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Fotogra�je natečaja Life Kočevsko

Le dan pred pričetkom Festivala lesa, 18. 11. 2015, je Ljudska univerza Kočevje

organizirala otvoritev razstave.

Ni bilo naključje tega tedna, da je poleg ostalih dogodkov, ki so se odvijali pred festivalom,
ta omenjeni dogodek služil hkrati kot vabilo za prihajajoči festival. Navsezadnje je (bil) z
njim neposredno in tematsko povezan.

Skratka, v sredo je potekala razstava izbora fotografij javnega natečaja Kočevsko – Sožitje
z naravo. Ob tem naj spomnimo, da je glavni in končni cilj projekta izvedba konkretnih
naravovarstvenih akcij. S temi bodo projektni partnerji (LU Kočevje, Občina Kočevje, Zavod
za gozdove RS in Zavod RS za varstvo narave) poskušali znatno izboljšati habitatne
razmere in posledično vzpostaviti ugodno stanje ohranjenosti za močno ogrožene gozdne
ptice (divji petelin, gozdni jereb, belohrbti detel in triprsti detel), edini par orla belorepca na
Kočevskem ter izjemno ranljiv podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim
indikatorjem stanja podzemnih voda.
Na svoj naslov je pobudnik in organizator s strani 24 fotografov prejel 124 fotografij,
natečaj pa je trajal od sredine meseca julija do zadnjega septembrskega dne. Na razstavi je
bilo moč videti trideset izbranih fotografij, od tega 18 z živalskimi motivi (večina fotografij
zaradi redkosti ni bila posneta na našem področju) in 12 fotografij s kočevsko naravo.
Ob otvoritvi razstave izbranih fotografij javnega fotografskega natečaja je organizator
pripravil kratek kulturni program, v katerem sta sodelovali dijakinji Gimnazije in srednje
šole Kočevje, učenec Glasbene šole Kočevje in plesni par iz Plesnega kluba Jasmin.
Slavnostni govornik je bil župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. Razstave se je
udeležilo nekaj manj kot 40 ljudi, med katerimi so bili fotografi, projektni partnerji in občani
občine Kočevje. Razstava izbranih fotografij je bila v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje
postavljena na ogled do konca meseca novembra 2015.
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