ŽIVLJENJE V OBJEMU GOZDOV
Akronim projekta: ŽVOG
Vlagatelj projekta (vodilni partner): Turistično društvo Kočevje
Partnerji:
Zavod Putscherle
Lesart d.o.o. proizvodnja in storitve d.o.o., Stara Cerkev
Društvo tabornikov rod svobodnega Risa
Društvo Zdrav.si
Pokrajinski muzej Kočevje
Vrednost projekta: 70.927,40 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 58.331,35 EUR
Terminska izvedba operacije: 16. 3. 2018 – 31. 7. 2019
Kratek opis operacije:
Cilji operacije:
Na območju LAS, zlasti na Kočevskem, je dediščina, tako kulturna kot naravna, premalo
prepoznana kot vrednota. Prebivalci območja se pomena dediščine in možnosti, ki jih nudi zlasti na
področju turizma in kvalitetnega bivanja, ne zavedajo dovolj. Predvsem na Kočevskem je prisoten
tudi občutek pomanjkanja lokalne identitete, ki izhaja prav iz nepoznavanja dediščine. Zato je
potrebno prebivalce območja ozaveščati o pomenu dediščine in koristih, ki jih prinaša njeno
ohranjanje in razvijanje.
S projektom želimo prebivalce ozavestiti o pomenu dediščine in jih tako spodbuditi k skrbi zanjo.
Vzpostavili bomo tri (3) interaktivne točke, kjer se bodo skozi uporabo sodobne interaktivne,
multimedisjke tehnologije (video, touchscreen, navidezna resničnost) seznanili in poučili o naravnih
in kulturnih značilnostih območja. Ker so v sodobnem svetu zelo pomembne tudi spletne vsebine ne samo mladi temveč vse generacije ljudi iščejo informacije na spletu, bomo postavili spletno stran
in blog, prek katerih bomo promovirali naše vsebine in aktivnosti. Predvsem blog bo služil prikazu
kulturne in naravne dediščine na Kočevskem in širše na območju LAS. Projekt zaokrožajo delavnice
na prostem (v gozdu) oz. aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja, v katerih bomo udeležence vseh
starostnih skupin in ne glede na spol, raso, vero ali narodnost z interaktivnimi vsebinami naučili
ravnanja z naravno in kulturno dediščino (npr. pravila obnašanja v gozdu, nabiranje užitnih rastlin in
gob, priprava gozdne hrane itd.), kar bodo nato lahko utrdili na praktičnih delavnicah.
Medgeneracijski delavnici fotografiranja v gozdu in fotografiranja zapuščenih kočevarskih vasi bosta
udeležence naučili prepoznavati elemente naravne in kulturne dediščine in jih interpretirati s
fotografijo. Z delavnicami telovadbe in meditacije v gozdu bomo ozaveščali in izobraževali vse
generacije o zdravju in zdravem načinu življenja. Medgeneracijske delavnice izdelave rož iz papirja
bodo vsem generacijam predstavile spretnost žena v preteklosti (nesnovno dediščino) in udeležence
motivirale k razvoju in odkrivanju spretnosti. Delavnice bomo promovirali na interaktivnih točkah, ki
bodo služile tudi kot izhodiščne točke za raziskovanje. Na ta način bomo dediščino vključili v
turistično ponudbo na celotnem območju LAS, ki jo bomo partnerji na projektu skupaj tržili.
Projektni partnerji se bomo povezali, ponudili skupne produkte, zastavljene tako, da se bodo
medsebojno navezovali in dopolnjevali. Promovirali jih bomo skupaj. Projekt je naravnan trajnostno.
Poleg povečanja turistične ponudbe in možnosti za odpiranje novih delovnih mest v prihodnosti
želimo povečati tudi identificiranje prebivalcev z naravno in kulturno dediščino območja LAS,

kar bo imelo dolgoročen pozitiven učinek.
Glavne aktivnosti:
Razvijati prepoznavnost in spodbuditi ohranjanje naravne in kulturne dediščine, s čimer bomo
povečali lokalno pripadnost (pospešili razvoj identitete) in povečali turistično prepoznavnost
območja.
Glavne aktivnosti:
1. Vzpostavitev interaktivnih točk na treh lokacijah: 2 v mestu Kočevje v prostorih
Turističnega društva Kočevje (v nadaljevanju TD Kočevje) in v Pokrajinskem muzeju
Kočevje (v nadaljevanju PMK Kočevje) in eno v Stari Cerkvi na naslovu Zavoda Putscherle.
Interaktivna točka v TD Kočevje bo namenjena predvsem predstavitvi in izobraževanju o
naravni dediščini na Kočevskem in na območju LAS-a, ostali dve pa predvsem spoznavanju
kulturne dediščine območja LAS, s poudarkom na dediščini kočevskih Nemcev.
2. Blog in spletna stran bosta služila spodbujanju in ozaveščanju o naravni in kulturni etnološki, pripovedni, nesnovni, kulinarični dediščini na Kočevskem (jezik, narečja, lokalni
recepti, domače obrti, šege in navade kočevski Nemci);
3. Podporne aktivnosti / delavnice za spoznavanje naravne in kulturne dediščine na terenu:
 2 medgeneracijski delavnici za spodbujanje zdravega življenja v naravi: gozdna meditacija,
 3 medgeneracijske delavnice za spoznavanje naravne dediščine: Odkrivanje gozdnih
skrivnosti, Taborništvo in gozd, Bivakiranje v gozdu
 4 medgeneracijske delavnice izdelave papirnatih rož (nesnovna kulturna dediščina)
 2 medgeneracijski delavnici peke golobčkov iz testa (nesnovna kulturna dediščina)
 2 medgeneracijski fotografski delavnici; 1 fotografiranje v gozdu, 1 fotografiranje ostankov
zapuščenih kočevarskih vasi
 promocijske aktivnosti projekta na območju LAS.
Pričakovani rezultati operacije:
Vzpostavitev 3 interaktivnih točk, kjer bodo obiskovalci (domačini in turisti) dobili informacije o
naravni in kulturni dediščini. Znanje jim bo podano na sodoben in zabaven način, saj bomo pri
vzpostavitvi točk sledili svetovnim trendom s področja interpretacije dediščine in uporabili
moderno IKT tehnologijo (oculus očala, navidezna resničnost, video itd.). S tem bomo povečali
prepoznavnost dediščine in hkrati okrepili lokalno identiteto. Zanimive interaktivne točke bodo
predstavljale nov turistični produkt. Interaktivne vsebine bodo uporabnikom predstavljale pomen
ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Posledično jo bodo bolj prepoznavali kot vrednoto in
velik potencial območja. Skozi podporne dejavnosti, ki jih bomo izvajali na terenu, bomo prav tako
ljudi izobraževali o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine in o sobivanju z njo. Za potrebe
promocije in ozaveščanja bomo pripravili spletno stran in blog v slovenskem in angleškem jeziku ter
zloženko v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Tako bodo vsebine dostopne široki tuji in
domači javnosti in jih bodo podučile o pomenu naravne in kulturne dediščine. Navedeno bo
spodbujalo razvoj trajnostnega turizma na sicer turistično še dokaj neprepoznavnem območju. Na
delavnice bomo vabili tudi turiste. Projekt omogoča širjenje aktivnosti pa tudi nove zaposlitvene
možnosti v prihodnosti.
Projekt bo povečal prepoznavnost turistične destinacije in spodbudil vključevanje ter
povezovanje lokalne turistične ponudbe. Z vzpostavitvijo interaktivnih točk o naravni in kulturni
dediščini bomo povečali dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti. Posamezna

interaktivna točka bo obiskovalce usmerjala k drugima dvema (spodbujali bomo obisk vseh treh točk,
da bi bili obiskovalci deležni čim več informacij) pa tudi k drugim zanimivostim in ponudnikom
turističnih storitev na območju LAS-a. Projektne dejavnosti in promocijo bomo izvajali na celotnem
območju LAS.
Ciljne skupine:
Dejavnosti so namenjene vsem skupinam obiskovalcev: brez ozira na spol, rasno, etnično ali versko
pripadnost, še posebej pa mladim, ženskam in starejšim.
Kazalniki:
Projekt povečuje št. partnerstev za spodbujanje inovativnosti: 1, št. storitev za spodbujanje
inovativnosti: 3 interaktivne točke; št. urejenih lokacij za dvig kakovosti življenja: 3; št. storitev za
spodbujanje turizma: 19 (3 mobilne interaktivne točke, 14 delavnic, 1 spletna stran, 1 blog), št.
partnerstev za spodbujanje turizma: 1, št. dogodkov za krepitev lokalne identitete: (14 delavnic, 11
predstavitev projekta), št. storitev za interpretacijo kulturne dediščine: 5 (3 mobilne interaktivne
točke, 1 spletna stran, 1 blog, 14 delavnic), št. okoljskih storitev: 7 (izposoja koles, knjižica o gozdni
hrani, 5 delavnic v gozdu), št. partnerstev za ohranjanje okolja: 1, št. storitev za medgeneracijsko
sodelovanje: 17 (14 delavnic, 3 mobilne interaktivne točke).

