
 DEJSTVA O PROJEKTU 
 

Katere države sodelujejo v 

projektu? 

Avstrija, Hrvaška in Slovenija 

 
Kakšna je vrednost 

projekta? 

198.577 € 

 
Kdo je pogodbeni organ? 

Agency for Mobility and EU 

Programmes 

 
Kakšen je časovni okvir 

projekta? 

1/9/2015-31/8/2018 

 
Kdo koordinira projekt? 

Hrvatski šumarski institut 

Perkovčeva 5 

10000 Zagreb, Hrvaška 

Tel: +385 1 243 15 17 

 
Kontaktna oseba: 

Dr. Silvija Krajter Ostoić 

E-mail: silvijak@sumins.hr 

 
www.cia2sfm.org 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Strateška 

partnerstva za 

inovativni pristop 

usposabljanja o 

trajnostnem 

gospodarjenju z 

gozdovi  

(CIA2SFM) 

 

 

 

STRATEŠKO PARTNERSTVO 
(PROJEKTNI PARTNERJI) 

 
Hrvatski šumarski  

institut 

 

 

 

 

University of Natural Resources and 

Life Sciences (BOKU) 

 

 

 

                  Austrian Research Centre 

for Forests (BFW) 

 

 

 

Gozdarski inštitut  

Slovenije 

 

 

 

Zavod za gozdove 

Slovenije 

 

 

 

 

Andragoški center  

Slovenije 

       

 

Institut za razvoj i međunarodne 

odnose (IRMO) Sofinanciran s programom Evropske Unije Erasmus+. 

Odgovornost za zbrane informacije in predstavljene 

poglede v tej brošuri, prevzemajo izključno avtorji 

dokumenta in ne Agencija za mobilnost in programe EU 

ali Evropska komisija. 

http://www.cia2sfm.org/


 

 
Katere so glavne prednostne 

naloge projekta?  

 povečanje pomena PIU (poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja) na trgu 

dela 

 

 spodbujanje dostopa do kakovostnega PIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kdo so ciljne skupine projekta?   

Ciljne 
skupine

Gozdarski
strokovnjaki

Zasebni 
lastniki 
gozdov

Gozdarska 
podjetja

Zaposleni v 
inštitucijah 
partnericah 

projekta

Zaposleni v 
inštitucijah 
odgovornih 

za upravljanje 
zavarovanih 

območij

 
 

 

Zakaj je ta projekt 

inovativen?  

 

 Kurikulum in gradiva za 

usposabljaje so narejena v 

sodelovanju partnerjev projekta  

 

 Program usposabljanja se lahko 

izvaja mednarodno 

 

 Program usposabljanja je prilagojen 

potrebam ciljnih skupin projekta  

 

 V državah partnericah projekta ni 

na voljo podobnega programa 

usposabljanja 
 

 

 

 

Kakšen je pričakovani učinek 

projekta?  

 
 Izboljšati veščine trenerjev 

zaposlenih v partnerskih 

organizacijah za usposabljanje 

udeležencev v PIU in VŽU 

 

 Boljša digitalna pismenost 

trenerjev iz partnerskih organizacij 

pri uporabi IKT in vsebin e-učenja 

za usposabljanja 

 

 povečana zmogljivost partnerskih 

organizacij za delo v EU / 

mednarodnem okolju 

 

 povečane možnosti mreženja 

         

      Kaj je razlog za  

projekt?  

 Stalno spreminjajoč se politični 

okvir in gozdarska politika 

zahtevata nenehno usposabljanje 

akterjev v gozdarskem sektorju.  

 

 Obstaja očitna in nujna potreba 

po inovativnem programu 

usposabljanja v trajnostnem 

gospodarjenju z gozdovi (TGG) v 

Avstriji, na Hrvaškem in v 

Sloveniji. 

         

         

Kakšni so cilji projekta? 
 

 razviti večjezični inovativni 

kurikulum in gradiva za 

usposabljanje učencev v 

poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju (PIU) ter 

vseživljenjskem učenju (VŽU) v 

TGG, uporabljati informacijsko 

in komunikacijsko tehnologijo 

(IKT) in odprte izobraževalne 

vire, v tem primeru e-učenje 

 

 izvesti transnacionalni pilotni 

program Avstriji, na Hrvaškem 

in v Sloveniji 

 

 


