KALI DANES-ZA PRIHODNOST
Akronim projekta: KALI DANES-ZA PRIHODNOST
Vlagatelj projekta (vodilni partner): Občina Kočevje
Partnerji:
Krajevna skupnost Poljanska dolina ob Kolpi
Osnovna šola Ob Rinži
Vrednost projekta: 48.324,69 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 34.715,62 EUR
Terminska izvedba operacije: 21. 2. 2018 – 30. 9. 2019
Kratek opis operacije:
Na območju občine Kočevje je vidnih nekaj kalov, ki so bili v uporabi že v času starih Kočevarjev.
Ta je vaščanom služil za napajanje živine, namakanje njiv, gašenje požarov, pranje perila, bil vir
pitne vode ter vaško kopališče. Kali pa še zdaleč niso le opomniki zgodovine. So pester vodni
ekosistem, za katerega je značilno nihanje vodne gladine. In je pomemben del življenjskega prostora
vodnim in gozdnim živalim. Za kale je značilno, da so bivalno okolje za nevretenčarje (praživali,
pijavke, polže, žuželke...) in vretenčarje (kače, žabe, močerade…). Poleg živalstva pa na obrobju in
pod gladino raste raznoliko rastlinje kot npr. ločki, kislice, različne vrste rogoza in porečnika, alge,
dristavci…
Cilji operacije:
Cilj projekta je osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev o pomenu varstva narave in
ohranjanja narave; ohranjanje biološke in kulturne raznovrstnosti; vzdrževanje kulturne krajine ter
ohranitev kulturne dediščine.
Obnova kala v Predgradu bo preprečila izsuševanje in s tem preživetje rastlinskih in živalskih vrst, ki
so vezane na vodno življenjsko okolje. Izboljšanje naravovarstvenega statusa kala, aktivnosti
partnerske osnovne šole ter krajevne skupnosti pa bo omogočila nadaljnje ohranjanje te lokalne
naravne in kulturne dediščine preko izobraževanja in osveščanja.
Ureditev kala bo prispevala k obogatitvi pomembne lokalne razvojne točke - Kulturnega doma
Predgrad (nekdanje graščine Poljane), kjer imajo streho mnoge lokalne iniciative. Z obnovo kala, ki
se nahaja v neposredni bližini Doma in z aktivnostmi, ki se bodo odvijale v Domu, bo projekt podprl
to lokalno razvojno točko. Obisk kala v Predgradu bodo obiskovalci lahko povezali z bližnjimi
točkami naravne in kulturne dediščine, npr. z arheološkim najdiščem Spaha nad Brezovico, s kalom v
Jelenji vasi, s Kolpo in drugo turistično ponudbo na območju Poljanske doline in reke Kolpe.
Občina bo na podlagi izsledkov projekta ter strokovnih podlag (analiza stanja, smernice za
vzdrževanje) pripravila strategijo upravljanja s kali na območju občin Kočevje, Osilnica in Kostel.
Glavne aktivnosti:
1. obnova kala postavitev treh info. tabel ob njem
2. raziskovanje živalskih in rastlinskih vrst kala ter življenjskih pogojev v kalu
3. priprava didaktičnih gradiv za osnovnošolce in predstavitev izvedenih aktivnosti ter
rezultatov raziskovanja na potujoči razstavi
4. priprava strategije upravljanja s kali v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica (analiza stanja,

smernice za vzdrževanje)
5. priprava in uprizoritev kulturnega programa o tem, kako so nekoč vaščani uporabljali kal v
okviru tradicionalne prireditve Prangerjada 2018
6. predavanja o kalih in njihovemu pomenu na Kočevskem
Pričakovani rezultati operacije:
•
Izvedena gradbeno-obrtniška dela za ureditev kala v Predgradu
•
Izdelane in postavljene tri informativne table ob kalu v Predgradu
•
Organizirana tri predavanja kalih na Kočevskem in njihovem vsesplošnem pomenu
•
Objavljen 30 minutni prispevek o kalih na radiu
•
Pripravljen iz uprizorjen kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti na Prangerjadi
2018 ( scenarij, kostumi, rekviziti
•
Pripravljena in izvedena dva raziskovalna dneva za nadarjene
•
Pripravljen in izveden naravoslovni dan
•
Razstava del otrok na šestih lokacijah
•
zloženka o delu učencev
•
promocija projekta na spletni strani vodilnega partnerja ter v lokalnih medijih
Ciljne skupine:
1. osnovnošolski otroci in učitelji,
2. lokalno prebivalstvo,
3. nevladne organizacije in lokalna društva,
4. udeleženci predavanj,
5. obiskovalci Prangerjade,
6. obiskovalci spletne strani kocevje.si,
7. turisti.
Kazalniki:
 1 obnovljen kal v Predgradu
 3 informativne table ob kalu v Predgradu
 100 udeležencev predavanj o kalih
 3000 poslušalcev oddaj o kalu
 1 pripravljen in izveden kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti
 2 raziskovalna dneva za 20 nadarjenih učencev
 1 naravoslovni dan za 40 učencev 7. razreda
 1 razstava dela učencev na 6 lokacijah, 3000 obiskovalcev
 400 izvodov zloženke

