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LEPOTE DIVAŠKEGA KRASA
V prejšnjem članku smo že napisali, da se je v začetku letošnjega leta Občina Divača uspešno
prijavila na razpis za sofinanciranje »LAS« projektov, s projektom »Lepote Divaškega
Krasa«, ki je delno financiran iz sredstev Evropske unije 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. Tokrat pa vam v nadaljevanju
prilagamo nekaj fotografij o ureditvi Poti Vodnih zakladov, ki se ureja v okviru zgoraj
navedenega projekta. Leta 2009 se je Turistično, kulturno, športno društvo Urbanščica
prijavilo na razpis za sofinanciranje LAS projektov s projektom »Ureditev vodne poti FamljeDane«. V okviru projekta je bila na novo narejena in začrtana vodna pot (urejena je bila trasa
poti, nabavil in položil se je tampon), izdelali sta se 2 informativni tabli (na začetku in koncu
poti), oblikovana pa je bila tudi spletna stran. Vodna pot Famlje-Dane je v vsem tem času
dodobra zaživela. Vedno več ljudi se na Občino Divača in na društvo URBANŠČICA obrača
z željami po obisku omenjene poti. Prav zaradi tega se je Občina Divača, skupaj z društvom
URBANŠČICA, ki nastopa kot partner v projektu, odločila, da je potrebno omenjeno pot
ustrezno označiti, jo dodatno ustrezno urediti ter ob bolj zanimivih točkah, na vodni poti,
postaviti klopce za sprehajalce. Tako smo v sklopu projekta »Lepote Divaškega Krasa« pot že
urediti, nabavili smo 5 novih klopi, za individualne pohodnike pa smo pot na novo označili in
to kar z osemdesetimi (80) novimi usmerjevalnimi tablami. Nekaj fotografij iz terena pa sledi
v nadaljevanju.

Nove oznake na »Poti vodnih zakladov«
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