
 

 

 

SOGLASJE UDELEŽENCA K SODELOVANJU V RAZISKAVI 

 

Naslov raziskave: Terapevtski gozdni turizem in blagodejni vplivi gozda na obiskovalca destinacije Kranjska 

Gora 

Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi na destinaciji Kranjska Gora o blagodejnih in zdravilnih učinkih helio-

atmosferske klime gozda na gostih in obiskovalcih destinacije. Terapevtski gozdni turizem se v svetu naglo 

razvija. Do sedaj največja izvedena raziskava je potekala na Japonskem, testiranih je bilo 280 oseb. Japonska 

že ima v zadnjih nekaj letih registriranih 59 gozdnih terapevtskih poti v vsaki od svojih provinc, Nemčija 

pospešeno dela v tej smeri, podobno tudi Koreja. Na Kitajskem planirajo, da bo od leta 2015 do 2020 

ustanovljenih kar 500 gozdno terapevtskih baz. Slovenija in z njo destinacija Kranjska Gora ima izreden 

naravni potencial, dobro ohranjene gozdove in vzdrževane sprehajalne in pohodniške poti vzdolž celotne 

destinacije. Namen raziskave je dokazati blagodejne učinke gozda na človeka s pomočjo fizioloških in 

psiholoških medicinsko vodenih raziskav. 

V kolikor se odločite za sodelovanje, bo vaša naloga sodelovati v vodenih gozdnih kopelih na območju 

destinacije. Gozdne kopeli bodo vodili strokovno usposobljeni gozdni terapevti. Po končani preizkušnji bo 

vaša naloga tudi izpolniti kratek vprašalnik do katerega boste dostopali preko svojih pametnih telefonov.  

PRISTOPNI POGOJI: 

- Udeleženec mora biti državljan Republike Slovenija in starejši od 18 let 

- Lastni prevoz na v naprej določeno lokacijo na destinaciji Kranjska Gora 

- Lastni pametni telefon (za potrebe izpolnjevanja anketnih vprašalnikov) 

- Pred prihodom si bo na telefon potrebno naložiti aplikacijo za branje QR kod 

- Potrdilo, da izpolnjujete PCT pogoj (Za bivanje v hotelu boste odrasli potrebovali (ne velja za otroke 

mlajše od 15 let): 

• ali potrdilo (ki ni starejše od 48 ur) o negativnem izvidu PCR ali HAT  

• ali dokazilo o prebolelosti (v zadnjih šestih mesecih) Covid-19 

• ali potrdilo o cepljenju s katerim od odobrenih cepiv. 



 

 

- V času raziskave je potrebno upoštevati vsa trenutno veljavna pravila za preprečevanje z okužbo 

COVID-19 in sicer v zaprtih prostorih je obvezna nošnja maske, na prostem pa priporočljiva, če ni 

omogočena pravšnja varnostna razdalja, ki znaša 1,5 m – 2 m.  

UDELEŽENCEM RAZISKAVE NUDIMO:  

- brezplačni nočitvi z zajtrkom na destinaciji v Kranjski Gori 

- Strokovno vodene gozdne kopeli 

- Sodelovanje v prvi raziskavi pozitivnih vplivov gozda v Sloveniji 

-            Sodelovanje v raziskavi v prijetnem in sproščenem okolju 

 

 


