Naziv projekta: G(r)ozd za prihodnost
Povzetek:
Projekt temelji na razvoju programov in produktov v povezavi z naravo, okoljem, dediščino in
turizmom na Cerkljanskem. Spodbuja uporabo naravnega okolja pri vzgoji in izobraževanju
ter sledi konceptu gozdne pedagogike. V izvedbo vključuje različne ciljne skupine (delavci s
področja vzgoje in izobraževanja, turistični in gostinski delavci, strokovna javnost, učenci OŠ
in otroci vrtca, mlade družine z otroki, starejši in upokojenci) in jih želi med seboj čim bolj
povezati.
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev: Aktivnosti projekta so namenjene vzpostavitvi učnih
pristopov, ki se odvijajo v gozdu. Vzpostavili se bodo programi Gozdna učilnica, Gozdni
domek, razvoj EKO parka OŠ Cerkno, izvedle se bodo dejavnosti na področju spodbujanja
zelenih delovnih mest in razvoja inovativnih zelenih turističnih produktov. Na inovativen
način bodo v projekt vključeni elementi kot so dediščina svetovnega pomena v območju
zaščitenih območij in varstvenih režimov (arheološko najdišče Divje babe, Partizanska
bolnica Franja, Laufarija), okoljska ozaveščenost, obnovljivi viri energije, ekološko ravnanje,
spoznavanje in interpretacije različnega gozdnega rastlinstva, živalstva in dobrin, spodbujanje
trajnostnega razvoja in ravnanja z gozdovi.
Rezultati aktivnosti:
Poleg razvijanja novih programov bo rezultat projekta tudi povečana dostopnost in
ozaveščenost javnosti o konceptu uporabe naravnega okolja v vzgoji in izobraževanju ter za
turistične podjetniške namene. Projekt bo prispeval k ohranjanju in varovanju naravnih virov,
oživljanju dediščine okolja, razvijanju novih turističnih produktov in storitev.
Cilji:
– Ustvariti pogoje za nova delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja, turizma,
…
– Ohraniti bogato kulturno in naravno dediščino okolja.
– Spodbuditi sodelovanje različnih starostnih skupin.
– V dejavnosti vključiti in aktivirati potenciale ranljivih skupin.
– Ustvariti nove programe in produkte na področju vzgoje in izobraževanja, zelenega in
kulturnega turizma.
– Spodbuditi razvoj novih in obstoječih produktov in storitev.
– Krepiti lokalno, narodno in evropsko identiteto.
– Dvigniti izobrazbeni nivo prebivalstva in ustvariti dodatne pogoje za vseživljenjsko
učenje.
– Dvigniti prepoznavnost pomena zavarovanih, zaščitenih območij z varstvenimi režimi.

– Spodbuditi prilagoditve na klimatske spremembe in varovanje okolja (tudi s pristopom
gozdne pedagogike in razvoja zelenega turizma).
– Prenos znanja tradicionalnih obrti iz starejše na mlajše.
– Oživljanje bogate kulturne dediščine na zanimiv in inovativen način v objemu
cerkljanskih gozdov.
– Ohranjanje, varovanje in primerna raba naravnih virov.
Partnerji v projektu: Osnovna šola Cerkno (vodilni partner), Gozdarski inštitut Slovenije,
Občina Cerkno, Društvo Driklc
Trajanje projekta: 1. 4. 2018–31. 3. 2019
Začetek izvajanja aktivnosti: 1. 4. 2018
Vrednost celotnega projekta: 47.629,12 €

