
PROGRAM DELAVNICE 

14:45 – 15:00 
Registracija udeležencev

15:00 – 15:05
Uvodni pozdrav 

15:05 – 15:20
Program LEAF in gozdni cikel

15:20 – 16:20
Gozd in gozdarstvo v Sloveniji

16:20 – 16:30
Vprašanja in razprava

16:30
Zaključek delavnice



DANAŠNJE SREČANJE

Gozd in 
gozdarstvo 
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1999 2000 2015 2021

LEAF začetek kot sodelovanje 

med FEE in norveško-švedsko-

finskim  programom 

“Gozd v šolah”

uradni pričetek 

programa
Slovenija 28 držav

Zgodovina programa LEAF



Število sodelujočih

učiteljev

10.424
učencev

708.819
držav

28
ustanov 

6.672

posajenih 
dreves

163.745

aktivnosti 
sajenja 
dreves

1.598



Mednarodni dan gozdov

21. marec 

2021

Geslo 2021: "Forest restoration: a path to recovery and well-being"

Ključna sporočila: 
1. Zdravi gozdovi - zdravi ljudje. 
2. Gozdna hrana - zdrava prehrana. 
3. Obnova gozdov bo izboljšala naše okolje. 
4. Trajnostno gozdarstvo lahko ustvari milijone zelenih delovnih mest. 
5. Degradirana zemljišča je mogoče obnavljati. 
6. Vsako drevo šteje. 
7. Vključevanje in opolnomočenje ljudi za trajnostno uporabo gozdov je 
ključni korak k pozitivnim spremembam. 
8. Lahko si opomoremo od planetarne, zdravstvene in gospodarske krize. 

9. Obnovimo planet v tem desetletju. "

Podpornik programa 
LEAF



COLLECTION 2012

Teme Podteme

Gozd in voda

Gozd in izdelki

Gozd in podnebje

Zakoni in pravila

Gozdni miti

Kreativnost in inovacije

1

2

3

4

5

Gozd in biotska raznovrstnost

Gozd in skupnost

2

3



Plaketa, certifikat LEAF

Plaketa LEAF - šole, ki dokončajo gozdni cikel so nagrajene s certifikatom. 

01. Registracija

02. Izvedba gozdnega 

cikla

04. Plaketa – vsako 

leto končanega cikla –

nov list

03. Poročilo

Štiri stopnje 

plakete LEAF



Za pridobitev certifikata LEAF –
Znanje o gozdovih izobraževalna 
ustanova deluje po šestih korakih

Gozdni cikel



1. Skupina za gozdove

Načrtuje, vodi in koordinira vse korake in aktivnosti 

programa na šoli.



2. Raziskovanje

Raziskovanje predznanja in ozaveščenosti o gozdovih.



3. Akcijski načrt

Načrtovanje dejavnosti, povezovanje z učnim načrtom, krožki, projektno delo.



4. Izvajanje in preverjanje

Izvajanje dejavnosti in spremljanje napredka.

https://slovenia.exposure.co/



5. Obveščanje in vključevanje

Predstavitev dejavnosti in vključevanje posameznikov v ustanovi in 
lokalni skupnosti.



6. Gozdna listina

Oblikovanje šolske gozdne listine in delovanje po njenih načelih. 
Predstavitev gozdne listine drugim.



Vprašanja, razprava

Podpornik programa LEAF


