SKRB ZA OHRANJANJE MEDVEDOV S SPODBUJANJEM NEPOTROŠNE RABE
Akronim projekta: Opazujem – varujem
Vlagatelj projekta (vodilni partner): Zavod za gozdove Slovenije
Partnerji:
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Vrednost projekta: 93.287,32 EUR
Vrednost sofinanciranja: 68.836,17 EUR
Terminska izvedba operacije: 29. 3. 2018 – 30. 4. 2019
Kratek opis operacije:
Cilji operacije:
Ohranjanje medveda kot naravne dediščine s spodbujanjem nepotrošne rabe – osnovanjem novih
turistično - izobraževalnih programov, ki bodo vključevali obisk interpretativnega centra in ponudili
tudi možnost opazovanja živali v naravnem okolju.
Glavne aktivnosti:
ureditev intrepretacijskega centra;
ureditev opazovalnic za opazovanje prostoživečih vrst živali v naravnem okolju;
priprava turistično - izobraževalnih produktov za spoznavanje medvedov;
izobraževanje vodnikov;
promocijske aktivnosti.
Pričakovani rezultati operacije:
Osnovani novi turistično - izobraževalni programi, ki bodo omogočali spoznavanje medvedov in
vključevali tudi možnost opazovanja živali v naravnem okolju. Za namene izvajanja programov bo
urejena ustrezna infrastruktura v obliki intrepretacijskega centra in opazovalnic živali. Operacija bo
spodbujala tudi druge oblike nepotrošne rabe prostoživečih živali in vzpodbujala lokalne prebivalce k
aktivnemu ohranjanju medvedov, ki bo hkrati omogočalo razvoj pomembnih dodatnih virov dohodka
za lokalne skupnosti.
Ciljne skupine:
Ozaveščanje o pomenu ohranjanja medveda kot naravne dediščine in sobivanja z njim je namenjeno
širšemu krogu prebivalcev Kočevske, med katerimi so tudi različne ranljive skupine. Med udeleženci
aktivnosti bodo tudi mladi (obisk in udeležba na programih), brezposelni (usposabljanje za vodnike),
ne glede na spol.
Kazalniki:
urejen 1 interpretacijski center:
- ureditev 70 m2 prostora, z opremo: projektor, projekcijsko platno, prenosni računalnik,
pisarniška oprema – stoli, miza, omarice
- 5 interpretativnih tabel
- 5 didaktičnih pripomočkov za spoznavanje medveda
postavljeni 2 opazovalnici za prostoživeče živali
3 novi turistično-izobraževalni programi

-

izvedba 1 usposabljanja za vodnike programov
15 usposobljenih vodnikov za izvajanje novih turistično-izobraževalnih programov
izdelava 1000 kosov zloženk s predstavitvijo programov
3 javne predstavitve projekta
3 poskusne izvedbe novih turistično-izobraževalnih programov

