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Center za inovativnost in razvoj
TURIZEM SMO RES LJUDJE
V drugi polovici novembra je bila v Pivki strokovnjakinja s
področja turizma na podeželju dr. Tanja Lešnik Štuhec. Malim
ponudnikom Primorsko-notranjske regije je povedala, da
priložnost za razvoj regije vidi predvsem v ljudeh samih in
njihovem povezovanju. »Pravi turisti so tisti, ki pridejo pogledat,
kako mi živimo in kaj mi delamo, in tisti se vračajo,« je bilo le eno
od njenih sporočil.
Kot ugotavlja, ima Zeleni kras tu dobre možnosti, a je za zdaj šele
na prvi ali drugi stopnici. Tretja stopnica je pridelke in izdelke
spremeniti v storitev, narediti iz njih zgodbe in doživetja za vse
starostne skupine, ustvariti celovito ponudbo. Pri vsem tem pa so po
njenem mnenju glavni ljudje sami in povezovanje med njimi.
Rasti moramo skupaj
Udeležencem delavnice v Pivki je pokazala, kako so to naredili v
Vulkanlandu, avstrijski regiji, ki je v zadnjih letih predvsem po
zaslugi vizionarskih idej tamkajšnjega župana iz zadnje napredovala v
drugo najboljšo avstrijsko regijo po kakovosti življenja. Njihov razvoj
je temeljil na treh stebrih: izboljšanju kakovosti življenja, krajinski
podobi in regionalnem gospodarstvu. Vulkanland sestavljajo verige
ponudnikov znotraj treh usmeritev: kulinarika, rokodelstvo in
življenjska moč.
Ugotovila je, da imata Vulkanland in Zeleni kras že zdaj veliko
skupnega. Udeležencem delavnice v Pivki pa je predavateljica ponudila
nekaj rešitev, ki jim bodo pomagale pri pripravi lastne strategije
tržnega komuniciranja in povezovanja z drugimi. Strokovnjakinja
sicer priznava, da spremembe ne pridejo čez noč. »Desetletne
procesne zgodbe so potrebne, da spremenimo miselnost.« Svetuje,
da spet obudimo nekatere stare vrednote in da gostom od drugod
ponudimo predvsem tisto najboljše, kar pridelamo doma, in jim
pokažemo, kako živimo.
»Potenciala je tu veliko,« je prepričana. Predvsem ga vidi v
povezovanju. »Vsak ne more biti dober v vsem. Naredimo tisto, kar
delamo dobro in dajmo priložnost tudi drugim. Če hočemo priti do
cilja, moramo rasti vsi skupaj, v nekem povezanem krogu.«

Ponudimo vsakdanje zgodbe
Ključ do razvoja so prav ljudje. »Ljudje so nosilci, ki lahko iz
infrastrukture naredijo doživetje, ji vnesejo čustva in iz majhnih
stvari svojega vsakdanjika naredijo zgodbo. Če pride nekdo od
drugod, mu pokažimo, kar je za nas značilno,« še svetuje dr. Tanja
Lešnik Štuhec. Ena od udeleženk delavnice, Martina Lah iz podjetja
Hija, se trudi prav v tej smeri, turiste ne le vodi, ampak jim tudi
kuha. Pri tem pogreša prav boljše povezovanje z drugimi. »Že 15 let
se ukvarjam s turizmom na Blokah, pa se mi zdi, da delujemo vedno
v enem krogu in da je povezovanja premalo.« Jana Kus Veenvliet,
ponudnica naravoslovnih potovanj, pa je prav tako prepričana, da
Zeleni kras ponuja številne priložnosti, tako v smislu kulinarike kot
različnega opazovanja narave. »Mogoče je ena od stvari, ki je ne
znamo prodati, že tišina. Pozabljamo, kakšno prednost imamo, ker
je Slovenija tako redko poseljena.« Želi si večje prepoznavnosti tako
Slovenije kot Zelenega krasa.
Pri tem lahko v prihodnosti pomembno vlogo odigra tudi Center
za Inovativnost in razvoj v okviru Regionalne razvojne agencije
Zeleni kras, ki je delavnico omogočil s pomočjo sredstev iz projekta
SMARTINNO. Posameznike z inovativnimi in razvojnimi rešitvami
na vse področjih življenja zato vabijo k sodelovanju.
U. Blejc

V Pivki je bila dr. Tanja Lešnik Štuhec, strokovnjakinja, ki ima več
kot 20 let akademskih in praktičnih izkušenj s področja podeželskega
turizma. Ugotavlja, da ima Zeleni kras dober potencial za razvoj, če se
ljudje in ponudba v regiji povežejo.

OKROGLA MIZA ŽIVINOREJA NA OBMOČJU KRAŠKEGA TRAVINJA
JUŽNE PRIMORSKE V OBDOBJU 2015‒2020
kjer so deležniki v kmetijstvu predstavili težave, s katerimi se soočajo
pri kmetovanju na tem območju.

Dogodka se je udeležila državna sekretarka mag. Tanja Strniša in
župan občine Pivka Robert Smrdelj.

Okrogla miza z naslovom Živinoreja na območju kraškega travinja
južne Primorske v obdobju 2015‒2020, ki se je v organizaciji Društva
rejcev drobnice Trojica ter civilne iniciative kmetov občin Ilirska
Bistrica, Pivka in Postojna, v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim
zavodom Nova Gorica zgodila v decembru v Pivki, predstavlja
nadaljevanje razprave, ki se je odvijala spomladi, prav tako v Pivki,

Udeleženci in akterji okrogle mize so se dogovorili, da bo kmetijska
svetovalna služba pripravila konkretne podatke o kmetijah, ki jim
prepoved preoravanja predstavlja razvojno oviro. Na tej podlagi se
bodo iskale možnosti za alternativne rešitve za zaščito ogroženih
habitatov. Glavni sklep okrogle mize pa je bil, da se bodo pogovori
glede priprave ukrepov za zmanjševanje škode po divjadi nadaljevali
pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za
področje škode zaradi zveri pa je pristojno Ministrstvo za okolje in
prostor.

Turizem in narava

Prisotni so izpostavili predvsem problematiko zelene komponente
– prepoved preoravanja trajnih travnikov in ukrep Kmetijskookoljsko-podnebnih plačil ter probleme zaradi vedno večje
prisotnosti zveri in divjadi na tem območju, ki jim na obdelovalnih
površinah povzročajo nepopravljivo škodo.
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