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Zadeva: Predlog umestitve vsebin o gozdu in njegovem pomenu v dneve dejavnosti za OŠ 

 

 

Spoštovani! 

Spodaj podpisani, Mojca Milone, učiteljica na OŠ Solkan, in Vlasta Skok, bivša pedagoška delavka OŠ Solkan, 

obenem aktivistki civilne iniciative za boljše gospodarjenje v Trnovskemu gozdu, in članici skupine Ljubitelji 

narave in gozda Trnovske planote, s tem dopisom predlagava, da se učencem v  osnovni šoli ponudi izkušnja 

sodelovanja s strokovnimi kadri Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in SiDG (Slovenski državni gozdovi) v 

smislu spoznavanja gozda, vzpostavitve gozdnih učnih poti in pogozdovanja.  

Lansko leto smo s Civilno iniciativo opozarjali stroko na boljše gospodarjenje z gozdom in dosegli dogovore 

(priponka), ki zavezujejo tudi sodelovanje stroke z izobraževalnimi institucijami.  

Kot skupina smo se zavezali, da bomo preko šolskih projektov upoštevali vključevanje idej in zamisli otrok in 

družin pri oblikovanju športnih in socialnih aktivnosti v gozdu in nadaljevali s promocijo deficitarnih poklicev 

gozdarske stroke med mladimi. V letu 2020 smo v okviru občinskega participativnega proračuna na OŠ 

Solkan prijavili predlog projekta o učilnici v naravi v Borovem gozdičku. Primer dobre prakse je pokazal, da 

lahko občani in predvsem učenci sodelujejo pri oblikovanju kraja in dejavnosti v njem. Glede na  predloge in 

rešitve, ki so jih nizali učenci 8.r preko projekta ATS Stem in Pogum, se med poletnimi počitnicami že gradi 

učilnica z rekviziti na prvem kuclju v Borovem gozdičku. V sklopu tega je nastala tudi spletna stran, na kateri 

so že vizije za oživitev naravoslovne učne poti na Kuku in krožne sprehajalne učne poti na Skozno na 

Trnovski planoti. https://ucilnicaborovgozdicek.splet.arnes.si/ 

ZGS in SiDG, stroka, pa je pripravljena na sodelovanje pri obnovi učne poti na Kuk, pri vodenju 

naravoslovnih dni in strokovnih ekskurzij v Trnovskem gozdu in pri izgradnji in obnovi gozdarskega muzeja 

na Lokvah ter pri organizaciji dejavnosti v njem.  

ZGS sporoča, da vse površine, ki niso ustrezno pomlajene, bodo posajene s sadnjo. 

https://ucilnicaborovgozdicek.splet.arnes.si/


Tudi SiDG bo v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in lokalno skupnostjo jeseni 2022 organiziral 

prostovoljno akcijo sadnje dreves na površinah, ki so potrebne dodatne pomoči pri pomladitvi gozda, s čimer 

bomo skupaj opozorili na pomen vlaganja v gozdove. 

V mesecu maju smo z našimi šestošolci iz OŠ Solkan izpeljali čudovit primer tehniškega dne, kjer so učenci 

aktivno sodelovali pri sadnji dreves in s pomočjo stroke odkrivali in spoznavali funkcije in značilnosti 

Trnovskega gozda. Za vse učence je bil to nepozaben dogodek, ki jim bo ostal v večnem spominu. 

https://sola-solkan.splet.arnes.si/2022/05/09/posadili-smo-

smrekice/?preview_id=18270&preview_nonce=e8032762ed&preview=true&_thumbnail_id=18326 

 

V letošnjem sušnem poletju smo odrasli in otroci, doživeli in spoznali marsikaj, pomen in ranljivost gozda. 

Glede na aktualno situacijo na bližnjem Krasu, in na izjemno povečano sečnjo v zadnjih letih v Trnovskem 

gozdu predlagava, da se v osnovnih šolah naše in širše regije, po možnosti že s šolskim letom 2022 / 2023, v 

plan aktivnosti vključi dan dejavnosti, namenjen zbliževanju mladine v naravi, v gozdu, s poudarkom na 

trajnostnem in sonaravnem odnosu do našega okolja. 

Prav vzgoja otrok v smeri spoštovanja in obnove narave, lahko največ naredi za ohranjanje in izboljšanje 

našega življenjskega prostora in vlaganja v naravo, in počutja človeka v njej. 

Nekaj ciljev: 

Učence bi usmerjali v spoštovanje narave, poudarjali pomen pogozdovanja, nege in vzdrževanja mladik, 

spoznavanja posebnosti in kulturne dediščine v krajih, kjer ima gozdarstvo tradicijo. Spoznali in sodelovali bi 

pri oblikovanju pravil obnašanja v gozdu, zbirali zanimive zgodbe vezane na šege, običaje in delo v gozdu. 

Medgeneracijsko bi se povezovali za pridobivanje informacij vezanih na gozd in gozdarstvo, mite in legende.   

Ugotovili bi, kako se obnašamo in na kaj moramo biti pazljivi pri sprehodu skozi gozd. Skupaj z lovskimi 

družinami bi zbirali informacije o nevarnostih v gozdu. S pomočjo strokovnih služb in uporabnikov gozda pa 

bi ugotavljali terapevtsko in okoljevarstveno plat sprehoda po gozdu. Spoznali bi, kako gozdove ohranjamo 

in kakšno je življenje drevesa od semena do stoletne bukve. 

 

Z najlepšimi pozdravi in v upanju na sodelovanje!                                            Mojca Milone in Vlasta Skok 
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