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LEPOTE DIVAŠKEGA KRASA
V začetku letošnjega leta se je Občina Divača uspešno prijavila na razpis za sofinanciranje
»LAS« projektov, s projektom »Lepote Divaškega Krasa«. Projekt je delno financirala
Evropska unija in sicer je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Projekt se je izvajal v okviru ukrepov 4. osi skupne kmetijske politike Programa Razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013 po pristopu LEADER. Organ upravljanja Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje. Celotna vrednost projekta je znašala 30.416,72 EUR. Poleg Občine Divača, kot
prijaviteljice projekta, so partnerji v projektu še: Razvojni center Divača, Jamarsko društvo
Gregor Žiberna Divača, TŠKD Urbanščica in TŠKD MEJAME. Projekt je vsebinsko
sestavljen iz treh sklopov in sicer:
- Prvi sklop zajema ureditev Krasoslovno-naravoslovne učne poti (postavitev 2 večjih
novih tabel, obnovitev ograje na razgledišču, postavitev nove varnostne ograje ob
udornici Risnik in Lokavski cesti ter zamenjavo in obnovo določenih tabel na
krasoslovni poti).
- Drugi sklop zajema dela pri Divaški jami (izkop kanala za postavitev električnega
kabla in postavitev varnostne ograje ter oblikovanje programa jamarske šole in
izvedbo le te).
- Tretji sklop pa zajema dela na Poti vodnih zakladov (postavitev usmerjevalnih tabel,
postavitev 5 novih klopi, utrditev in ureditev poti ter čiščenje kalov in okolice kalov).
Več kot polovica dela je tudi na tem projektu že opravljena, ostala dela pa naj bi se zaključila
do konca tega leta. V prilogi sledijo še fotografije iz terena.

Ob udornici Risnik in Lokavski cesti je bila postavljena nova varnostna ograja.
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Na razgledišču je bila v celoti obnovljena varnostna ograja.

Očiščen je bil kal na Poti vodnih zakladov.

Očiščena pot na Poti vodnih zakladov.

