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Neokrnjena narava za ljubitelje konj
Na Ranču Marina V Kočah pri Kočevski Reki ponujajo »western« jahanje

Simona Fajfar
Te dni je konjeniški center v Kočah, Ranč Marina, začel sprejemati prve obiskovalce. Toda začetki
niso bili povezani s turizmom, razloži lastnik Slavko Hrženjak, ki je
z ženo Mojco eden od dveh stalnih
prebivalcev te odmaknjene kočevske vasi. Potem ko sta si tu postavila hišo, so zavetje potrebovali
tudi konji. »Hlev smo dvakrat dogradili, postavili kozolec, potem pa
smo se pred tremi leti odločili, da
naredimo konjeniški center.« Pri
tem je bilo pomembno, da se je v
tej jahalni disciplini našla tudi hči
Marina, ki tudi uspešno tekmuje.
Uspešni podjetnik, ki se ukvarja z gospodarjenjem z odpadki,
projektiranjem in inženiringom v

ekologiji ter energetiko, nima kočevskih korenin, vendar je ta predel
Slovenije spoznaval po ženi Mojci
in kot lovec. Ti kraji, kjer je izredno
bogat živalski svet in je izjemno velika tudi raznolikost rastlinskega
sveta, imajo ogromno prednosti.
Tu, pojasni sogovornik, se lahko s
konjem odpraviš na dolgo turo, pa
ne boš naletel na ljudi.

Računajo na tuje goste

Obiskovalcem – računajo predvsem na tuje goste, ki bodo znali
ceniti odmaknjenost in neokrnjeno naravo, seveda v povezavi z
reiningom oziroma disciplino western jahanja – je na njihovem ranču na razpolago sedem apartmajev,
dogradili in posodobili so tudi nekdanji lovski dom, ki je bil nekoč
znan po odlični divjačinski kulinariki. Najpomembnejši pa je nov
jahalni center, ogromna zgradba, v
kateri je z naravno svetlobo osvetljena jahalnica v velikosti 28 krat
60 metrov, kar ustreza tudi tekmovalnim zahtevam.
Na Ranču Marina, ki se trenutno
razteza na 12 hektarih, z državo pa
menjavajo še 20 hektarov, imajo
20 konjev. Polovica je tekmovalnih
– imajo tudi dva trenerja –, druga
polovica pa so rekreativni konji,
namenjeni terenskemu jahanju.
»Konji, ki se uporabljajo za reining,

so konstitucijsko najlepši konji,
zelo učljivi, fizično pa niso ne preveliki in ne premajhni,« pravi Hrženjak. To so, z drugimi besedami,
konji, ki so jih selekcionirali tako,
da so poudarili njihovo športno
linijo.
Reining oziroma western jahanje je v Evropi vedno bolj popularno, razloži sogovornik in obenem
poudari prednosti konjeniškega
centra v Kočah: »To, kar ponujamo
tu, je po kakovosti konjev in športnih disciplin na ravni najboljših
italijanskih in avstrijskih hlevov.«
Tisto več, kar ponuja ta konjeniški
center, pa je neokrnjena Kočevska
oziroma možnost, da se s konjem
odpraviš na teren in v naravi, brez
ljudi in brez dokazov kulturne
krajine, preživiš nepozaben dan,
morda tudi dva ali tri. Drugje po
Evropi, opozarja Hrženjak, teh možnosti ni veliko.
Kako velika naložba je bila ureditev Ranča Marina, lastnik ne pove.
Vendar je gotovo, da je to največja
zasebna investicija na Kočevskem,
če ne že kar v celotni južni Sloveniji, ki bo obogatila turistično ponudbo Kočevske. V vasi Koče je bil sicer rojen Peter Kosler (1824–1879),
pravnik, gospodarstvenik, geograf,
kartograf in narodni buditelj, ki je
v letih 1848 in 1852 pripravil prvi
Zemljevid slovenskih dežel.

Slavko Hrženjak, uspešen podjetnik in ljubitelj konj Foto Mitja Felc

trati pod smrekami. Tobogani? Hvala bogu, imajo. :) Zelena narava in
malo prijetnejše temperature? So!
Terme Zreče so namreč zasidrane
pod Pohorjem in so le dvajset minut
oddaljene od Rogle.
Vsi, ki me poznajo, vedo, da svojo
četico, manjša dva in velikega člana
družine, rada pripravim na kakšen
športno obarvan izlet. Je pa res, da
me v zadnjem času močno daje koleno in že skoraj glasno protestira proti
mojim športnim podvigom, zato me
je to res skrbelo. Najmanjši se je že
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Končno počitnice! Ne vem, za koga
je na koncu naporno bolj – za mulce
ali zame. Ker sta vse naredila, kot
se šika, pa res smo rabili oddih, sem
rekla … Pa gremo tokrat nekam
malo drugače. Morje se mi zdi že
malo klišejsko, ampak vseeno se
naši radi kopajo, jaz pa bi šla kdaj
v hribe. In me je prijateljica, ki jo
vidim pregrešno premalo, spomnila
na Terme Zreče. Kopanje? Pokrito. Bazenski kompleks zdravilne
termalne vode z gozdnim parkom,
kjer se v tej vročini ohladimo na

veselil, ampak mu nismo pustili, ker
smo odkrili, da oddajajo e-kolesa (to
so kolesa z električnim motorčkom,
ki pomagajo pri premagovanju naporov). Torej: kolesarski izlet prek dela
Dravinjske doline, mimo vinorodnih
Škalc (ustavili smo se na Zlatem
griču – priporočam!) v Slovenske
Konjice, luštno mestece s slikovitim
starim trškim jedrom in potočkom na
sredini.
Šport in čofotanje pa pomenita tudi
lakoto. In ni težko biti lačen v Termah
Zreče. Hrana v hotelu je zelo okusna.
Pohorci vedo, kaj je dobro: pohorska bunka, skuta s svežimi zelišči,
hladno dimljena postrv in svinjska
ruladica na kruhu. Pa gobova juha s
pravimi gobami. Pravimi jurčki. Pa
veste, koliko jurčkov?!
Seveda smo šli tudi na 1517 m.
Kam?! Ja, na Roglo, kam pa. :)
Kljub temu da sta mali sitnobi jamrali
vso pot, da bi raje spet čofotali v bazenih v Zrečah, sem ju na koncu komaj
zvlekla nazaj. Namreč, res imajo inovativne igre za otroke: pri baru Uniorček smo si pekli jabolka, se igrali
spomin s kanglami za mleko, se igrali
glasbenike ob zvončkih velike krave,
dirjali in urili možgane v pohorski
vasici … Za konec pa čutna pot ob
hotelu Natura. Mislila sem, da jima
ne bo všeč, ker je bolj umirjena, ampak ne! Gospodiča sta bosa dirjala po
pohorskih materialih, namakala roke
v vodo, vonjala zelišča … Resno, komaj nam je uspelo nazaj v Zreče.
Nekaj pa moram priznati. En dan
(no, slabi dve uri) sem se razvajala
sama. Gospod mož je prijazno animiral otroka, jaz pa sem si privoščila
masažo v Wellnessu Idila. Čeprav
nisem privrženka tovrstnih sprostitev,
moram profesionalne maserje resnično pohvaliti. Ko sem se vrnila, sem se
počutila lahko kot oblaček! :)
V glavnem – vse pohvale, Pohorci
so res prijazni in ustrežljivi. Če vam
lahko dam namig: če tudi vi greste z
družino, rezervirajte Modre počitnice v Termah Zreče (oz. Zelene počitnice, če boste spali na Rogli). Cene
so že od 54 € za osebo na noč naprej,
1 otrok do 12 let je gratis, drugi pa 70
% ugodneje (na Rogli od 49 € naprej
in 2 otroka gratis). Priporočam in še
se vračamo. Hvala, Terme Zreče!

Šest stvari, ki jih
v hotelu ne boste
nikoli več pogrešali

Poletje po prekmursko!
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Pripoved mame:
proti vročini v Termah Zreče
(malo pa še na Rogli)

Končno je napočil tisti čas v letu, ko
se lahko odpravimo na daljši dopust,
se osvežimo v morju in z otroki gradimo gradove v pesku. Da bo vaš dopust res nepozaben in da ne boste pozabili doma najpomembnejših stvari,
začnite pripravljati kovčke nekaj dni
prej brez naglice.
Ni vam treba pretiravati s stvarmi,
ki jih potrebujete, v Socializing Hotelu Mirna v Portorožu imajo vse, kar
ste v hotelih do zdaj pogrešali. Tudi
največje družinske sobe.
1. Otroški voziček
Sestavljanje, razstavljanje, sestavljanje. In koliko prostora nam vedno
vzame voziček! Kaj, če bi namesto
prostora za voziček v avtu imeli nekoliko več prostora za dodatna oblačila
svojih malčkov? Ob prihodu v hotel
vas bo v recepciji čakal uporaben in
priročen voziček, ki si ga boste lahko v času bivanja izposodili povsem
brezplačno.
2. Kopalna kad za otroka
Mokra tla v kopalnici, boleč hrbet
zaradi sklanjanja v kabini za prhanje,
tuširanje po tuširanju. Četudi bi se
želeli oprhati skupaj z malčkom, ne
gre, ker je premalo prostora. Končno je nekdo mislil tudi na to. V sobi
vas poleg velike kopalne kadi čaka
še otroška kopalna kad, da bodo vaše
noge in hrbet ostali sveži za večerni
sprehod ob morju. Imate dva otroka?
Še ena manjša banjica se skriva pod
previjalno mizico.
3. Previjalna mizica
Pogosto nas po počitnicah bolita
križ in hrbet zaradi nepotrebnega
sklanjanja nad otrokom, ko ga previjamo na nizki postelji ali celo na
tleh. Vedno nosimo s seboj podlogo
za previjanje. Namesto podloge in
bolečin v hrbtu vas v eni od največjih družinskih sob čaka čisto nova
previjalna mizica za vašega malčka.
4. Otroška kulinarika
Vedno ene in iste jedi, ki jih otroci jedo. Pomfrit, čevapčiči, hrenovke,
sendviči … Nezdrava hrana, ki nikakor
ni primerna za začetni razvoj vašega
malčka. Odločite se raje za počitnice,

kjer bodo vsak dan pripravili sveže in
zdrave sezonske jedi. Sadna nabodala,
polnozrnate palačinke in muffine, jogurtove kašice, zdrave mini burgerčke. V posebnem otroškem kulinaričnem kotičku, kjer si bo malček lahko
sam izbral, kaj zdravega bo jedel. In
ko se bo najedel, ga bo v ustvarjalnem
kotičku že čakala pobarvanka, da boste lahko v miru pojedli še vi.
5. Otroška igralnica in animacija
Tudi otroci se radi družijo. In le
redki so hoteli, ki za zabavo in animacijo otrok skrbijo tako na plaži
kot v igralnici. Didaktične igre,
druženje, kulinarične delavnice,
najsodobnejša igrala, multimedijski
kotiček. Ko je na plaži prevroče za
igro, je prav, da malčki odidejo v
zdravo senco v igralnico, kjer jim
ob vragolijah animatorjev in morskega junaka Mini-IONA nikoli ne
bo dolgčas.
6. Plaža, senca in bazeni
Med najpomembnejšimi stvarmi
za družine z malimi otroki sta bližina
morja in lasten hotelski bazen. Če ne
moremo peš do morja, iščemo drug
hotel. Socializing Hotel Mirna stoji
v krošnji mediteranskih dreves, pod
katerimi se skrivajo zunanja igrala.
Morje je zelo blizu, poleg tega ima
hotel svoj zunanji bazen. Na poti do
morja se lahko ustavite še v bazenih
z ogrevano morsko in termalno vodo.
Če se na teh počitnicah ne boste naužili morja in bazenov …
Privoščite si brezskrbne počitnice
v novem družinskem hotelu z največjimi sobami v Portorožu. V Hotelu
Mirna, kjer bodo mislili namesto vas.
Ste pozabili otroški pribor? Ni panike.
Nimate prostora za otroški voziček?
Brez skrbi. V novem družinskem
hotelu
(http://www.lifeclass.net/si/
portoroz/hotel-za-druzine) so za male
junake pripravili pravo kraljestvo.
Kraljestvo, v katerem vas bodo razvajali z otroškimi dodatki in opremo
v sobi, v kopalnici, v restavraciji, na
plaži in v recepciji. Povsod bo vaš
malček našel nekaj zanimivega. In vi
– čas zase.

Čarobna pokrajina ob Muri kar kliče, da jo odkrijete. Izberite si svoja
doživetja v Prekmurju in si v Termah
3000 – Moravske Toplice ustvarite
oddih, kakršnega ste si vselej želeli!
Obilje adrenalina
Povzpnite se 22 metrov visoko in
se z 80 kilometri na uro spustite po
Aqualoopu, četrtem najhitrejšem
toboganu v Evropi! Ameriška revija Architectural Digest ga je zaradi
360-stopinjskega obrata uvrstila med
osem najstrašnejših vodnih toboganov na svetu. Ali pa po toboganu
Kamikaza s prostim padom zdrvite v
globino s pospeškom 9,8 metra na sekundo! Daljše spuste omogočata dva
zavita tobogana z vizualnimi in zvočnimi efekti, na bazenih pa vas čaka še
vrsta vodnih atrakcij.
Obilje športa
Vaš prvi športni izziv je lahko luknja št. 9 na igrišču za golf ob Hotelu
Livada z najdaljšo luknjo v Sloveniji,
kjer lahko žogica poleti skoraj 600
metrov daleč! Ljubitelji kolesarjenja
imate v Prekmurju edinstveno priložnost, da v enem dnevu prekolesarite
tri države. Če bo prekmurska ravnina
za vas premalo, zavijte na Goričko in
si na tamkajšnjih gričih dodobra predihajte pljuča.
Obilje okusov
Po adrenalinskih spustih in vodnih
norčijah vam bosta zelo prijala prekmurski burger in prekmurska limonada. Pristne lokalne okuse boste okusili na prekmurski večerji, Prekmurje
v sodobni preobleki pa lahko doživite
z locato pannonio, sodobno izvedbo
prekmurske gibanice.
Obilje zdravja
Črna termo-mineralna voda, ki
izvira v Moravskih Toplicah, ima
številne blagodejne učinke. Pomaga pri degenerativnem revmatizmu,
lajša kronične vnetne revmatske bolezni, ugodno vpliva na nesklepni

KULTURA POTOVANJA

POZRAKUNADALPAMI
IZFRANCIJEVITALIJO
od 28. do 31. julija
Aiguille du Midi in Mont Blanc!

Hotel Ajda
Cena po osebi s polpenzionom med tednom

Dvoposteljna soba premium
Termin: 7.7. - 20.8.2017.
*Velja med tednom; vikend in praznik z doplačilom.

Sava Hotels & Resorts, tel.: 02 512 22 00, e-pošta: info@terme3000.si

80,00 €

En otrok
do 12 let in en
otrok do 6 leta
v sobi z dvema
odraslima
GRATIS.

www.sava-hotels-resorts.com

PE LJ: Wolfova 10a, Ljubljana | Tel: 01/ 24 44 850
www.sajko-turizem.si, ljubljana@sajko-turizem.si

Vodnikova 130, Ljubljana 01 518 50 50
info@quovadis.si www.quovadis.si

POČITNICE V
ŠVICARSKIH GORAH

od 13. do 19. avgusta
Ženeva, Lausanne, Montreux ...
od
549 €

od
349 €

POČITNICE NA MLJETU
POTOVANJA: Norveška 1.8.(5D), Škotska in Irska (bus-ladja) 9.8.(13D),
Zlata Praga, Kutna gora 12.8.(3D), Švicarske Alpe, ledeniški vlak 25.8.(3D),
Kazahstan, Uzbekistan 6.9.(13D), Bernina Express 8.9.(3D), Tajvan 25.9.(11D)
AKTIVNE POČITNICE: Počitnice na Siciliji-Letojanni (bus-avio)
13.7.(9D): 525 € / (avio) 14.7.(8D): 665 € / (avio-bus) 21.7. (9D): 599 €,
Počitnice pod Bavarskimi Alpami 2.8. (5D): od 309 €, Albanija (avio),
htl.5* 12.8. (8D): od 908 €, Ohridsko jezero (bus) 19.8. (8D): od 379 €,
Vela luka-počitnice na Korčuli, (bus-ladja) 26.8. in 2.9. (8D): od 413 €
Križarjenje po Karibih z MSC Seaside, 9.2.2018 (10D) že za 1.650 €/osebo
(vključen letalski prevoz+križarjenje: Florida, Jamajka, Kajmanski ot., Mehika,Bahami)

revmatizem, pospešuje okrevanje po
poškodbah in operacijah, izboljšuje
prekrvavitev, zmanjšuje živčno napetost, pomaga pri zdravljenju kožnih
bolezni in izboljšuje splošno počutje.
Aktualna je tudi poleti; ker ima fotosenzibilen učinek, bo vaša koža na
soncu hitreje porjavela.
Obilje sprostitve
Privoščite si masažo Livada z bučnim oljem, ki je prava zakladnica
vitaminov in mineralov, ali masažo
Panonski travnik z oljem iz prekmurskih rastlin in zelišč. Posebne vrste
sprostitev omogoča septarija, več milijonov let star kamen iz Slovenskih
goric, bogat s kristali, ki s svojo energijo zdravi telo po naravni poti.
Obilje novosti
Od 15. julija vas bo navduševalo
prenovljeno notranje termalno kopališče. V spodnjem delu se boste zabavali, v zgornjem pa sproščali v savnah in v ajdovi počivalnici počivali na
blazinah, polnjenih z ajdovimi luščinami, ki pomirjajo, sproščajo, mikromasirajo in uravnavajo toploto. V kotičku
kromoterapije vas bodo štiri osnovne
barve očistile, sprostile, harmonizirale
in poživile. Do notranjega kopališča
boste lahko od Hotela Termal po novem prišli po Prekmurskem mostu
in s postanki v različnih kotičkih videli, okusili, otipali, slišali in povonjali
Prekmurje ali pa si povrnili dobro
počutje s kristali in kromoterapijo.
Konec poletja lahko rezervirate svojo
hiško v novem naselju Prekmurska
vas Natura. Očarljive sodobne hiške,
krite s slamo in z veliko svetlobe v notranjosti, so obdane z zelenjem in senco in bodo vaša popolna sprostitev v
naravi – sredi prekmurskih travnikov
z zelišči in rastlinami, ki blagodejno
vplivajo na zdravje in dobro počutje,
ter v kraljestvu štorkelj in čebel, ki si
bivališče poiščejo tam, kjer je okolje
najbolj kakovostno in čisto.
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Vas Koče, ki leži blizu Kočevske
Reke, je približek raja. Je paradiž za vse, ki ljubijo mir, neokrnjeno in tudi nekoliko divjo
naravo ter konje. V teh odmaknjenih predelih Kočevske,
kjer na odročnih poteh prej
srečaš srno kakor človeka, je
Slavko Hrženjak postavil konjeniški center. Ukvarjajo se z
reiningom, disciplino western
jahanja.

od 2. do 9. septembra
PočitnicenaOdisejevemotoku!
Izleti:NPMljet,Saplunara,Korita...

od
539 €

DUGI OTOK

od 9. do 16. septembra
NP Telašćica, Sakarun, Veli Rat!
Avtobusni prevoz, 7xHB in izleti!
od
449 €

POČITNICENALASTOVU
26.8.-2.9. in 9.-16.9.
USPEŠNICA!Avtobusniprevoz,
7polpenzionov,vodeniizleti!

od
379 €

POČITNICEVPRIMOŠTENU

od 9. do 16. septembra
Odličen hotel na polotoku!
Izleti: Trogir, Šibenik, Plitvice ...
od
449 €

POTOVANJA in POČITNICE S PREVOZOM: Po zraku nad Alpami iz Francije v Italijo 28.31.7. • Počitnice v švicarskih gorah 13.-19.8. • Lastovo 26.8.-2.9. (zadnja mesta) in 9.-16.9. (nov
termin) • Vis 2.-9.9. • Mljet 2.-9.9. • Primošten 9.-16.9. • Dugi otok 9.-16.9. • Korčula (nov hotel
4*) 16.-23.9. • Hvar 16.-23.9. • Umetnostni zakladi Kosova z dr. Šerbeljem 26.9.-1.10. (zadnja
mesta) • Potovanje leta: Via Emilia na dlani (italijanska pokrajina Emilia Romagna) 3.-8.10
RAZSTAVE: Schallaburg: Islam 9.9. • Dunaj: Marija Terezija 7.10. • Vicenza: Van Gogh 28.10.
IZLETI:KizviromrekSočeinTerazŽeljkomKozincem22.7.•PripovedkeizDunajskegagozda12.8.

