Živa Notranjska - razstava
Društvo Drobnovratnik, Postojna izvaja projekt Živa Notranjska v skladu s prijavo.
Članice in člani društva, ki so sodelavci na projektu, so zbrali gradiva in pripravili
vsebine ter slikovno gradivo za razstavo o biotski raznovrstnosti Snežnika in okolice.
Naslov razstave je: Rajski vrtovi pod Snežnikom.
Razstava obsega 8 informativnih panojev in prikazuje izjemno biotsko pestrost
ekosistemov in vrst od vrha Snežnika, skozi gozdove in suha kraška travišča v
podzemlje. Predstavljen je tudi živi svet Pivških presihajočih jezer, Cerkniškega
jezera ter Planinskega polja. Razstava je popestrena z interaktivnimi vsebinami na
dveh izvirnih interaktivnih stebrih, kjer se obiskovalci lahko preizkusijo v poznavanju
pojmov in vsebin, ki jih prikazuje razstava ter izrazijo tudi svoje mnenje. Poseben
dodatek k interaktivnemu delu razstave so tudi zvoki iz dnevnega in nočnega življenja
različnih naravnih ekosistemov, ki obiskovalce spremljajo kot zvočna kulisa. Prispeval
jih je dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.
Razstava je bila postavljena v Gozdni hiši Mašun, informacijsko-izobraževalnem
središču pod Snežnikom, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Postojna. Otvoritev razstave je bila 12. 6. 2010. Članice in člani društva so pripravili
predstavitev vsebin razstave, poleg tega pa še spremljajoče aktivnosti: doživljajsko
vodenje po Mašunski gozdni učni poti ter kolesarjenje po kolesarski poti v okolici
Mašuna. Pogostitev ob otvoritvi razstave je bila pripravljena pretežno iz divjih rastlin
in zelišč, s čemer je društvo znižalo stroške pogostitve in obenem promoviralo
uporabo hrane iz narave. Za spodbudo k ohranjanju okolja je društvo Drobnovratnik
pripravilo posebna simbolična darilca: prejeli so jih obiskovalci, ki so na Mašun
prispeli peš, s kolesom ali najmanj po trije skupaj v enem avtomobilu.
O otvoritvi in času trajanja razstave je bila široka javnost obveščena preko
elektronskih in tiskanih medijev ter s pomočjo plakatov, razobešenih na Mašunu in v
bližnjih krajih.
Razstava Rajski vrtovi pod Snežnikom je bila javnosti na ogled brezplačno od 12. 6.
do 29. 8. 2010 vsako soboto in nedeljo med 14. in 18. uro. Za napovedani skupini pa
je bila odprta tudi še 5. 9. 2010. V tem času si jo je ogledalo 1.390 obiskovalcev, kar
je daleč nad pričakovanji njenih ustvarjalcev.
Odzivi obiskovalcev na razstavo Rajski vrtovi pod Snežnikom so izjemno pozitivni.
Vtise smo zbrali tako v knjigi vtisov kot s pomočjo anketnega vprašalnika (izpolnjenih
preko 160 anket) in ob neformalnih razgovorih z obiskovalci. Še posebej razveseljivo
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je dejstvo, da si je razstavo ogledalo veliko domačinov, ki so prišli na Mašun prav s
tem namenom. Nekateri so ob svojem drugem obisku pripeljali s seboj sorodnike in
prijatelje.
Predstavniki društva Drobnovratnik se dogovarjajo s predstavniki občin na
Notranjskem in nekaterimi drugimi institucijami o možnosti postavitve razstave še v
drugih krajih v tem in prihodnjem letu.
Razstavo Rajski vrtovi pod Snežnikom ocenjujemo kot zelo uspešno predvsem zato,
ker je dosegla veliko število domačinov, jih presenetila, navdušila in spodbudila k
skrbi za izjemno naravo okolje in biotsko pestrost v krajih pod Snežnikom.
Projekt sta delno financirala Urad Vlade RS za komuniciranje in Ministrstvo za okolje
in prostor.

Mag. Špela Habič, vodja projekta
september 2010

Priloga: fotografije, ki prikazujejo potek projekta
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Fotografije (arhiv društva Drobnovratnik):
1. Sodelavci projekta na delovnem sestanku, marec 2010

2., 3. Ustvarjanje interaktivnih stebrov na »vrtni« delavnici, maj 2010
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4. Otvoritev se bliža: kaj bomo postregli?, maj 2010

5. Postavljanje razstave v Gozdni hiši Mašun, junij 2010
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6. Obiskovalci otvoritve ob poslušanju zanimivih zvokov iz narave, 12. 6. 2010

7. Interaktivni del razstave je takoj pritegnil pozornost
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8. Na zadnji stranici so se začeli vrstiti podpisi v podporo ohranjanju biotske pestrosti
pod Snežnikom

9. – 12. Doživetje mašunskih gozdov

6

13. Zanimiva razlaga o volkovih med kolesarjenjem po snežniških gozdovih

14. Uvodni razstavni poster
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