
 

 

JUNAKI SKRIVNOSTNIH GOZDOV 

Akronim projekta: JUNAKI SKRIVNOSTNIH GOZDOV 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in 

ohranjanje kulturne dediščine Stara Cerkev 

Partnerji:  

Zavod za Kulturo in turizem Kostel 

Občina Osilnica 

Kolpa, d. o. o. 

Vrednost projekta: 101.728,00 EUR 

Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 78.063,49 EUR 

Terminska izvedba operacije: 29. 4. 2020 – 30. 6. 2021 

Kratek opis operacije: 

 

Povzetek:  

Osnovni namen operacije Junaki skrivnostnih gozdov je raziskati in promovirati kulturno dediščino 

območja LAS, ki je še vedno premalo poznana predvsem z vidika ljudskega ustnega izročila - 

mitoloških bitij, bajk in legend iz tega območja. O tej dediščini želimo poučiti tako domačine, zlasti 

mlajše, ki jim ni toliko znana, kot tudi obiskovalce območja LAS, ki bodo na ta način - skozi 

mitologijo - spoznali življenje na območju občin Osilnica, Kostel in Kočevje, nekoč in danes. Preko 

mitoloških junakov bo na svojevrsten, poučen, inovativen in zanimiv način (uporaba didaktičnih 

pripomočkov, slikanic za otroke, učne in doživljajske poti in mobilnih interaktivnih točk), poleg 

kulturne, predstavljena tudi bogata naravna dediščina, skrb zanjo oz. ohranjanje narave v širšem 

smislu. Operacija bo hkrati promovirala zdrav način življenja njenih uporabnikov, saj jim bo ponujala 

kar dve pešpoti in možnost izposoje pohodnih palic. 

 

Cilji operacije:  

Območje LAS je bogato tako s kulturno kot naravno dediščino. Medtem ko je naravna dediščina na 

območju Kočevske zelo promovirana, pa je kulturna dediščina tega območja premalo prepoznana kot 

vrednota in posledično tudi premalo vključena v trženje turističnih, kulturnih in izobraževalnih 

programov. Predvsem je zapostavljeno poznavanje in ohranjanje ustnega oz. mitološkega izročila oz. 

dediščine, ki je lahko velik potencial za oblikovanje zgodb v turizmu. Občina Osilnica je v preteklosti 

svojo turistično ponudbo že gradila na legendi o Petru Klepcu, vendar je le-ta potrebna izboljšave oz. 

novih vsebin. Občini Kostel in Kočevje pa do sedaj nista uporabljali mitološke dediščine v turistične 

namene.  

Projektni partnerji smo prepoznali potencial mitološkega izročila na območju občin Kočevje, Kostel 

in Osilnica za razvoj turizma in spodbujanje razvoja lokalne identitete. Projekt, ki bo preko 

mitološkega izročila tematsko povezal vse tri občine, ima namen pri prebivalcih vzbuditi zavedanje o 

pomenu in možnostih, ki jih kulturna (mitološka) dediščina nudi na področju razvoja turizma, 

kulturnih dejavnosti in izboljšanja kvalitete bivanja.  

Zato je pomembno preučiti mitološko izročilo navedenih občin, izbrati zgodbe, na katerih se bo 

gradila ponudba in s tem o priložnostih, ki jih mitološka dediščina ponuja, ozavestiti prebivalce teh 

ekonomsko, infrastrukturno in kulturno deprivilegiranih krajev. Izvedli bomo študijo mitološke 

dediščine obravnavanega območja in določili tri mitološke like, ki jih bomo predstavili v projektu - za 

vsako občino po en lik, bitje ali junaka. S tem bomo spodbudili njeno prepoznavnost in razvoj lokalne 

identitete. Ker je mitologija tega območja v veliki meri povezana tudi z naravno dediščino, bomo 



 

preko različnih dejavnosti v povezavi z mitološko dediščino hkrati ozaveščali tudi o skrbi za okolje 

ter o ohranjanju obeh - naravne in kulturne dediščine. S tem, ko bomo ozavestili prebivalce in 

obiskovalce območja LAS o pomenu njihove dediščine, jih bomo tudi spodbudili, da bodo zanjo 

ustrezno skrbeli in jo ohranjali. Postavljen bo temelj trajnostnega turizma na podeželju in priložnost 

lokalnemu prebivalstvu za razvoj območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. 

V Kostelu in Osilnici bo vzpostavljena mobilna interaktivna točka, kjer bodo obiskovalci do vsebin 

vezanih na naravne in kulturne znamenitosti območja, dostopali skozi uporabo sodobne interaktivne, 

multimedijske tehnologije (touchscreen, virtualna panorama 360°). Posodobljeni bosta pešpoti, na 

katerih bodo obiskovalci spoznali naravno in kulturno dediščino Kostela, Osilnice, Kočevja in 

območja LAS. V Kostelu bo vzpostavljena učna pot Mikulovega vraga, v Osilnici pa doživljajska pot 

Petra Klepca. Za namen vodenja po poti bomo izobrazili turistične vodnike, ki bodo obiskovalce 

sezannili z gozdno pedagogiko, naravnimi in kulturnimi znamenitostmi območja. V Osilnici bomo na 

prireditvi Petruvu, dodali vsebino dogodku in premierno, prvič organizirali predstavo, igro o 

mitološkem junaku Petru Klepcu ter vodenje po doživljajski poti Petra Klepca. Na prireditvi bomo 

prvič organizirali sejemsko dejavnost na temo Petra Klepca in mitoloških junakov iz projekta Junaki 

skrivnostnih gozdov, in sicer bomo predstavili lokalno kulinarično ponudbo (prehrana pastirjev), 

zeliščarstvo in spominke ter rokodelske izdelke na temo lokalnih mitoloških junakov.   

 

Z namenom seznanitve šolskih otrok z mitološko kulturno dediščino območja, bodo izdane tri (3) 

slikanice oz. ilustrirane knjige za otroke. Vsaka slikanica bo namenjena predstavitvi mitološkega 

junaka oz. dediščine iz vsake izmed občin. Zasnovane bodo tako, da bodo v prihodnosti lahko služile 

tudi kot učni pripomoček v osnovnih šolah. Vsaka slikanica vsebuje besedilo, ilustracije, strokovno 

spremno besedo za starše in učitelje. Slikanice in mitološka dediščina bodo predstavljene v osnovnih 

šolah v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica. 

  

Projekt bo primeren za vse skupine obiskovalcev, ne glede na starost, spol, raso, vero ali narodnost. 

Naravno in kulturno dediščino jim bomo približali skozi uporabo interaktivnih vsebin, s ponujenimi 

novimi storitvami na kulturni prireditvi (Petruvu) ter s storitvijo oz. knjigami prilagojenimi otrokom. 

Z novimi storitvami bomo spodbudili prihod turistov v navedene občine. Poleg navedenega bo 

lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem posredno omogočena možnost sprostitve v za zdravje 

izredno koristnem, čistem in energijsko bogatem okolju.  

 

Vzpostavljeno sodelovanje/povezava projektnih partnerjev bo ponudila skupne produkte, ki se bodo 

medsebojno vsebinsko dopolnjevali. Vključena in predstavljena bo tudi lokalna turistična ponudba, s 

čimer bo projekt spodbujal podjetništvo, inovativnost in sodelovanje. V prvi vrsti želimo s tem, ko 

bomo že obstoječim pešpotem v Kostelu in Osilnici dali vsebino, razširiti turistično ponudbo krajev, 

hkrati pa tudi povečati identificiranje prebivalcev z naravno in kulturno dediščino območja LAS, kar 

pomeni, da bodo učinki projekta naravnani trajnostno. 

 

Pričakovani rezultati operacije:  

Nastanek novih turističnih in izobraževalnih produktov:  

 1 x doživljajska pešpoti o Petru Klepcu v Osilnici, 

 1 x učna pot Mikulovega vraga - učilnica v naravi v Kostelu,  

 1x nadgraditev (nova vsebina) prireditve Petruvu 

 3 x knjiga o junakih oz. mitološkem izročilu (po eno iz območja Kočevja, Osilnice in 

Kostela), 



 

 2 mobilni interaktivni točki (ena v Kostelu, druga v Osilnici) 

 1x priročnik za vodnike po poti Mikulovega vraga 

 

Kazalniki:  

Projekt povečuje: 

 število partnerstev za spodbujanje inovativnosti: 1 (s 4 deležniki) 

 število storitev za spodbujanje inovativnosti: 3 (1 x touchscreen, 1x virtualna panorama 360°, 

1x set knjig o mitološki dediščini),  

 število urejenih lokacij za dvig kakovosti življenja: 2 (Osilnica, Kostel),  

 število storitev za spodbujanje turizma:  2 nova turistična produkta in 12 delavnic,  

 število partnerstev za spodbujanje turizma: 1 (s 4 deležniki) 

 število dogodkov za krepitev lokalne identitete 12 (12 participatornih delavnic s 

predstavitvijo projekta),  

 število storitev za interpretacijo kulturne dediščine: 19 (1 x touchscreen, 1x učna pot 

Mikulovega vraga, 1x gozdna delavnica, 1 x doživljajska pot Peter Klepec, 11 delavnic o 

kulturni dediščini območja LAS, 1 izobraževanje za vodnike, 3 x knjiga o mitološki 

dediščini),  

 število okoljskih storitev: 3 (učna pot, gozdna delavnica v naravi, doživljajska pot),  

 število partnerstev za ohranjanje okolja: 1,  

 število storitev za medgeneracijsko sodelovanje 13 (11 delavnic, učna pot-učilnica v naravi, 

doživljajska pot). 

 

 

 

 

 


