
24. JUNIJ 2014        PREMIERAAAA – jeeee 

Hvala vsem, ki ste prišli - tam nekje 163 smo vas našteli. DVDji so razdeljeni! Tisti, ki niste 
uspeli priti - planiramo še eno projekcijo v GABERKAH. Dobili boste vabila po mailih in pošti. 

DVD je možno še dobiti. Pokličite. Na njem je film in 12 posameznih daljših scen. 

Oglejte pa si napovednik:  klik tule:  http://youtu.be/HhGn8w9ragE 

 

23. JUNIJ 2014 

Premiera filma, ponedeljek, 23. 6. 2014, ob 17. uri, OŠ Gorica 
Vesela novica - film je gotoooov. 
Vse, kar leze in gre, vabimo na PREMIERO, ki bo v ponedeljek, 23. junija 
2014, ob 17. uri v veliki avli OŠ Gorica. 
Upamo, da bomo do takrat imeli tudi že razmnožene DVDje, ki jih bo dobil 
vsak, ki je sodeloval pri filmu. 
Torej - se vidimo v ponedeljek. 
Vam je plakat všeč?  

 

8. junij 2014 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV FESTIVALA VOLNE, Paški Kozjak, 5. 6. 2014 

Ker nas na kmetiji Borovnik žal niso mogli sprejeti, sta nas za ogled ovčk z veseljem sprejela 
spodnja soseda Verica in Herman Plevnik. Iskrena hvala in dodatna hvala za sladko pogostitev 
Verici, Hermanu pa za zanimivo razlago o negi ovac. 

Hvala vsem, ki ste prišli in popestrili naše dogajanje. 

Med njimi je bila tudi Mojca Kodrič, predsednica Lokalne akcijske skupine Šaleške doline, ki 
upravlja in vodi postopke, povezane z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja, s katerimi so 
podprli tudi naš projekt Festival volne. Tudi po njenih besedah sodeč, je enoletno "volneno 
festivaljenje" več kot uspelo. Torej, vidimo se na premieri filma. Pošljem vabila. 

 

26. maj 2014 

PAŠKI KOZJAK – vabilo na zaključno prireditev - četrtek, 5. junij 2014 

Nujno vabljeni na Planinski dom na Paški Kozjak na ogled, na novinarsko, na pastirski lonec k 
Olgi … Avtobusni prevoz zagotovljen!  Vabilo s programom po pošti in tu spodaj! 

http://youtu.be/HhGn8w9ragE


 

 

  18. julij 2013 

TI SI ENA OVCA …   VI STE SAME OVCE … 

 

Kaj bi to pomenilo? 

 

Da ne misliš s svojo glavo in samo slediš nekomu in ubogaš druge.  

Kaj pravite? Še kaj? 

 

 

15. julij 2013 

 

KAJ PA ČRNA OVCA? 

 
Večina pasem ovc je bele barve, ker se črna barva deduje recesivno. Kljub temu so nekatere 
pasme praviloma črne. Na barvo vpliva gen ASIP ali aguti signalni protein. Poznamo različne 
barvne fenotipe, ki so posledica različnih genotipov. Dominantno belo barvo tako določa genotip 
AWt/AWt, črno barvo (tudi non-aguti ali recesivno samoobarvanje pa genotip Aa/Aa.  
 
Po SSKJ-ju je črna ovca tudi izraz za nekoga, ki izstopa ali je drugačen. Izraz je znan tudi v 
številnih drugih jezikih. Meni so že rekli, da sem črna ovca. So rekli kdaj tudi vam? 
 

 

 
 
Viri: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gen
http://sl.wikipedia.org/wiki/Protein
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovar_slovenskega_knji%C5%BEnega_jezika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Black_sheep-1.jpg


10. julij 2013 

 

ALI STE VEDELI …  

… da je bila prva transfuzija krvi na človeka izvedeno s krvjo ovce. 

Izvedel jo je Jean-Baptiste Denys, zdravnik v službi francoskega kralja Ludvika XIV. leta 1667. 
Prvi poskusi so bili uspešni, najverjetneje zaradi majhne količine prenešene krvi, zaradi česar ni 
prišlo do alergijske reakcije. Kasnejši poskusi so bili neuspešni, transfuzija je bila prepovedana in 
pozabljena naslednjih 150 let. 
 

 
Vir: http://www.dnevno.rs/ekalendar/na-danasnji-dan/86753-prva-transfuzija-krvi-1667.html?print=1 

 

 
… da je bil prvi klonirani sesalec ovca. 
 
To je bila ovca Dolly, ki se je skotila leta 1996. 
 

 
 

Ovca Dolly in njen prvorojeni mladič Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Dolly_the_sheep2-thumb.jpg 

 
 

5. julij 2013 

 

UPORABA OVAC 

 

Največje ČREDE OVAC na svetu imajo Kitajska (136,4 milijonov), Avstralija (79 milijonov), Indija 
(65 milijonov) in Iran (53,8 milijonov glav ovac). Skupno pa je na svetu milijarda ovac (podatki za 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ludvik_XIV._Francoski
http://sl.wikipedia.org/wiki/Transfuzija
http://www.dnevno.rs/ekalendar/na-danasnji-dan/86753-prva-transfuzija-krvi-1667.html?print=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ovca_Dolly
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Dolly_the_sheep2-thumb.jpg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstralija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Indija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Iran


2008). Ovce so pomembne predvsem za lokalno ekonomijo držav v razvoju, na zahodu pa tudi v 
smislu trajnostnega razvoja v kmetijstvu. 
 
VOLNI je po odkritju umetnih vlaken cena zelo padla. V Sloveniji je razširjena praksa 
kompenzacija "blago za blago", surovo volno se menjava za volnene izdelke, kot so odeje, preje, 
toplotne in zvočne izolacije.  S tem se ukvarja podjetje Soven. 
Volna vsebuje tudi linolin, mešanico maščobnih kislin, ki se uporablja v kozmetiki. 
 
OVČJE MESO (ovčetina, bravina) je popularno predvsem v sredozemskih državah, osrednji in 
južni Aziji in Avstraliji. V Sloveniji se uporablja zlasti jagnjetina, kuhana ali pečena, ki je mehkejša 
in nima tako izrazitega vonja in okusa. 
 
OVČJE MLEKO je v primerjavi s kravjim bolj kalorično, vsebuje več proteinov, maščob in 
ogljikovih hidratov, vendar manj natrija in kalija. Iz njega se delajo nekatere zelo znane vrste sira, 
kot sta feta in roquefort. 
 

Po ekonomski pomembnosti so nekdaj bolj razširjene ovce prehiteli prašiči, kokoši in govedo.  
 
Viri: http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca 

 

 

18. junij 2013 

 

Z ANICO PODLESNIK in ACO POLES  

 

Danes sem se v velenjski Kulturnici dobila na čaju in raziskovalno-poučnem klepetu z dvema 

prijetnima in razgledanima gospema.   

Anica Podlesnik je upokojena učiteljica in je vedela povedati veliko zgodb okoli  volne, predmeta 

ročna dela v šoli nekoč in o »štrikfajli«. Zelo zanimivo. To zgodbo bomo vpletli (dobesedno) v film! 

Aca Poles pa je upokojena kustosinja Muzeja Velenje, ki je velikokrat organizirala delavnice, 

razstave in poustvaritve dela z volno s starejšimi podeželskimi ženami, ki to še znajo. Pripravila 

bo članek za naš časnik! 

 

10. junij 2013 

 

STRIŽA OVAC 

 

Navadno se ovce strižejo dvakrat letno, spomladi in jeseni, v nekaterih krajih celo trikrat letno. 

 

 
Škarje za ročno strižo ovac   Vir: Novak, V. (1960) Slovenska ljudska kultura. 64. DZS.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%A1%C4%8Dobna_kislina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kozmetika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bravina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemlje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Azija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstralija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Natrij
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kalij
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sir
http://sl.wikipedia.org/wiki/Roquefort
http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Di_pra%C5%A1i%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_koko%C5%A1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8De_govedo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca


9. junij 2013 

 

PAŠA OVAC 

 

Pašo drobnice in goveda v naravnem okolju ureja zakon o gozdovih. Kar 75 % slovenskih 

kmetijskih površin je na območjih, ki imajo omejene dejavnike za kmetijsko proizvodnjo. To 

pomeni, da so na strminah, kamnitih površjih, poplavnih ipd. Pašniki v Sloveniji hitro izginevajo, v 

zadnjih 50 letih jih je izginilo 100.000 ha! 

 

Paša zunaj zagotavlja ovcam boljše zdravje. Meso živali, ki se pasejo zunaj, ostane sveže zaradi 

vitamina E, ki je antioksidant in meso varuje pred kvarjenjem. Sveža hrana vsebuje več vitaminov 

E,  A in beta-karotian kot mrtva. 

 

Poskrbeti moramo še, da ovčke na paši dobe dovolj vode, med 2 litri do 12 litrov na dan, in tudi 

sol (natrij, klor)!  Sol ima pomembno nalogo zagotavljanja čim bolj stabilnih razmer za delovanje 

celic telesa in v njih samih je je malo.  Živali jo potrebujejo veliko več kot jo lahko dobijo samo z 

zauživanjem zelinja na paši. Odrasla ovca jo poliže približno pol kilograma na mesec. 

 
Vir in več: http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2707/Pasnistvo/7_Prid_krme_10_11.pdf 

 

 

2. junij 2013 

 

PREHRANA OVAC 

 

Čeprav je ovca izrazito pašna žival in skromna v prehrani, jo je treba – zlasti pozimi – v hlevu 

krmiti. V gorskih krajih, kjer imajo pri hiši več ovac, imajo zanje posebne hleve – ovčjake. Krmijo 

jih s senom. 

 
Vir: Novak, V. (1960) Slovenska ljudska kultura. 64. DZS.  

 

 

27. maj 2013 

 

Članek v Žurnalu:   

Ovčje meso. Dolgo časa veljalo za hrano revežev, zdaj postaja vse bolj priljubljeno. 

PREDELAVA VEČJA ZA POLOVICO 

 



 
 

21. maj 2013 

 

Kako se prav govori in piše: OVAC ali OVC? 

 

ôvca  -e stil. -é ž, rod. mn. ôvc in ovác (ó) 1. manjša domača žival, ki se goji zlasti zaradi volne: ovca beketa, 

bleja; pasti, striči ovce; čreda, trop ovc; razbežali so se kakor ovce; krotek kot ovca / merino ovca z dolgo, 

mehko dlako, po izvoru iz Španije ♦ agr. karakul ovca z rahlo kodrasto, navadno črno dlako, po izvoru iz osrednje Azije; 

ovca mesnate pasme; vet. metljava ovca; zool. divja ovca zlasti v gorah živeča žival temne ali svetle barve, katere 

samec ima navadno velike, spiralasto zavite rogove, Ovis // ovčja samica: pomolsti ovco; breja ovca; ovca in 

jagnje 2. ekspr. pohleven, ubogljiv človek: vse življenje je bil ponižna ovca ● ekspr. je črna ovca v 

družini edini, ki je drugačen, slab; slabš. garjava ovca kdor zaradi negativnih lastnosti slabo vpliva na 

okolico; ekspr. pokazal je, da je gospodar, ne pa metljava ovca slaboten, neodločen, zmeden človek; knjiž. bili so 

kakor ovce brez pastirja zbegani, zmedeni ♪ 
Vir: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=%C5%BEive%C4%8Da&hs=26 

Torej – oboje je pravilno, le  da nas beseda ovac morda bolj spominja na stare čase  

 

 

20. maj 2013 

 

PASME OVAC in ODBIRA 

 
Naši predniki v Alpah so ovce gojili že v prazgodovini. Odbiranje mladih živali za rejo so izvajali 
tako, da so nastajale postopoma pasme prilagojene za določene namene. Razvile so se različne 
pasme, ene so dajale več mleka, druge več volne, nekatere pa tudi veliko mesa.  
 

 
V Sloveniji obstajajo tri glavne pasme ovac: 
 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=%C5%BEive%C4%8Da&hs=26


Jezersko-solčavska ovca: nastala je s križanjem nekdanje domače slovenske ovce s 
padovansko in bergamaško (romanovsko) ovco. Ima nemastno volno, je brez rog, pred notranjim 
očesnim kotom ima črno liso – rečejo ji tudi solza. Je mesna pasma. 
 

               
 
Bovška ovca: nastala je s križanjem ovce mlekarice in ovce za volno. Je mesno-mlečna pasma. 
Oplemenjena je z vzhodno frizijsko. 
 

         
 
Kraška ali istrska ovca – tudi pramenka, belokranjska pramenka. Ta ima bolj grobo volno. 
Belokranjska pramenka je mesna pasma, istrska pramenka pa mlečna pasma. 
 

    
 

Texel ovca, mesna pasma in kot terminalna pasma za križanje. Izvira z otoka Texel na 
Nizozemskem. 
 

                  
 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Oplemenjena_bov%C5%A1ka_ovca
http://sl.wikipedia.org/wiki/Texel_ovca


Na naših kmetijah Šaleške doline prevladujejo jezersko-solčavske ovce. Domačini jim pravijo kar 
solčavke. 
 
Viri: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca 
http://www.hervardi.com/bovska_ovca.php 
Novak, V. (1960) Slovenska ljudska kultura. 64. DZS.  

 

15. maj 2013 

 

ZAKAJ IMAJO NA NAŠIH KMETIJAH OVCE DANES?  

 

Največ zato, da jim popasejo travo na strmih legah, kjer jo je težko kositi.  

 

Tako pa samo ogrado z ovcami premikajo in travnik je »pokošen«. Ponekod ovcam celo rečejo 

»domača kosilnica« ali »živa kosilnica«. Seveda pa se kmetije tudi ukvarjajo z ovčerejo, saj 

postaja ovčetina vedno pogostejša na naših jedilnih. 

 

12. maj 2013 

 

ZAKAJ SO BILE OVCE NEKOČ IZREDNO VAŽNA ŽIVAL NAŠIH PREDNIKOV? 

 

Zato, ker je ovca skromna v prehrani, njena korist pa je velika. Daje mleko in meso, iz njene volne 

pa se izdelujejo oblačila in zaščita. Pase se lahko tudi v strminah in kmetu tam ni treba kositi travo.  

 

V človeški zgodovini so se ljudje s tropom ovac selili in iskali hrano, da bi preživeli v naravnem 

okolju. Bili so nomadi. Odkritje, da je možno živali in rastline nadzorovano gojiti in izkoriščati, je 

bilo eno ključnih dogodkov v človeški zgodovini. Pri živalih govorimo o udomačitvi. To je človeku 

omogočilo, da je opustil nomadski način življenja in se ustalil in naselil na enem mestu. Nadaljnji 

razvoj kmetijstva pa je v veliki meri zmanjšal čas, ki ga družba porabi za pridobivanje hrane.  

 

Udomačitev je proces, ki traja mnogo generacij, zato je določitev natančnega časa nemogoča. 

Vendar so arheologi odkrili, da je bila  ovca (za psom) druga najstarejša udomačena žival in 

sicer v času od 9.000 do 11.000 pr. n. š. – seveda v jugozahodni Aziji. 

 

In ker je človek od ovce imel veliko koristi, so ostale ovce tudi po trajni naselitvi naših prednikov v 

novi domovini, v naši deželi, izjemno pomembne. O tem pričajo številni podatki iz srednjega veka, 

ko so morali dajati dajatve v ovcah in siru, ovčereja pa se je v goratih pokrajinah Slovenije 

ohranila do današnjih dni.  

 

Do začetka 19. stoletja je bila ovčereja najpomembnejša panoga živinoreje pri nas. Njen pomen 

je bil velik tako v prehrani kot za izdelovanje sukna. Njeno važnost je zmanjšal uvoz volne iz 

prekomorskih dežel. V prejšnjih stoletjih je bila ovčereja posebno razvita v alpskem svetu, na 

Notranjskem, na Pivki in Krasu. Po drugi svetovni vojni se je pojavila ovca še v mnogih drugih 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca
http://www.hervardi.com/bovska_ovca.php
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nomadi
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kmetijstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEba
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrana


krajih, ki je prej niso poznali. Večje gospodarske vloge ni imela. Danes jo spet pogosteje vidite v 

številnih kmetijah tudi naše Šaleške doline.  

 
Viri: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Udoma%C4%8Ditev#Najzgodnej.C5.A1e_udoma.C4.8Dene_.C5.BEivali 

Novak, V. (1960) Slovenska ljudska kultura. 63-64. DZS.  

 

 

11. maj 2013 

 

MOJE IME JE  OVCA -  OVCA OVIS ARIES 

 

Ovca je od nekdaj igrala pomembno vlogo v življenju človeka. Najpogostejša vrsta rodu ovca ali 

ovis (latinsko) je domača ovca ali ovis aries (latinsko). Je prežvekovalec in se je verjetno razvila 

iz divjega muflona v osrednji in jugozahodni Aziji. Je pašna žival. Gospodarsko je vrsta pomembna 

zaradi pridelave volne, mleka in mesa. Ovce in koze lahko imenujemo s skupnim imenom 

drobnica. 

Ovca tehta od 40 do 50 kg, koštruni od 50 do 60 kg. Visoka je okoli 60 cm, koštruni pa do 65 cm. 

 

7. maj 2013 

 

FESTIVAL VOLNE »S-PLETENJE« 

 

Danes smo z Društvom za razvoj podeželja LAS Šaleške doline (LAS = lokalna akcijska skupina; 

več: klik spodaj na logo LAS ŠALEŠKE DOLINE) podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta o 

volni. Gre za sredstva Evropske unije. Z njim smo se javili na razpis v letu 2012. Projekt smo v 

zvezi s smernicami strategije razvoja podeželja poimenovali Festival volne »S-PLETENJE«, ali 

kar na kratko »VOLNA«.  

 

Tisti, ki ste nas spremljali in sodelovali pri našem prejšnjem projektu »LAN«, boste že vedeli, da 

gre za podobne cilje projekta. To so na kratko: 

 

S projektom »LAN« smo odkrivali in spoznavali pridelavo in obdelavo lana (več: klik levo zgoraj 

na logo Studio Mozaik), v tem projektu pa bomo sledili volni od ovčke do pletenih nogavičk in še 

česa, saj bomo kreativni tudi v podjetniški delavnici. In tako kot je o lanu nastala zgodba in film 

»Stkana zgodba volnenega prtiča«, bo tokrat nastajala zgodba z naslovom »Toplina domače 

volne«. Skozi oči otrok in mladostnikov bomo odkrivali in spoznavali, kakšno je bilo v zvezi z volno 

življenje in delo njihovih vrstnikov pred nekako 60-timi leti. Nekaj zgodb že poznam, nekaj pa 

pričakujem, da mi jih poveste vi, s katerimi se bomo srečevali in skupaj doživljali »toplino« domače 

volne.  

 

Spremljajte v Časniku članke in novice o naših dejavnostih. 

Veseli pa bomo tudi vaših odzivov in morda kakšnih vprašanj. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca
http://sl.wikipedia.org/wiki/Udoma%C4%8Ditev#Najzgodnej.C5.A1e_udoma.C4.8Dene_.C5.BEivali
http://sl.wikipedia.org/wiki/Volna
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mleko
http://sl.wikipedia.org/wiki/Meso
http://sl.wikipedia.org/wiki/Koza
http://sl.wikipedia.org/wiki/Drobnica

