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Javni zavod Snežnik aktivno v
projektu NATURE&WILDLIFE

S

lovenija je za tuje turiste privlačna predvsem kot 'zelene dežela'
in to je tudi izhodišče, ki daje občini Loška dolina, tako pogosto
odrinjeni na periferijo, možnost razvoja kvalitetnih turističnih produktov, s katerimi lahko konkuriramo ne le na evropskem, ampak
tudi na svetovnem turističnem trgu.
Prvi, sedaj vemo, da tudi pravi koraki v tej smeri so bili narejeni na področju razvoja produkta opazovanja rjavega medveda v
naravnem okolju, ki postaja z vključevanjem različnih (lokalnih)
deležnikov pomemben integralni turistični produkt. S projektom
NATURE&WILDLIFE, ki se izvaja s finančno pomočjo sredstev
ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija –
Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020 in v katerega vstopa
Javni zavod Snežnik kot eden izmed sedmih partnerjev, z našimi
dosežki sooblikujemo skupno, čezmejno, slovensko-hrvaško zgodbo Doživetja narave.
Vrednost celotnega projekta je skorajda milijon eurov, od tega je
Javni zavod Snežnik pridobil nekaj manj kot 117.000 eurov evropskih nepovratnih sredstev, celotna vrednost našega dela projekta pa
je dobrih 137.000 eurov. Prve aktivnosti so se začele s septembrom
2018 in bodo potekale do marca leta 2021. Razdeljene so v več sklopov, izmed katerih sta za nas najpomembnejša Razvoj čezmejne
turistične destinacije z razvojem novih vsebin in infrastrukture in
Usposabljanje in ozaveščanje deležnikov. V okviru slednjega bomo
izvedli kar petnajst različnih delavnic, tako za turistične ponudnike
kot lokalno prebivalstvo. Prva delavnica bo v obliki jezikovnega tečaja angleščine potekala v mesecu marcu in bo namenjena lovcem
in drugim interpretom narave, ki izvajajo vodenja v naravnem okolju, še posebej vodena opazovanja rjavega medveda.
Iz delovnega sklopa Razvoja novih vsebin in infrastrukture se trenutno najbolj intenzivno posvečamo naravoslovni učni poti, ki bo
umeščena v park gradu Snežnik in bo obstoječim naravnim in kulturnim elementom dodala izobraževalne vsebine. Avtorica idejne
zasnove je mag. naravne dediščine Špela Planinšek, ki je pri svojem

Ogled trase naravoslovne učne poti pri gradu Snežnik
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delu sledila načelom modernih interpretacijskih metod z doslednim upoštevanjem naravovarstvenih in kulturnovarstvenih smernic. Območje gradu Snežnik in posledično tudi območje trase učne
poti je kulturni spomenik državnega pomena in naravna znamenitost, park in posamezni parkovni elementi so pod okriljem večjih
varstvenih režimov, zato tesno sodelujemo z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije in Zavodom Republike Slovenije za
varstvo narave ter upravljavci zemljišč in objektov – Ministrstvom
za kulturo in Narodnim muzejem Slovenije, poleg tega pa tudi z
Zavodom za gozdove Slovenije in Arboretumom Volčji Potok. Naravoslovna učna pot s tematiko avtohtonih živalskih vrst in parka
Snežnik se bo vključila v parkovno zasnova ter uporabila in sonaravno nadgradila obstoječo infrastrukturo parka. Vzpostavljena
bodo tri t. i. interpretacijska območja, ki bodo vsebovala predvsem
lesene elemente, skladne z lokalno arhitekturo in tradicijo uporabe,
prav tako kot ostali usmerjevalni in informativni elementi. Primarni namen poti je spodbujati izkustveno učenje, poskušanje in uporabo različnih čutil, kar vodi k neposrednemu doživljanju različnih
aspektov narave.
Prepričani smo, da bo naravoslovna učna pot naredila park gradu
Snežnik še bolj privlačen – naše ciljne skupine so družine, šolske
skupine, starejši in tudi nekatere hendikepirane skupine, ki jim
bomo prilagodili interpretacijske element. Želimo pa si, da bi se
učna pot čim prej navezala na vsebine Gozdarske hiše, katere nadaljevanje obnove nestrpno pričakujemo.
Druga dva predvidena dosežka iz sklopa infrastrukture sta opazovalnici; pri eni se bo izvedla temeljita obnova, drugo bomo na
lokaciji, kjer sicer že stoji lovska preža, v celoti postavili na novo.
Obstoječe lovske preže so v preteklih letih predvsem zaradi skrbnosti lovcev nudile dokaj primeren prostor za opazovanje živali. Pričakovanja gostov, njihova varnost, predvsem pa naša odločenost,
da sledimo visokim standardom in nenehno nadgrajujemo ter izboljšujemo ponudbo, utemeljujejo nujnost obnove. Ob tem naj poudarimo, da je pri tem ključno sodelovanje med Javnim zavodom
Snežnik in obema lovskima družinama, LD Lož – Stari trg in LD
Iga vas, ki sta v turistični dejavnosti prepoznali ne le priložnost,
ampak tudi dejavnost, ki je skladna z njihovim poslanstvom. Prav
tako že vrsto let aktivno sodelujemo s Turizmom Jure z Gornjih Poljan, ki bo v okviru omenjenega projekta postavil dve gozdni hiški,
ki bosta s svojo umeščenostjo in opremo vsem ljubiteljem narave
omogočili, da se bodo lahko v celoti prepustili neokrnjeni naravi.
Tudi preko noči.
Znotraj drugih delovnih sklopov bomo izvajali še druge aktivnosti,
kot so okrogle mize in študijske ture, udeležili se bomo mednarodnega sejma, izdali brošuro Doživetja narave v Loški dolini, vzpostavili novo spletno podstran, pripravili različne promocijske materiale, kot so npr. majice, nabavili različno opremo za opazovanje
živali oz. narave, predvsem pa bomo poskušali spodbuditi lokalno
skupnost k aktivnemu vključevanju v razvoj turističnih produktov
povezanih z naravnimi danostmi Loške doline. ■
Naše aktivnosti lahko spremljate na spletni strani
www.loskadolina.info in fb profilu Javnega zavoda Snežnik.

