REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Gozd skozi umetnost in kulturo
Na letošnjem Kulturnem bazarju bodo vsebine o pomembnosti gozdov in njihovih
funkcijah ter o gozdno-lesni verigi še posebej povezane s kulturnimi in umetnostnimi
vsebinami v okviru medresorskega tematskega sklopa »Gozd skozi umetnost in kulturo«
ter skupnega razstavnega prostora (Prvo preddverje Cankarjevega doma).
Soorganizatorji tematskega sklopa – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport – bomo predstavili, kako lahko skozi različne kulturnoumetnostne vsebine ustvarjalno predstavimo gozd in les oz. gozdno-lesno verigo
medpredmetno in medpodročno v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa oziroma v
okviru različnih aktivnosti, ki jih otroci in mladi lahko izvajajo za kakovostno, zdravo in
ustvarjalno preživljanje prostega časa.
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) smo v letu 2018 s pomočjo
namenskih sredstev Gozdnega sklada v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in
družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o začeli z generičnimi promocijskimi aktivnostmi na
področju gozdov, gozdarstva in gozdno-lesne verige. Leto 2019 je za nas še posebej
pomembno, saj osrednjo pozornost namenjamo dosežkom na področju gozdov in gozdarstva v
samostojni Sloveniji – izpostavljamo 25-letnico Javne gozdarske službe in Zavoda za gozdove
Slovenije. V sodelovanju s številnimi institucijami ter javnimi službami na področju gozdov in
gozdarstva se bodo letos zvrstili številni dogodki in promocijske aktivnosti. Večina teh bo, kot že
tradicionalno, potekala v Tednu gozdov konec maja. MKGP v letu 2019 nadaljuje tudi z
akcijama »Skrbno z gozdom« in »Previdno v gozdu«.
21. marca smo obhajali mednarodni dan gozdov, ki je letos potekal pod geslom »Učimo se z
gozdovi – gozd je modrost«. Vse leto želimo ozaveščati najširšo javnost o tem, kako tisti
gozdovi, s katerimi gospodarimo trajnostno, prevzemajo vse bolj ključno vlogo pri ohranjanju
življenja na Zemlji ter kako pomembna sta pri tem ustrezno znanje in izobraževanje.
Razumevanje gozdov in njihovo ohranjanje sta ključnega pomena za našo prihodnost
Spoznavanje in razumevanje gozdov sta pomembna za ohranjanje narave in naravnih virov za
prihodnje generacije. Gozdovi nam zagotavljajo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo.
Imajo ključno vlogo pri reševanju največjih izzivov, s katerimi se soočamo danes – to so
podnebne spremembe, odpravljanje lakote in ustvarjanje trajnostnih skupnosti. V mestih danes
živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, do leta 2050 pa se bo po predvidevanjih ta delež
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povečal na 70 odstotkov. Pomen gozdov bo ob povečanju svetovne populacije na predvidenih
8,5 milijard do leta 2030 večji kot kadar koli prej.
Otroci in odrasli smo vse manj povezani z naravo in vedno manj razumemo vlogo oziroma
pomen gozdov ter trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z njimi za
zdravo in trajnostno družbo. Zato je ključnega pomena, da se z gozdovi zbližamo že v
zgodnjem otroštvu, spoznavamo njihovo vlogo ter pomen skozi formalno in neformalno
izobraževanje, tudi skozi kulturno-umetnostno vzgojo.
Nikoli ni prepozno za učenje o drevesih in gozdovih
Povezovanje otrok in mladih z naravo ustvarja generacije, ki se zavedajo vloge in pomena
gozdov in dreves. V določenih delih sveta je za mlade gozd življenjski prostor ter neposredni vir
hrane in drugih naravnih virov. Spet drugje pa lahko gozd spoznavajo v učilnicah, gozdnih šolah
in vrtcih, med vodenimi aktivnostmi gozdne pedagogike ter med preživljanjem časa v urbanih
parkih in vrtovih.
Za ohranjanje zdravih gozdov so pomembna tako sodobna kot tradicionalna spoznanja
Gozdarji dobro poznajo in razumejo naravne procese, ki potekajo v gozdu. Za zagotavljanje
trajnostnega razvoja gozdov uporabljajo tako tradicionalne kot tudi najsodobnejše metode. Na
drugi strani pa imajo tudi lastniki gozdov in lokalne skupnosti številna znanja in spoznanja, ki
zagotavljajo trajnostni razvoj gozdov.
Z ozaveščanjem in izobraževanjem o gozdovih spreminjamo svet na bolje
Z vlaganjem v gozdarsko izobraževanje in raziskave na vseh nivojih države zagotavljajo, da
znanstveniki, odločevalci, lokalne skupnosti …, skrbijo in neprestano izboljšujejo trajnostno,
sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Takšni (ohranjeni) gozdovi nam
posledično pomagajo dosegati visoko kakovost življenja in cilje trajnostnega razvoja, kot sta
ohranjanje biotske raznovrstnosti in podpora najrevnejšim skupnostim pri njihovem preživetju.
Gozd skozi umetnost in kulturo
Naravne vrednote in kulturni objekti v gozdnem prostoru so del naše naravne in kulturne
dediščine. Ohranjajo se skozi dolgoletno tradicijo skrbnega načrtovanja in upravljanja z
gozdom. Govorimo torej o zgodovinski povezanosti umetnosti, kulture in gozda oziroma
pomenu gozdnega okolja za oddih in (kulturni) navdih, izobraževanje, rekreacijo – kar tvori vse
bolj pomembno socialno funkcijo gozdov.
Gozd je torej bil – je – bo bogata zakladnica naravoslovnih, geografskih, arheoloških,
etnoloških, zgodovinskih, geoloških in drugih vsebin.

