IzobraZevalne vsebine
Center je osredotočen na izobraževanje različnih
starostnih skupin in na dvigovanje zavedanja o
vrednotah te regije, predvsem pa z željo motivirati
najmlajše iz celotnega območja Istrske županije k
bivanju v naravi in k spoznavanju domovine.
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Vas zanima obisk Speleo hiše ali si želite
organizirati raziskovalno delo v naravi?
Obrnite se na nas in nam zaupajte!
ZEC
Speleo
hiša se
nahaja v osrednjem
istrskem kraškem področju
in je le šest kilometrov oddaljen
od slovenske meje. Vsebina Centra
je zasnovana na način, da se maksimalno
motivira vse ciljne skupine za uporabo stavbe in za
nadaljnji razvoj njenih dejavnosti, usmerjenih v varstvo in
izboljšanje kakovosti kraškega področja.

Istarska
županija

Općina
Lanišće

Javna ustanova
Natura Histrica

Namen Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša je
namenska raba objekta, ki bo pripomogla k razvoju znanosti,
mobilizaciji znanstvenikov ter mladih na slabo razvitem in
nenaseljenem območju Čičarije, ki bo pripomogla k razvoju
samega kraja ter k večji prepoznavnosti kraškega področja
z izjemnimi naravnimi vrednostmi.
S prihodnjim delom Centra se načrtuje razvoj konceptov formalnega in neformalnega šolanja v naravi,
kjer kot morebitne in zaželene partnerje
vidimo vrtce, šole, visokošolske
ustanove in druge vzgojno-izobraževalne institucije ter
združenja civilnih
društev.

Znanstvene in
strokovne Vsebine
Znanstveno
izobraževalni centar
Speleo hiša v svojem nadaljnjem
delu želi zagotavljati trajnostni razvoj
načrtovanega koncepta interdisciplinarnega dela med
več znanstvenimi in strokovnimi institucijami na mednarodnem
nivoju.
Usmerjanje raznih institucij in združenj, ki se ukvarjajo z
raziskovanjem krasa, varovanjem narave in okolja ter z ostalimi
družbenimi oziroma socio-ekonomskimi aktivnostmi, na
obmejno območje severne Istre, se smatra kot največji uspeh
v do sedaj izvedenih projektih in je podlaga za nadaljnje delo
Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša.

Znanstveno izobraZevalni
center Speleo hiSa
Objekt se nahaja
v osrednjem istrskem
kraškem področju in je le šest
kilometrov oddaljen od slovenske
meje, ki pa je slabo naseljeno in razvito,
vendar pa ga obkroža nedotaknjena narava.
Skupna površina objekta 390 m2 (tri nadstropja stare
lokalne šole) je v celoti opremljena z vsem potrebnim pohištvom
in ostalo tehnično ter laboratorijsko opremo, s čimer je
zagotovljena možnost večdnevnega bivanja večjega števila ljudi
(22 ležišč) in njihovo delo v Znanstveno izobraževalnem centru
Speleo hiša in s tem zadovoljujemo potrebe vseh prepoznanih
deležnikov - znanstvenih skupin, fakultet, nevladnih združenj in
organizacij ter izobraževalnih ustanov, kot so vrtci, osnovne in
srednje šole.
Lokacija Centra je namenoma oddaljena od velikih mestnih
središč ter večjih krajev, pa vseeno ponuja možnost namestitve
ter vse potrebne tehnične pogoje za večdnevno uporabo s strani
prihodnjih uporabnikov.
Zagotavljanje večdnevnega bivanja je nujno potrebno za namen,
za katerega je Speleo hiša nastala, saj raziskav na terenu ni možno
izvesti v samo enem dnevu, še posebej ne, kadar gre za tuje
ekspedicije, ki prihajajo iz oddaljenih delov sveta. Poleg tega tudi

fakultetne
skupine načrtujejo
večdnevna terenska
izobraževanja po skupinah z 20
študenti ter pod vodstvom profesorjev
in asistentov.

Cilj Znanstveno izobraževalnega centra je z namensko
rabo objekta pripomoči k razvoju znanosti, mobilizaciji
znanstvenikov in mladih ljudi na slabo razvitem ter
nenaseljenem področju Ćićarije, pomagati pri razvoju samega
kraja in prepoznavnosti projektnega področja, ki ga kot kraško
območje štejemo med izjemna naravna bogastva!

EkoloSki turizem
Bivanje v objektu lahko raznim zainteresiranim skupinam obiskovalcev nadgradimo tudi s strokovnim vodstvom ter z uporabo in
obiskom spremljevalnih vsebin Centra, kot so npr. predstavitveni
prostor krasa v pritličju objekta, uživanje na sprehodih v naravnih lepotah po urejenih in označenih peš poteh, medtem ko se
bodo najmlajši obiskovalci Centra sigurno razveselili urejenega
otroškega igrišča.
Če bi prostore centra rada uporabljala skupina tujih
obiskovalcev ali če obstaja ideja o možnosti
skupnega dela na kakšnem novem projektu, katerega namen je promocija ekološkega turizma, vas
vabimo, da se nam
javite.

Cilj
Znanstveno
izobraževalnega centra
Speleo hiša je pridobivanje novih znanstvenih spoznanj, in sicer s
prepuščanjem prostorov in opreme raznim
znanstvenim in drugim skupinam ter z omogočanjem večdnevnega bivanja in dela v objektu.
Pozdravljamo tudi vsak predlog za razvoj novih projektov z dosedanjimi in novimi partnerskimi ter sorodnimi institucijami, vse to pa z
namenom izboljšati kakovost življenja na obmejnem območju.
Če se pojavi interes za uporabo prostorov ali ideja o morebitnem
skupnem delu na kakšnem novem projektu z znanstveno ali drugačno strokovno vsebino, vas vabimo, da nas kontaktirate.

Za to področje je značilen izjemen
naraven potencial, ki ga želimo
predstaviti vsem obiskovalcem Istre
in pa tudi lokalnemu prebivalstvu,
ki jim želimo z ustvarjenimi
programi prikazati lepote okoliške
narave in potrebo po njeni ustrezni
zaščiti oziroma ohranitvi za
prihodnje generacije.

