
KOČEVJE, MOJE MESTO 2030 

 

Živim v mestu Kočevje. To nekoč mirno in tiho mesto se je v zadnjih 15 letih popolnoma 

spremenilo. Zgradilo se je veliko novih stavb, prenovile so se številne institucije, učne poti, 

kolesarske steze in tudi samo mestno jedro. 

 

Zaradi različnih kulturnih in naravnih zanimivosti k nam prihaja vse več ljudi, ki zapravljajo 

denar, kar prinaša zaslužek vsem zaposlenim v kavarnah, trgovinah in restavracijah. Leta 

2018 je bila zgrajena nova železnica, ki je v mesto prinesla mnoge spremembe: boljšo 

prometno povezavo z večjimi kraji in razbremenitev prometa v Ljubljano in drugam. Vse to je 

zelo pripomoglo k varovanju okolja, saj se vedno več ljudi na delo pelje z vlakom namesto z 

avtomobili. Obnovljen je bil velik del cestnega omrežja: rondoji, ceste, pločniki, prehodi za 

pešce in tudi semaforji. Ker v Kočevje prihaja veliko ljudi, ki želijo tu tudi prenočiti, so 

zgradili hotel z bazenom. Tudi novo podjetje za predelavo lesa je v kraj prineslo velik 

napredek. Mnogo ljudi je dobilo zaposlitev. Sčasoma so lesni izdelki iz Kočevja zaradi svoje 

drugačnosti in zanimivosti postali prepoznavni po celi Evropi. Mesto cveti in se še naprej 

razvija. Vse te spremembe prinašajo veliko prednosti. Brezposelnost se je zmanjšala in tudi 

ljudje v občini so srečni in zadovoljni. Življenje je za mnoge postalo lažje, ker imajo 

zagotovljena delovna mesta in lahko poskrbijo za svoje družine. Otroci in mladi so navdušeni 

nad vsemi novimi možnostmi za sprostitev in zabavo. Starejši so pomirjeni, saj jim končno ni 

treba več skrbeti za prihodnost svojih otrok. Kljub mnogim prednostim pa je napredek z roko 

v roki prinesel tudi nekaj slabosti. Še vedno se spomnim sprehodov po gozdu, čivkanja ptic, 

opazovanja čudovite narave in svežega, čistega zraka. Zdaj tega ni več. Vsaj ne toliko kot 

nekoč. Še vedno se lahko sprehajamo po gozdovih in učnih poteh, vendar se ob istem času 

tam zadržuje tudi veliko drugih ljudi, večinoma turistov. Zjutraj nas prebudi glasen promet in 

zvok vlaka, ki že v zgodnjih jutranjih urah pripelje v mesto. Žvrgolenja ptic je skoraj 

nemogoče slišati zaradi vseh glasnih ljudi in avtomobilov. Zrak je postal bolj onesnažen. 

Krivi so različni dimniki na hišah, hotelih in podjetjih. 

 

Že kot mlajša deklica sem rada živela v Kočevju zaradi čudovite narave in ker je bilo to pač 

mesto, kjer sem odraščala in preživljala svoje otroštvo. Kot najstnica sem pogosto razmišljala 

o tem, kakšna bo moja prihodnost, če ostanem v domačem kraju. Žal so bile včasih možnosti 

za zaposlitev slabe in brezposelnost je bila visoka. Mnoga podjetja, trgovine in javne ustanove 

so zaradi pomanjkanja denarja propadale. S prijatelji smo pogrešali več možnosti za zabavo in 

sprostitev. Danes so okoliščine precej drugačne. Živim in delam v domačem kraju, ki ga 

imam rada. Ni mi treba skrbeti za svojo prihodnost in prihodnost mojih otrok. Mesto se 

razvija in širi, odpirajo se nova delovna mesta in nove priložnosti za vse.  

 

V Kočevju nameravam ostati, saj je tu moj dom. Če pa me življenjska pot kdaj slučajno 

zanese kam drugam, vem, da se bom vedno rada vračala domov in se spominjala vseh lepih 

stvari, ki sem jih tu doživela. 

 

Maja Janeš, 8. B, OŠ Zbora odposlancev Kočevje 


