Spoštovani!

Prisrčno Vas vabimo na
DRUGO SREČANJE MREŽE GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE

Mogočna drevesa, velikani, ki sežejo petdeset metrov v nebo, merijo prek sto petdeset
centimetrov v premeru in doživijo petsto let, so okvir pragozdu. Z vsako skalo, krpo mahu,
črvičkom, medvedom, dežno kapljo, sončnim žarkom… in z našim doživetjem postaja pragozdna slika
popolnejša.
Razumeli je ne bomo nikoli. Morda je dovolj, če jo zgolj občudujemo? Iščemo notranji mir, ki ga
doživi vsak človek drugače, vsak za sebe? Ustavimo našo uro in meter ter priznamo pravico
pragozdu, da je. Da ostane sam zase, sam po sebi.
Doživetje sveta brez človeka, sveta brez meje med življenjem in smrtjo, zbuja spomine, ki so
morda starejši od otroškega sveta čarobnih bitij.
Spomine na prasvet.

T. Hartman; Pragozd, 2014

Pragozdni rezervat Rajhenavski Rog (Foto: Urša Vilhar)

V juniju 2015 bo potekalo drugo srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Srečanje mreže organizira Inštitut za gozdno
pedagogiko v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije.
V prijetni družbi vas in nas, si bomo pod strokovnim vodstvom gozdarjev ogledali in doživeli vso lepoto našega
pragozda Rajhenavski Rog.
V okviru srečanja bomo tudi podelili nagrade trem najboljšim prispevkom, ki ste jih ustvarili v sklopu razpisa Gozd oblikuje
življenje.
Srečanje bo potekalo v okviru LIFE+ projektov ManFor C.BD in LIFEGEMON ter projekta EUFORINNO.
Namen projekta ManFor C.BD je pridobiti podatke in osveščati o pomenu kroženja ogljika, biotske raznovrstnosti ter socioekonomskih koristi v okviru trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Eno od demonstracijskih območij projekta je prav Kočevski
Rog, ki leži znotraj območij Natura2000, kjer je ohranjanje biotske raznovrstnosti eden od pomembnih ciljev gospodarjenja z
gozdom.
Namen projekta LIFEGENMON je razvoj evropskega sistema gozdnega genetskega monitoringa, ki bo lahko služil kot podlaga
za znanstvene in praktične raziskave ter kot mehanizem zgodnjega opozarjanja na morebitne škodljive posledice podnebnih
sprememb. V okviru projekta bomo v Sloveniji vzpostavili dve trajni vzorčni ploskvi za genetski monitoring gozdnega drevja.
EUFORINNO je projekt Gozdarskega inštituta Slovenije, ki ga v 7. okvirnem programu financira Evropska komisija za dvig
znanstvene odličnosti in prepoznavnosti inštituta. S projektom smo uspešno nadgradili raziskovalno opremo inštituta in z obiski
partnerjev ter delavnicami na inštitutu dvignili znanstveno odličnost zaposlenih na inštitutu.
Koordinator (sprejema prijave): Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. Natalija Györek
Telefon: 031-670 034
E-naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si, info@gozdnivrtec.si
Predavatelji in teme: strokovni ogled pragozdnega rezervata Rajhenavski Rog, po katerem nas bo vodil gozdar Tomaž
Hartman iz Zavoda za gozdove Slovenije. Projekte EUFORINNO, LIFE+ ManFor C.BD in LIFEGEMON ter številne
raziskave Gozdarskega Inštituta Slovenije v pragozdnem rezervatu Rajhenavski Rog bosta predstavila Boris Rantaša
in dr. Urša Vilhar.

Št. udeležencev: 50
Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji v OŠ in SŠ, ostali strokovni delavci (psihologi, specialni pedagogi, socialni pedagogi,…).
Čas izpeljave: 11. junij 2015
Rok prijave: 20. maj 2015
Kraj in način izpeljave: Zberemo se v Kočevju (brezplačno parkirišče ob Rudniškem Jezeru) ob 8:30. Tam nas bo počakal
avtobus in nas odpeljal v bližino Rajhenavskega Roga, kjer bomo preživeli prijetno dopoldne. Malica bo organizirana in
pripravljena, razdelili jo bomo pred odhodom v pragozd. Priporočamo dodatno pijačo.
Po končanem ogledu (nekje do 13:00) se bomo z avtobusom odpeljali do Žage Rog, kjer bomo podelili nagrade za najboljše
prispevke v okviru razpisa Gozd oblikuje življenje. Vsak udeleženec bo prejel tudi zbornik v elektronski obliki. Po končanem
druženju gremo z avtobusom nazaj do parkirišča v Kočevju.
Obleka in obutev: Obvezna je terenska obleka in obutev. Srečanje bo potekalo v vsakem vremenu.
Vsem udeležencem bomo dva tedna pred dogodkom poslali še natančne organizacijske informacije.
Dogodek je brezplačen.

