
Usposabljanje iz gozdne pedagogike



V septembru vas vabimo na usposabljanje iz gozdne 
pedagogike!
Usposabljanje v okviru projekta Junaki skrivnostnih gozdov 
organizira Zavod za kulturo in turizem Kostel v sodelovanju s 
partnerji: Občina Osilnica, Zavod Putscherle, Kolpa, d. o. o., in 
izvajalko Ars Naturae Petra Draškovič Pelc, s. p.

Udeleženci, ki bodo uspešno opravili izpit, bodo dobili naziv  
Lokalni vodnik za vodenje po gozdu.
Cena usposabljanja: brezplačno

Rok prijave: 11. 9. 2020 

Prijave sprejemamo na e-naslov: info@kostel.si
Informacije: 051 328 682

Začetek usposabljanja: 14. 9. 2020 ob 17. uri na gradu Kostel

Program: 

• zajema 4 predavanja

• bo prirejen krožni učni Poti Mikulovega vraga, ki ima start blizu 
parkirišča pod gradom

• namen je: z različnimi metodami gozdne pedagogike in inter-
pretacij poti spoznati dediščino, razvijati odnos z njo in skuša-
ti doumeti, kakšen pomen ima za nas. Gozd ne hrani le našega 
znanja, temveč tudi čute. Kot okolje, ki je izjemen primer dovr-
šene usklajenosti zgradbe in delovanja, ustvarjalnosti – lahko iz 
vseh nas (otrok in »odraslih« otrok) izvabi sproščenost, spodbu-
ja ustvarjalnost in razmišljanje. Z osebnimi izkušnjami gradimo 
svoj notranji svet, prepričanja. Vodenja interpretacija pa nam po-
maga odkrivati pomene dediščine, razumeti in ceniti svet okrog 
nas. Hkrati pa nam pomaga ustvarjati odnos do narave.
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»Za vsebino sta odgovorna Zavod Putscherle in Zavod za kulturo 
in turizem Kostel. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«



info@kostel.si
051 328 682

obcinaosilnica@osilnica.si
030 450 789

info@hotelkovac.com
041 652 048

PRIDITE V DEŽELO MITOLOŠKIH JUNAKOV



VABILO NA USTVARJALNE DELAVNICE
Prisrčno vas vabimo na ustvarjalne delavnice filcanja volne in 
predstavitev projekta Junaki skrivnostnih gozdov, ki bodo v:

• soboto, 12. 9. 2020, ob 11. uri na osrednjem trgu v Osilnici
• torek, 15. 9. 2020, ob 10. uri na gradu Kostel
• sredo, 23. 9. 2020, ob 10. uri v prostorih Občine Sodražica
• četrtek, 15. 10. 2020, ob 9. uri v Domu krajanov Rob

Obvezne prijave na: info@kostel.si in obcina@osilnica.si

Filcanje volne je starodavna veščina, ki gre počasi v pozabo. Je 
del nesnovne kulturne dediščine. S projektom, ki temelji na treh 
mitoloških junakih, želimo na inovativen način približati naravno 
in kulturno dediščino z območja od Turjaka do Kolpe čim večjemu 
številu ljudi. Pridite, zanimivo bo!

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

opis projekta/
aktivnosti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

opis projekta/
aktivnosti

Priročnik celostne grafične podobe 4

D E Ž E L A  V O D E

Logotip - primarni

D E Ž E L A  V O D E

A

A

A

A
2

A
A

D E Ž E L A  V O D E

A
2

»Za vsebino sta odgovorna Zavod Putscherle in Zavod za kulturo 
in turizem Kostel. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«


