botanični in 
geološki vrt, obore za živali ter pot 
med krošnjami dreves.

Naslednji dan je bil bolj po meri 
gozdarjev. Ogledali smo si habitate 
divjega petelina, gozdnega jereba, 
triprstega in belohrbtega detla ter šte-
vilnih drugih živalskih in rastlinskih 
vrst. V parku ne izvajajo nobenih 
gozdno-gospodarskih aktivnosti, am-
pak vse prepuščajo naravi.

Zadnji dan smo si ogledali način 
gospodarjenja z gozdovi v robni coni 
parka. Na tem območju intenzivno 
izvajajo vse ukrepe, s katerimi pre-
prečujejo razširitev podlubnikov v 
okoliške gospodarske gozdove. Prav 
tako pa v tem pasu posegajo v po-
pulacijo divjadi (jelenjadi in divjih 
prašičev), da preprečijo škodo z ob-
jedanjem v gospodarskih gozdovih v 
okolici parka.

Ob vrnitvi domov smo se ustavili 
še v slikovitem mestu Passau, mestu 
treh rek, ki leži ob sotočju rek Dona-
ve, Inn in Ilz.
Marija Mihelič

S predpremiero dokumentarnega 
filma Kolpa Kupa Koupa in ocenje-
vanjem jabolčnega soka se je konec 
oktobra končal meddržavni projekt 
Življenje brez meja/Život bez gra-
nica. Glavni cilj skoraj dvoletnega 
projekta je bil ohraniti naravno in 
kulturno dediščino na območju 
Gorskega kotarja na hrvaški strani in 
na Kočevsko-ribniškem območju na 
slovenski strani.

V sklopu slovensko-hrvaškega 
projekta, ki se je začel januarja 2014, 
smo med drugim kupili mobilno sti-
skalnico in polnilnico soka, izvedli 
več delavnic, pripravili projektno 
dokumentacijo za obnovo treh visečih 
mostov, Center za mladinsko kulturo 
Kočevje (CZMK) pa je v sodelovanju 
s Freeloaders Media House posnel 
35-minutni dokumentarni film o 
življenju v zgornji Kolpski dolini. 
Ohranili smo biotsko raznolikost, oži-
vili in ohranili travniške sadovnjake, 
ohranili del skupne kulturne dedišči-
ne in okrepili zavest o pomembnosti 
čistoče reke Kolpe. V aktivnostih so 
sodelovale različne ciljne skupine: 
osnovnošolci, kmetovalci in širša jav-
nost. Vse aktivnosti so bile skupne, 
odvijale so se tako na slovenski kot 
na hrvaški strani reke Kolpe, prav 
tako se bo tudi kupljena oprema upo-
rabljala na obeh bregovih Kolpe.

Projekt smo razdelili na več aktiv-
nosti. Ena od teh so bile izobraževale 
dejavnosti, s katerimi smo spodbudi-
li sodelujoče k ustrezni negi sadnega 

drevja ter prikazali različne načine 
uporabe jabolk. Za osnovnošolce 
smo izvedli izobraževalne delavnice 
s področja varstva travniških sadov-
njakov in njihove vloge v prostoru. 
Za širšo javnost smo izvedli delav-
nice prikaza nege sadnega drevja s 
praktičnim prikazom pravilnega ob-
rezovanja, delavnice priprave jedi in 
izdelkov iz jabolk ter delavnice žga-
njekuhe s poudarkom na možnosti 
pridobitve certifikata za geografsko 
poreklo Kostelska rakija.

V okviru projekta so se odvile tri 
prireditve. Na hrvaškem je v Skradu 
potekal Gorski sejem, ki so se ga 
udeležili tudi ponudniki iz Kočevja. 
V sklopu tradicionalne prireditve 
Tamburanje va Kostele je potekal 
sejem Plodovi Kolpe, na stojnici smo 
predstavili tudi svoj projekt, izvedli 
pa smo tudi skupno čiščenje reke 
Kolpe v okviru prireditve EKO Kol-
pa 2014. Pri čiščenju so sodelovali 
tudi osnovnošolci iz slovenskih in 
hrvaških šol. Skupaj je bilo očiščenih 
40 km brega reke Kolpe.

Za tri viseče mostove čez reko 
Kolpo, v Grintavcu, Srobotniku in 
Slavskem Lazu, ki predstavljajo 
kulturno dediščino, smo izdelali pro-
jektno dokumentacijo za obnovo le 
teh. Dokumentacija je podlaga za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za ob-
novo. Sredstva za to bomo poskušali 
pridobiti s prijavo novih projektov za 
EU-sredstva. S pomočjo strokovnih 
inštitucij smo izdelali zbirko travni-

ških sadovnjakov. V okviru projekta 
smo tudi kupili mobilno stiskalnico 
in polnilnico soka. Celotna linija je 
nameščena na prikolici in jo je mogo-
če pripeljati na večje dvorišče. Linija 
omogoča predelavo jabolk in drugega 
pečkatega sadja od pranja, prešanja, 
pasteriziranja do polnjenja v stekleni-
ce ali vrečke bag-box. Izvedli smo po 
pet predstavitev delovanja na vsaki 
strani meje. Oprema bo prebivalcem 
območja omogočala predelavo pre-
sežka jabolk brez večjih stroškov.

V sklopu ohranjanja kulturne de-
diščine pa smo izdelali 35-minutni 
dokumentarni film z naslovom Kolpa 
Kupa Koupa. Film je bil izdelan v 
produkcij CZMK in zajema življenje 
nekoč in danes na obeh bregovih 
reke Kolpe. Premiera filma bo pred-
vidoma ob odprtju prenovljenega 
kočevskega kina.

V projektu smo sodelovali štirje 
partnerji. Poleg Razvojnega centra 
Kočevje-Ribnica, ki je bil vodilni 
partner, so sodelovali še Lokalna 
razvojna agencija PINS, Društvo za 
šport, rekreacijo in turizem Kupa ter 
Turistično-športno društvo Kostel. 
Skupna vrednost projekta je bila 
268.218 EUR, od tega je 85 odstot-
kov prispeval Operativni program 
Slovenija-Hrvaška 2007–2013, 10 
odstotkov Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, pet 
odstotkov pa so prispevale občine na 
projektnem območju.
Primož Pahor

Foto: Marko Masterl

Foto: Marko Masterl

Foto: Primož Pahor

1 In nikakor ne v srce celotne Evrope, saj je 
srce Evrope neizpodbitno in brez kakršne
ga koli dvoma kočevski gozd, najlepši in 
najbolj divji gozd tostran Urala.
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Slovenski camino – Slovenska kolesarska Jakobova pot
Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v 
Sloveniji je letos praznovalo 15-le-
tnico delovanja. Društvo je označilo 
pešpoti, po katerih so naši predniki 
hodili na grob sv. Jakoba v daljni 
Santiago de Compostela v Španiji. 
Staro romarsko pot oživljajo po vseh 
evropskih državah, zadnji del poti po 
severni Španiji pa je Evropska skup-
nost razglasila za kulturni spomenik. 

Od leta 2004 sva aktivna člana 
društva. Ustanovila sva kolesarsko 
sekcijo in ob pešpoteh začrtala še ko-
lesarske poti. Leta 2010 smo označili 
osrednjo, 350 km dolgo Jakobovo 
pot – glavno deblo od Slovenske 
vasi pri mejnem prehodu Bregana na 
slovensko-hrvaški meji do Trsta – in 
izdali peš in kolesarski vodnik. Dve 
leti pozneje smo osrednji poti dodali 
160 km dolgo Gorenjsko oziroma 
Višarsko vejo Jakobove poti od Lju-
bljane do Sv. Višarij na tromeji med 
Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Leta 
2014 je bil označen še zadnji krak 
Jakobovega križa, 270 km dolga 
Prekmursko-štajerska veja Jakobove 
poti, ki poteka od mejnega prehoda 

Kobilje na slovensko-madžarski 
meji do Ljubljane, kjer se združi z 
glavnim deblom in Višarsko vejo. 
Skoraj 800 km pešpoti in kolesarskih 
Jakobovih poti po Sloveniji prepo-

znamo po rumeni školjki jakobovi 
pokrovači. Kolesarska pot ima v 
školjki dodano kolo in moder krog 
okoli školjke. 

Vsako leto v okviru društva orga-
nizirava kolesarjenje po slovenskih 
Jakobovih poteh. Zanimanje za tovr-

stno novodobno romanje je veliko, 
zato se vedno prijavi lepo število 
kolesarjev, med katerimi je veliko 
zakonskih parov. Glavno deblo je 
razdeljeno na pet etap, Višarska veja 

na tri in Prekmursko-štajerska veja 
na štiri etape. Ob poti so počivališča, 
ki ponujajo večerjo, spanje in zajtrk. 
Vse informacije o slovenskem kole-
sarskem Caminu dobite v vodniku 
Slovenska kolesarska Jakobova 
pot, ki obsega 250 barvnih strani. V 

njem je natančen opis poti, ki so tudi 
označene na zemljevidih, opis zna-
menitosti in fotografije vseh znamenj 
(križev in kapelic) ob poteh. Vodnik 
lahko dobite pri avtorjih, v župnij-
skem uradu Kočevje, v Turističnem 
društvu Kočevje in v vseh katoliških 
in drugih knjigarnah po Sloveniji.

Jakobovo pot je leta 1985 
UNESCO vključil med svetovno 
kulturno dediščino. Slovenski del 
Jakobove poti je torej del evropskih 
poti, ki vodijo v Compostelo v Špa-
niji, zato z oživljanjem starodavnih 
poti ohranjamo versko in kulturno 
dediščino svojega naroda in Evrope. 

Kolesarsko sezono Jakobovi 
romarji zadnja tri leta zaključimo 
na Kočevskem. V soboto, 26. sep-
tembra, se je 20 'jakobčkov' iz vse 
Slovenije odpravilo na 50 km dolgo 
Risovo pot v Rog. Najprej smo se 
ustavili pri grobišču pod Krenom pri 
sv. maši. Po razlagi Rupnikovega 
mozaika v kapeli smo se povzpeli 
do roške Žage in znamenite Rajhe-
navske jelke. V Rajhenavu so nam 
pripravili okusno kosilo in razkazali 

kmetijo, kjer gojijo okoli 200 glav 
govedi. V Koprivniku smo v Zavodu 
Nessental izvedeli nekaj o kočevar-
ski kulturi in si za zaključek ogledali 
cerkev sv. Jakoba s kipom svetnika, 

ki je delo pokojnega kiparja Staneta 
Jarma. Zapeli smo romarsko Jakobo-
vo pesem, se zahvalili za čudovit dan 
in nato premagali še zadnji klanec 
pri vrnitvi v Kočevje. Večina romar-
jev kolesarjev je bila prvič v Rogu, 
ki je nanje naredil močan vtis. Koče-
vska je še vedno za mnogo Sloven-
cev skrivnostna dežela, ki jo redko 
obiščejo. S povabilom Jakobovih ko-
lesarjev v naše kraje odstirava poti, 
ki poleg žalostne preteklosti skrivajo 
tudi veliko lepega in zanimivega.
Helena in Franc Štefanič

Spoštovani uporabniki!
Večina bralcev naših obvestil se 
najverjetneje že sprašuje, zakaj to-
likokrat ponavljamo, da je odpadke 
treba ločevati. Vzvod tiči v spodnji 
sliki, ki prikazuje vsebino rjavega 
zabojnika za mešane komunalne 
odpadke. Ostremu očesu ne bo ušlo, 
da so v zabojniku pristali odpadki, ki 
bi jih uporabniki morali odložiti med 
papir ali embalažo. Če so odpadki iz 
papirja ali embalaže ustrezno ločeno 
zbrani v namenskih zabojnikih, jih 
prevzemniku oddamo brez dodatnih 
stroškov prevzema. Če pa so ti od-
padki med mešanimi komunalnimi 
odpadki, zanje plačujemo obdelavo 
in odlaganje. Z neločevanjem od-
padkov in neodgovornim ravnanjem 
stroškov ravnanja z odpadki ne 
moremo zniževati. Zavedajmo se, da 
vsak odpadek, ki ni ustrezno odlo-
žen, zvišuje ceno. Tudi stekleno in 
papirno embalažo, za katero prev-
zemnik ne zaračuna stroškov prev-
zema, moramo pred oddajo prebrati 
(torej nastajajo določeni stroški), 
saj običajno vsebujeta preveč neu-
streznih odpadkov. Zaradi teh nam 
prevzemnik lahko zaračuna stroške 
prebiranja ali odstranjevanja neu-
streznih odpadkov. Vsem tistim, ki 
menite, da se z odlaganjem oblačil, 
posode, metle, električnih aparatov 
… v zabojnik za steklo, papir ali em-
balažo (ali poleg zabojnikov na eko-
loških otokih in pokopališčih) rešite 
finančnega bremena, naj povemo, da 
se motite. Prispevati mora vsak po-
sameznik. Zato postani tudi ti vzgled 
sostanovalcem in jih opominjaj pri 
njihovih napakah in slabih razvadah!

Preden pa stvar ali predmet zavr-
žete, pa vsekakor premislite, ali jo/
ga lahko uporabite kako drugače, 
ga morda lahko podarite ali proda-
te, zamenjate ... odpeljete v Center 
ponovne uporabe na Ljubljanski 5 v 

Kočevju. Najboljši odpadek je tisti, 
ki ga ni! V duhu tega slogana bomo 
letošnjo jesen v sklopu Evropskega 
tedna zmanjševanja odpadkov (21.–
29. november 2015) delovala sloven-
ska komunalna podjetja in poskušala 
občane spodbuditi k t. i. demateriali-

zaciji, torej jih poučiti, kako ravnati, 
da odpadkov ne bi ustvarili oziroma 
bi jih ustvarili čim manj.

Da bo odvoz odpadkov z vašega 
odjemnega mesta potekal nemoteno, 
pa kot uporabniki poskrbite predvsem, 
(a) da so odpadki ustrezno ločeni, (b) 
da so zbirna mesta primerno urejena, 
(c) da so zabojniki tehnično ustrezni, 
pokrovi na zabojnikih zaprti, zabojni-
ki pa na prevzemnem mestu (ob robu 
javne površine) samo na dan odvoza. 
Poskrbite tudi za red in čistost zbirnih 
in prevzemnih mest ter zabojnikov, 

za neoviran dostop do prevzemnega 
mesta za smetarska vozila (odstranite 
veje dreves in žive meje, ki visijo na 
cestišče). Preverite podatke na po-
ložnicah (predvsem število prijavlje-
nih oseb in podatke o zabojnikih) ter 
nam sporočite morebitne popravke.

PLAN ODVOZA ODPADKOV OD GOSPODINJSTEV OD 1. 12. 2015 DO 31. 12. 2016 
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 Praznik – odvoz 
odpadkov ne bo 
potekal 

Predviden datum 
nadomestnega 
odvoza* 

Naslovi gospodinjstev, kjer bo potekal 
nadomestni odvoz* 

december 
2015 

25. 12. 2015 
petek 

28. 12. 2015 
ponedeljek vsa naselja v občini Kostel 

januar 
2016 

1. 1. 2016  
petek 

4. 1. 2016 
ponedeljek 

BIO na naslovih, pri katerih reden odvoz bio 
odpadkov poteka ob petkih 

5. 1. 2016 
torek vsa naselja v občini Kostel 

 ODVOZ EMBALAŽE (RUMENA POSODA) 

 ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV (RDEČA POSODA) 

 ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (RJAVA POSODA) 

BIO/BIO* 

BIO* - odvoz bio odpadkov od gospodinjstev na naslovih: Bračičeva, 
Cankarjeva, Cesta na stadion, Cesta na Trato, Črnomeljska, Grajska 
pot, Kajuhovo naselje, Kekčeva, Kolodvorska, Ljubljanska, Opekarska, 
Podgorska, Reška, Rožna ulica, Trata, Trg Svetega Jerneja in Trg zbora 
odposlancev. 
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Spoštovani uporabniki! 

Večina bralcev naših obvestil se najverjetneje že sprašuje, zakaj tolikokrat ponavljamo, da je odpadke treba 
ločevati. Vzvod tiči v spodnji sliki, ki prikazuje vsebino rjavega zabojnika za mešane komunalne odpadke. 
Ostremu očesu ne bo ušlo, da so v zabojniku pristali odpadki, ki bi jih uporabniki morali odložiti med papir ali 
embalažo. Če so odpadki iz papirja ali embalaže ustrezno ločeno zbrani v namenskih zabojnikih, jih prevzemniku 
oddamo brez dodatnih stroškov prevzema. Če pa so ti odpadki med mešanimi komunalnimi odpadki, zanje 
plačujemo obdelavo in odlaganje. Z neločevanjem odpadkov in neodgovornim ravnanjem stroškov ravnanja z 

DECEMBER 2015 

P T S Č P S N 

 1 2 3 
BIO* 

4 
BIO 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 
BIO* 

18 
BIO 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
BIO*  

 Praznik – odvoz 
odpadkov ne bo 
potekal 

Predviden datum 
nadomestnega 
odvoza* 

Naslovi gospodinjstev, kjer bo potekal 
nadomestni odvoz* 

december 
2015 

25. 12. 2015 
petek 

28. 12. 2015 
ponedeljek vsa naselja v občini Kostel 

januar 
2016 

1. 1. 2016  
petek 

4. 1. 2016 
ponedeljek 

BIO na naslovih, pri katerih reden odvoz bio 
odpadkov poteka ob petkih 

5. 1. 2016 
torek vsa naselja v občini Kostel 

 ODVOZ EMBALAŽE (RUMENA POSODA) 

 ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV (RDEČA POSODA) 

 ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (RJAVA POSODA) 

BIO/BIO* 

BIO* - odvoz bio odpadkov od gospodinjstev na naslovih: Bračičeva, 
Cankarjeva, Cesta na stadion, Cesta na Trato, Črnomeljska, Grajska 
pot, Kajuhovo naselje, Kekčeva, Kolodvorska, Ljubljanska, Opekarska, 
Podgorska, Reška, Rožna ulica, Trata, Trg Svetega Jerneja in Trg zbora 
odposlancev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ODVOZA ODPADKOV OD GOSPODINJSTEV  
OD 1. 12. 2015 DO 31. 12. 2015

Primer neustreznega ločevanja odpadkov v večstanovanjskem objektu.

Jakobovi romarji  
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Zimski prekrški
Počasi v naše kraje prihaja zima, z njo zimske radosti, a tu
di nevšečnosti in z njimi povezane obveznosti. Nekatere 
med njimi zadevajo tudi občane, ki morajo svoje ravnanje 
prilagoditi pravilom, ki jih določajo veljavni predpisi. V tok
ratnem prispevku bomo predstavili nekatera najpomemb
nejša pravila in obveznosti, katerih spoštovanje naj zagotovi 
čim bolj urejeno okolico ter normalno, pretočno in varno 
odvijanje prometa v zimskem času.
Temeljni občinski predpis, ki ureja ta vprašanja, je Odlok o 
varstvu javnega reda in miru v občini Kočevje. V njem so 
določena naslednja pravila in obveznosti, ki zavezujejo vse 
občane in druge pravne subjekte na območju naše občine:
Odmetavanje snega na javne površine in javne ceste
Pri čiščenju zasebnih površin je prepovedano odmetavati 
sneg na vse javne površine, namenjene enaki oz. istovrstni 
uporabi vseh občanov, tako da se s tem ovira njihovo upo
rabo za osnovni namen, kot so npr. pešpoti in igrišča (4. 
odstavek 14. člena Odloka). Predpisana globa znaša 80 EUR. 
Na podlagi 5. točke 2. odstavka 5. člena Zakona o cestah je 
prav tako prepovedano odmetavati ali puščati sneg in led 
na cestišču javnih cest, predpisana globa za fizične osebe 
znaša 1.000 EUR.

Nedovoljeno postavljanje predmetov
Na parkiriščih, funkcionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, 
ki so opredeljena kot javno dobro ali so v večinski občinski 
lasti, je prepovedano postavljanje ali puščanje kakršnih koli 
predmetov, ki onemogočajo ali ovirajo njihovo osnovno ra
bo oz. rabo vseh pod enakimi pogoji (2. odstavek 10. člena 
Odloka). To pravilo se nanaša zlasti na priljubljeno postavlja
nje gajbic in drugih predmetov na javnih parkiriščih pozimi, 
ko posamezni občani s tem, ko očistijo sneg z (javnega) 
prostora, na katerem je parkiran njihov avto, želijo pridobiti 
'posebno pravico uporabe' parkirnega prostora, dokler 
sneg ne skopni. Tako ravnanje ni torej samo civilizacijsko 
zaostalo, temveč tudi z odlokom prepovedano; za kršitev je 
predpisana globa 100 EUR. 

Ledene sveče
Lastniki zgradb, ki stojijo neposredno ob javnih površinah 
(pločniki, ceste, parkirišča ipd.) so dolžni s streh in okenskih 
polic odstraniti ledene sveče ter s streh odstraniti in prepre
čiti zdrs snega na javne površine.

Odgovornost lastnika iz prvega in drugega odstavka tega 
člena preide na najemnika le v primeru, če je to izrecno do
ločeno v najemni pogodbi (1.  3. odstavek 14. člena Odloka).

Za kršitev teh obveznosti, ki lahko povzroči tudi veliko 
nevarnost za občane in njihovo premoženje ter s tem 
povezano tudi posebno odškodninsko odgovornost, je 
za fizične osebe predpisana globa v višini 300, za pravne 
osebe pa 600 EUR. To določilo so dolžni posebej upoštevati 
lastniki (višjih) gospodarskih objektov, javnih ustanov in sta
novanjskih blokov. Lastnikom priporočamo, da izvrševanje 
te obveznosti uredijo z upravniki stavb v sklopu sklenjenih 
pogodb o upravljanju.

Dopustitev odlaganja snega na zasebno zemljišče
Naj na koncu opozorimo še na dolžnost lastnikov zasebnih 
zemljišč, da dovolijo izvajalcu zimske službe vzdrževanja 
javnih cest (pluženje snega) odlaganje snega na njihovo 
zemljišče, če drugače ni možno in če se lastnikom s tem ne 
povzroča škoda (5. alineja 1. odstavka 19. člena Zakona o 
cestah). Neutemeljeno je torej razburjanje lastnikov, kadar 
se pod omenjenimi pogoji sneg spluži na njihove parcele, 
saj za to obstaja izrecna zakonska podlaga.
Občane moramo zato še enkrat vljudno opozoriti, tudi da 
bi se izognili izrekanju denarnih kazni, da spoštujejo veljav
na pravila in obveznosti, saj bo MIR občin Kočevje, Kostel in 
Osilnica temu področju v zimskem času posvečal intenziv
no pozornost. 
Damir Marinč

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN KOČEVJE, 
KOSTEL IN OSILNICA OBVEŠČA

Občina Kočevje vabi na 
prireditev ob dnevu  

samostojnosti in enotnosti, 
ki bo v ponedeljek, 21. 12. 2015,  

ob 18. uri v Športni dvorani Kočevje. 

Slavnosti govornik –  
župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič 
Prazničnoglasbeni program –  
Otroški pevski zbor RTV Slovenija 

Otroški zbor RTV Slovenija je nastal leta 1957 na po
budo pedagoga in skladatelja Janeza Bitenca. V za
četku ga je vodil zborovodja in skladatelj glasbe za 
otroke Janez Kuhar, ki je bil s svojo prijazno naravo kot 
magnet za otroke. V prvih letih sta za Otroški zbor pi
sala predvsem Janez Bitenc in Janez Kuhar. Leta 1968 
je vodstvo zbora prevzel zborovodja Matevž Fabijan. 
Zbor je v petdesetih letih delovanja posnel več tisoč 
pesmi za otroke. Od leta 2002 dalje ga vodi uveljavlje
na in priznana dirigentka Anka Jazbec.

Foto: Željko Stevanić
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Vinko Möderndorfer

Kit na plaži
Mladinska knjiga, 2015

Kit na plaži je prisrčna pripoved o spre
jemanju drugačnosti, ki nagovarja tako 
mlade in tudi odrasle bralce. Njen avtor je 
priljubljen in vsestranski ustvarjalec, ki ve
liko bere, malo govori in verjame v srečo, 
kot je izjavil v enem izmed intervjujev.                                      
Glavna junakinja Nika je izredno nadarjena učenka, najstnica, 
malce zaljubljena in s kopico osebnih in družinskih problemov.
Iz Francije se njena družina preseli v Slovenijo in se tudi od tu 
seli še naprej. To ne pripomore k boljšim družinskim odnosom. 
Prezaposlenost očeta, materino zapiranje v svoj svet, medse
bojna odtujenost in razkritje družinske skrivnosti so tiste okoliš
čine, ki Niko pripeljejo do odločitve, ki vsem družinskim članom 
spremeni življenje … 

Ian McEvan

V imenu otroka
Cankarjeva založba, 2015

V imenu otroka je novi roman Iana 
McEwana, enega najbolj znanih sodob
nih angleških piscev, čigar številna dela 
so prevedena tudi v slovenščino (Pokora, 
Amsterdam, Solar, Sobota).
Osrednja junakinja novega romana je ug
ledna in uspešna 59letna sodnica družin
skega prava Fiona Maye. Nepričakovano se znajde v zakonski 
krizi in pred odločitvijo v zadevi, ki se tiče mladoletne osebe in 
njenega skrbništva. Sedemnajstletni Adam zaradi verskih razlo
gov odklanja transfuzijo, ki bi mu lahko rešila življenje. Sodnica 
mora odločati v navzkrižju interesov znanosti in vere, o življenju 
in smrti.  
Njena odločitev bo krojila tako fantovo kot tudi njeno življenj
sko usodo.
Velikokrat v življenju ni vse belo in ni vse črno in tudi v okviru 
zakonskih predpisov in odločitev obstajajo dvomi o pravilnosti 
in odgovornosti sprejete odločitve …

Karen Pryor

Ne lajaj na psa
Didakta, 2015

Knjigo Ne lajaj na psa je izdala založba Di
dakta in je po navedbah različnih strokov
njakov priporočljivo branje za vse inštruk
torje in trenerje. Poleg teoretičnega znanja 
boste v njej našli tudi veliko praktičnih pri
merov uporabe učnih procesov. Duhovito 
in s primeri iz življena predstavlja osnovne 
koncepte, kako trenirati živali (in ljudi) s pozitivno spodbudo,  
ki je učinkovitejša kot kazen in graja.

Medvedi in medvedki:  
medvedje pesmice,  
pravljice in uganke za 
Cicibanov 70. rojstni dan
Mladinska knjiga, 2015 

Ciciban je priljubljena otroška revija, ki letos 
praznuje 70letnico in je tista revija, za ka
tero je priznana otroška pisateljica Kristina 
Brenkova menila “da bo vedno mlada, pa četudi bo stara sto let”. 
Ob praznovanju je Mladinska knjiga izdala prikupno knjigo med
vedjih pesmi, pravljic in ugank, črtic in stripov, zbranih in izbranih 
iz 70 letnikov Cicibana in iz medvedjih knjig, ki jih imamo vsi radi. 
In kakšni so medvedi? Sladkosnedi, igrivi, nagajivi kosmatinčki, v 
družbi katerih boste uživali tako otroci kot odrasli.

KNJIŽNICA KOČEVJE PRIPOROČA

Kočevje dobilo prvi pitnik

Zavarovano igrišče v Titovem parku

Pred poslopjem podjetja Hydrovod 
od nedavnega stoji pitnik vode. 
Namenjen je vsem mimoidoči, ki 
se lahko ob njem odžejajo. Pitnike 
imajo sicer v vseh večjih slovenskih 
mestih, vsi pa so priključeni na javni 
vodovodni sistem. »Pitnik ni zgolj 
okras, ampak nas opominja na to, da 
v Kočevju pijemo dobro vodo. Javna 
dostopnost pitne vode prek pitnika 
pa nosi tudi simbolično sporočilo. 
Voda je naravna dobrina, ki je dra-
gocena, mora biti dostopna vsem, pa 
vendar se moramo zavedati, da ima 
pitna voda tudi svojo ceno. Da to, da 
nam iz pipe priteče pitna voda, ki jo 
lahko brez strahu pijemo, ni samo po 
sebi umevno,« pojasnjuje direktor 
Hydrovoda Antun Gašparac. 

Pitnik bo obratoval od spomladi 
do jeseni, med delovanjem pa bo 
vključen v nadzor kakovosti pitne 
vode. Pitno vodo lahko koristi veliko 
oseb dnevno, pitniki so izpostavljeni 
vremenskim vplivom, onesnaženemu 

zraku in vandalizmu, dostopni pa so 
tudi živalim. Zaradi vsega naštetega 
in zaradi pregrevanja vode v vro-

čih poletnih mesecih v Hydrovodu 
priporočajo, da pred vsako uporabo 
vode iz pitnika nekaj vode iztočite.

V začetku novembra je Krajevna 
skupnost Kočevje-mesto organizirala 
postavitev ograje okrog otroškega 
igrišča v Titovem parku. Glavna 
razloga sta bila zaščititi otroke pred 
nevarnostmi in preprečiti živalim 
(predvsem psom) dostop do igrišča. 
V bližini igrišča je namreč najbolj 
prometna cesta v Kočevju, pasji 
iztrebki pa – kot so opozarjali tudi 
nekateri stanovalci bližnjih večsta-
novanjskih blokov – ne spadajo na 
površine, namenjene igri otrok. V 
krajevni skupnosti sicer načrtujejo 
tudi postavitev ograje okrog otroške-
ga igrišča pred kočevsko policijsko 
postajo. Postavitev ograje je stala 
4.000 evrov. P.Š. Foto: Petra Šolar

Namesto da bi obrezali živo mejo, so ‘prilagodili’ prometni znak
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PRODAJA
07 391 82 04

SERVIS
07 391 81 09

+ ZIMSKE PNEVMATIKE BREZPLAČNO

NOVA
TOYOTA
AURIS
od 14.800 €*

Zaljubite se v vožnjo, ponovno!

* Cena velja za model Auris 1,33 bencin in opremo Terra. Ponudba velja do razprodaje zaloge vozil v akcijski ponudbi.

Povprečna poraba goriva za modele Auris je 3,5 do 5,7 l/100km in emisije CO2 79 do 132 g/km. Emisijska stopnja modela Toyota Auris: EURO VI. Emisija NOx je od 0,0058 do 
0,064  g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. 

www.tpv-center.si

LEP, ZABAVEN in 

ZANESLJIV

OBČINA KOČEVJE VABI NA

Veseli december 2015

PeTeK, 4. 12. 

17.00 
“Psst MIKlAVž grE…” 
PrIžIg luČK NA NOVOlEtNI 
sMrEKI
Vrtec Kočevje, OŠ stara Cerkev,         
OŠ Zbora odposlancev,         
OŠ Ob rinži, Prihod Miklavža v 
spremstvu mažoretk KuD godba 
Kočevje - mažoretna sekcija in 
urshine mažoretke,         
Pihalni orkester Kočevje - 1927 

TOreK, 8. 12. 

17.00 
“Dru(ŠtVENI)žABNI tOrKI” 
Klub mladih Kočevja 
Plesni klub rusalka 

ČeTrTeK, 10. 12. 

18.00 
“KONCErt srED` tEDNA” 
skupina Prifarski muzikantje

sObOTA, 12. 12. 

19.00 
“ODKlOPlJENE sOBOtE” 
sebatage

TOreK, 15. 12. 

17.00 
“Dru(ŠtVENI)žABNI tOrKI” 
Društvo Šent, 
Pevska skupina Mavrica Kočevje, 
urshine mažorete, Klub KluKŠ, 
Kulturno društvo MOPZ svoboda, 
Pevska skupina Prijatelji 

ČeTrTeK, 17. 12. 

18.00 
“KONCErt srED` tEDNA” 
skupina Mambo Kings 

sObOTA, 19. 12. 

19.00 
“ODKlOPlJENE sOBOtE” 
Primož turk & skrajneži

TOreK, 22. 12. 

17.00 
“Dru(ŠtVENI)žABNI tOrKI” 
KuD godba Kočevje - mažoretna 
sekcija, Vokalna skupina Cantate 
Domino, Pihalni orkester Kočevje - 
1927 (kvintet), 
Vaško društvo Konca vas, 
lela B. Njatin (Mestna kavarna)

mesTnA PlOšČAd

sredA, 23. 12. 

18.00 
“KONCErt srED` tEDNA” 
skupina spev 

sObOTA, 26. 12. 

19.00 
“ODKlOPlJENE sOBOtE” 
static, 
Charlie ButterFly 

TOreK, 29. 12. 

17.00 
“Dru(ŠtVENI)žABNI tOrKI” 
Društvo upokojencev Kočevje, 
srbsko kulturno umetniško društvo 
Kočevje, Kulturno športno 
društvo Predgrad, KuD godba 
Kočevje - mažoretna sekcija 

šOTOr Pred šPOrTnO dVOrAnO KOČeVje

“silVesTrOVAnje ZA OTrOKe” 

11.00 
glAsBENA ANIMACIJA 
Z MArJANOM ulJANOM “MAlI Bu”, 
KuD gODBA KOČEVJE 
- MAžOrEtNA sEKCIJA, 
PlEsNI KluB rusAlKA, 
DEDEK MrAZ, 
PAlAČINKE 

“silVesTrOVAnje” 

22.00 
sKuPINA MAlIBu


