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NATURE&WILDLIFE
Izvajanje projekta
O projektu NATURE&WILDLIFE (Program
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška), v katerem je Javni zavod Snežnik pridobil skoraj 117.000 EUR nepovratnih evropskih sredstev, smo v glasilu Obrh že poročali.
Skupni cilj sedmih partnerjev je razviti čezmejno turistično destinacijo in produkte na
temo doživetij v naravi.
Projekt se je začel septembra 2018, avgusta
2019 pa bomo v Loški dolini že zaključili z
najpomembnejšimi investicijami. Trenutno
je popolnoma obnovljena opazovalnica Racna gora, ki bo obiskovalcem nudila varno in
bolj udobno opazovanje medveda kot njena
predvsem lovu namenjena predhodnica. V
izdelavi je še ena opazovalnica in dve gozdni
hiški. Ponosni smo, ker smo za tovrstna dela
pridobili domače izvajalce. Uporabljeni materiali bodo naravni, prevladuje lokalni les. Še
večji poudarek na naravnih materialih, ki se
bodo skladno umestili v okolje, je pri opremi naravoslovne učne poti pri gradu Snežnik.
Vzpostavljene bodo interpretacijske točke,
postavljeni pojasnjevalno-usmerjevalni stebriči ter pozdravna tabla z zemljevidom parka in učne poti.
Na povabilo Narodnega muzeja Slovenije
smo nastajanje nove učne poti v parku gradu
Snežnik predstavili v okviru praznika Snežniške vrtnice v soboto, 15. junija 2019. Po načrtovani trasi je vodila avtorica idejne zasnove
mag. Špela Planinšek. Izpostavila je edinstveno okolje ter nove pristope gozdne pedagogike, po katerih se je oblikoval koncept in oprema učne poti.

odgovornega turizma v naravi in posameznih turističnih
produktov v sklopu razvoja
trajnostne turistične destinacije kot celote, medtem ko so
dogodki za lokalno skupnost
usmerjeni predvsem v krepitev znanja in zavedanja o
varovanju narave, dediščine
in tradicije ter prepoznavanju
vrednosti turistične destinacije za lokalni razvoj. Glavnina
Predstavitev nastajanja nove učne poti v parku
teh dogodkov je še pred nami,
gradu Snežnik (arhiv: Javni zavod Snežnik)
vrstili se bodo tja do sredine
leta 2020. Za nami pa je poleg
omejene predstavitve naravoslovne učne poti še zelo uspešna jezikovna delavnica tujega
jezika, kjer so naši lovci – vodniki nadgrajevali svoje znanje
angleščine za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s tujimi
gosti, in dva dogodka, katerih
nosilec je bil Jamesa P. Phillips.
V goste smo ga povabili, da bi
se seznanili z izkušnjami turiPredavanje Jamesa P. Phillipsa Skozi oči medveda
v MGC Gaber (arhiv: Javni zavod Snežnik)
stičnih produktov, povezanih z
opazovanji medvedov v tujini.
Jamesa P. Phillips je biolog in vodnik opazo- podobnosti s Slovenijo ter opozoril na najvevanj medvedov na Aljaski. V Sloveniji je bil že čje težave in nepravilnosti. Sledila so številna
jeseni leta 2018, ko se je udeležil mednarodne vprašanja in diskusija. Čezmejno naravo prokonference IBA (International Association jekta so s svojo udeležbo potrdili vodniki iz
for Bear Research and Management) v Lju- Nacionalnega parka Risnjak Prisotne, prisobljani in ob tej priložnosti kot član strokovne tne pa je pozdravil tudi župan občine Loška
dolina g. Janez Komidar.
ekskurzije obiskal tudi Lož.

Delavnica z naslovom Biti vodnik opazovanj
prosto živečih živali – med poslanstvom in
odgovornostjo je potekala v prostorih TurizPredstavitve, delavnice, srečanja in predavama Jure na Gornjih Poljanah 6. maja 2019.
nja uvrščamo v t. i. 'mehke vsebine' projekta,
Njen cilj je bil izboljšati kompetence vodniki so razdeljene na usposabljanja za lokalne
kov opazovanj prosto živečih živali s poudarturistične ponudnike in dogodke za lokalno
kom na rjavem medvedu ter spodbuditi razprebivalstvo. Namen usposabljanj je razvoj
mišljanje o pomenu naravne dediščine, njeni
vrednosti za trajnostni
turizem ter odgovornemu
izvajanju turističnih dejavnosti. Vodniki in interpretatorji narave, katerim je
bila delavnica prvenstveno
namenjena, so izmenjali
svoje izkušnje, predvsem
pa z velikim zanimanjem
prisluhnili
predstavitvi
prakse opazovanja medvedov na Aljaski, ki sodi v
sam vrh svetovnega 'medUdeleženci delavnice Biti vodnik opazovanj prosto
vedjega turizma'. G. Philživečih živali na Gornjih Poljanah (arhiv: Javni zavod Snežnik)
lips je izpostavil razlike in

Na isti dan, torej v ponedeljek, 6. maja 2019,
je imel g. Phillips v Medgeneracijskem centru
Gaber v Starem trgu pri Ložu tudi predavanje za širšo javnost. Naslovil ga je Skozi oči
medveda – inspiracija in razumevanje. Po
uvodnih informacijah o najpomembnejših
značilnostih opazovanja medvedov na Aljaski je predavatelj s foto in video posnetki nazorno prikazal posebne oz. lahko celo rečemo
'osebnostne' lastnosti posameznih medvedov,
ki jih je srečeval pri svojem delu. Ker se v zadnjih letih aktivno posveča raziskovanju obnašanja medvedov s poudarkom na njihovi
glasovni komunikaciji, nam je preko video in
zvočnih posnetkov predstavil svoje terensko
delo. Postregel nam je s številnimi, včasih celo
presenetljivimi podatki, predvsem pa nam je
približal čudovito, za sedaj še precej skrivnostno življenje medvedov. Predavanje je bilo
simultano prevajano in posneto. Predvajano
je bilo na lokalni televiziji TV Oron, zamudniki pa si ga boste lahko pogledali tudi na
youtubu. ■

