
   

 

 
 

 

Zaključujemo projekt CHEERS, ki je gozdarje povezal s kulturno 
dediščino mesta Idrije  

 
V Idriji smo se 27.7.2021 zbrali predstavniki Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in 
Gozdarskega inštituta Slovenije - slovenskih partnerjev projekta CHEERS (Cultural HEritage. Risks and 
Securing Activities). Projekt se namreč konec avgusta 2021 zaključuje in kljub vsem omejitvam bomo 
partnerji lahko uspešno zaključili tri leta trajajoč projekt povezan z kulturno dediščino, njeno ogroženostjo 
in varovanjem. 
 

 
 

Zaključni dogovori glede poročanja in promocije projektnih publikacij 
 
Dogodek je bil namenjen zaključnemu sestanku obeh slovenskih partnerjev, ter dogovorom glede 
promocije vseh do sedaj izvedenih aktivnosti. Nekaj obvez nas čaka še pri pripravi Sourcebooka, ki bo eden 
od ključnih krovnih rezultatov projekta. Popoldanski del dneva smo posvetili ogledu enega od slovenskih 
pilotnih primerov – turističnega rudnika Antonijev rov, ogledali pa smo si še topilnico živega srebra ter 
primer žgalnice v gozdovih. Partnerje čaka še zaključno poročilo, katerega koordinacija je bila dogovorjena. 
 
Spomnimo: Projekt sicer pokriva pet držav alpskega območja: Italije, Avstrije, Nemčije, Francije, Švice in 
Slovenije. Triletni projekt se bo končal avgusta 2021, njegov vodilni partner je Fundacija za okolje iz 
Lombardije. Projekt združuje 12 partnerjev ter preko 30 evropskih opazovalcev, ki si skupaj prizadevamo za  



   

 

 
boljšo zaščito kulturnih virov Alp, izboljšanje obvladovanja nesreč in zmanjšanje škode zaradi naravnih 
nesreč, s končnim ciljem podpreti lokalne skupnosti, ozaveščati o vplivu naravnih nevarnosti na kulturno 
dediščino in povečati možnosti uporabe smernic in ukrepov za zaščito in reševanje kulturne dediščine 
tudi  drugod po Sloveniji.  
 
V strokovnih prispevkih in povezovanju z različnimi inštitucijami se je znova pokazalo, da je za varovanje in 
zaščito kulturne dediščine nujno bolj učinkovito in intenzivno povezovanje treh strokovnih vsebin: analize 
tveganj, upravljanja s kulturno dediščino in organizacije reševanja in pomoči ob nesrečah. To je tudi eden 
od ključnih ciljev projekta CHEERS.  
 
Vabimo vas k ogledu zanimivega poročila Alpine cultural Heritage and Natural Hazards: where do we 

stand? (https://www.alpine-space.eu/projects/cheers/en/outcomes/technical-

reports?fbclid=IwAR236TENGVm_lgx5hjXi9_BtllRGXPpugw_ipuVBKfmq9lK-725xhoDFqxY) 

Prav tako lahko projekt sledite na socialnem omrežju FB/CHEERS ALPS. 

Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Območje Alp. 
 

Več informacij: www.alpine-space.eu/cheers 

    
Skupinska fotografija partnerjev projekta  Partnerji med ogledom ostankov žgalnic 

živosrebrove rude v idrijskih gozdovih 
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