
                                 

 

  
Projekt IPA: 
Skupaj ohranjajmo življenje in bogastvo narave za prihodnje rodove - Očuvajmo zajedno život i 
bogatstvo prirode za buduće generacije 
Akronim projekta: SOŽITJE 
 
Trajanje projekta: 2 leti - od 1. aprila 2011 do 30. marec 2013 
 
Projektni partnerji: 
Ljudska univerza Kočevje – vodilni partner 
Zavod za gozdove Slovenije 
Nacionalni park Risnjak 
Javna ustanova Priroda 
 
Cilji projekta: 
 
Splošni čezmejni cilji  
Cilj zastavljenih aktivnosti je povečanje zavesti o potrebi po ohranjanju dragocene biološke 
raznolikosti za prihodnje generacije in varstvu okolja v regiji, bogati z gozdnimi in vodnimi viri ter 
živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki se razprostira na širšem obmejnem območju med Slovenijo in 
Hrvaško. Z izobraževalnimi aktivnostmi želimo razrešiti problem pomanjkanja okoljske zavesti 
lokalnega prebivalstva do naravnega bogastva in bogate biološke raznolikosti.  
S pomočjo dveh Učilnic narave, ki ju bomo umestili v Kočevju na slovenski strani in v Nacionalnem 
parku Risnjak na Hrvaškem, želimo povečati ozaveščenost javnosti o naravnih in kulturnih virih v tej 
čezmejni regiji. V učilnici bomo postavili različne didaktične pripomočke in trojezične informativne 
table, s pomočjo katerih bomo predvsem mlajšim generacijam, pa tudi drugim obiskovalcem, 
omogočili spoznavanje nekaterih naravnih zakonitosti, živalskih in rastlinskih vrst ter pomen njihovega 
ohranjanja tako za sedanje prebivalce tega območja kot njihove potomce. V projektu bomo izvedli dve 
pilotni delavnici, ki bosta namenjeni osnovnošolcem iz slovenskih in hrvaških šol. Slovenski učenci 
bodo obiskali hrvaško Učilnico narave, hrvaški pa slovensko. Na ta način bomo otrokom omogočili, da 
spoznajo ne le naravne značilnosti sosednje države, pač pa tudi njene kulturne običaje in jezik. Z 
boljšim poznavanjem rastlinskega in živalskega sveta v gozdu bomo krepili spoštovanje prebivalcev in 
obiskovalcev do vrednot gozdov na obmejnem področju Slovenije in Hrvaške, ki ju razmejuje reka 
Kolpa ter njihovo vključevanje v vsakdanje življenje, izboljšanje življenjskih okoliščin prebivalstva in 
krepitev lokalne identitete.  
Z vzpostavitvijo Medvedje poti - poučno-rekreacijsko-didaktične krožne poti o medvedu in vegetaciji ob 
njej, ki bo potekala s slovenske in hrvaške strani do reke Kolpe, želimo razrešiti negativno 
naravnanost ljudi do medveda, kar se odraža v zahtevah po povečanem odstrelu in odkritih grožnjah o 
»prevzemu upravljanja z medvedom v lastne roke« . Rjavi medved je na obravnavanem področju ena 
od vrst, ki jo je najteže upravljati, zaradi izjemno prilagodljivega vedenja, veličastne velikosti, splošne 
karizme in potencialne nevarnosti za človeka in njegovo imetje, zato bomo s projektom poskušali 
ozaveščati prebivalstvo v smislu strpnosti in uspešnega sobivanja.  
Poznavanje in obvladovanje dejavnikov, ki sprožajo navajanje (habitacijo) rjavega medveda na 
človeka in konflikte med vrstama, je nedvoumno ključnega pomena za dolgoročno ohranitev medveda 
tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, zato bomo s projektom ozaveščali in izobraževali prebivalstvo obeh 
pokrajin in širše o načinu življenja medvedov ter pravilnem obnašanju in ravnanju z gospodinjskimi 
odpadki in hrano na območju medveda. S spremljanjem medveda (GPS telemetrija) in preko kamere, 
ki jo bomo postavili ob krmišču bomo zbrali podatke, ki nam bodo omogočili natančen vpogled v 
njihovo rabo prostora, več bomo zvedeli o dnevnih in sezonskih premikih ter velikosti življenjskega 
prostora posameznega medveda.  
 



                                 

 

Specifični čezmejni cilji  
Pričakujemo, da bodo rezultati projekta pripomogli k dvigu ravni in kakovosti upravljanja z območji, ki 
so prekrita z gozdovi, k dvigu ozaveščenosti lokalne in širše javnosti o pomenu in ohranjanju naravnih 
in kulturnih virov v čezmejni regiji, k promociji teh območij ter k dvigu življenjskega standarda 
lokalnega prebivalstva. Največja vrednota in hkrati izziv projekta je sodelovanje partnerskih inštitucij in 
zunanjih sodelavcev z obeh strani meje, vključenih v projekt preko izmenjave znanja, izkušenj in 
inovativnih idej. S projektom bomo pridobili pomembna osnovna biološka in sociološka spoznanja o 
rjavem medvedu in s tem prispevali k strpnejšem bivanju prebivalstva z rjavim medvedom, s čimer 
bomo pripomogli tudi k ohranitvi te karizmatične zveri.  
 
 
Aktivnosti ZGS: 

- poskrbel za določitev predela gozda za postavitev Učilnice narave in Medvedje poti na 
slovenski strani; 

- izdelal 5 didaktičnih pripomočkov za Učilnico narave in poskrbel za postavitev informacijskih 
tabel v učilnici ter ob Medvedji poti; 

- sodeloval bo tudi pri pripravi programa izobraževanja in ozaveščanja  javnosti o pomembnosti 
ohranjanja in varstva narave,  

- postavil opazovalnico za opazovanje medvedov opremljeno s kamero (fotopasti), 
- sodeloval pri popisu rastlinskega sveta (flora in vegetacija) v širšem področju ob poti in 

izdelavi izobraževalno- turistične brošure o ugotovitvah opravljenega popisa,  
- vsebinsko in tehnično izdelal film o življenju medveda, 
- opremil medveda s telemetrično ovratnico za spremljanje gibanja preko spletne strani, 
- evalvacija in diseminacija rezultatov med in po zaključku projekta. 

 
 
Kontakt ZGS: 
Katja Konečnik, koordinatorka projekta na ZGS 
Katja.konecnik@zgs.gov.si 
 
 
Povezave: 
Ljudska univerza Kočevje http://lu-kocevje.madd.si/portal/index.php 
Nacionalni park Risnjak  http://risnjak.hr/ 
Javna ustanova Priroda  http://www.ju-priroda.hr/ 
 
 
Vse pomembne informacije o Operativnem programu IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 si lahko 
ogledate tudi na spletni strani www.si-hr.eu . 
 

 
 
 


