
Študijski krožek (ŠK), Od vznika do evra 
 
KAJ JE ŠTUDIJSKI KROŽEK ? 
 
Študijski krožki so oblika neformalnega učenja, v kateri se zbirajo ljudje, ki se želijo nečesa novega 
naučiti o določeni temi, se družiti in narediti nekaj koristnega  zase, za svoj kraj in druge ljudi. 
 
NAČELA ŠTUDIJSKEGE KROŽKA 
 
V ŠK od vznika do evra zbira okoli 15 lastnikov gozdov, iz občine Radeče, Laškega in Zagorja.  
Zbirajo se že vse od leta 2004 , predvsem v jesensko zimskem času. So različne starosti, so kmetje in 
polkmetje in  imajo različno formalno priznano znanje. Delujejo pod okriljem Andragoškega centra 
Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije ter so člani Društva mirenske doline oz. Zveze lastnikov 
gozdov.   
Delo ŠK je v skladu z določenimi formalnimi zahtevami oz. načeli. Vodi ga usposobljen mentor. 
Organizirani so kot izjemno prilagodljiva oblika izobraževanja. Združujejo  nekaj najbolj pozitivnih 
potez samostojnega in formalnega učenja. Povezujejo spontanost, ustvarjalnost in sproščenost "učenja 
z veseljem" ter hkrati načrtno, sistematično utirajo  pot k postavljenemu cilju. In ravno to prepletanje 
izobraževalnih in akcijskih ciljev omogoča vsem udeležencem veliko ustvarjalnosti, saj si sami 
določijo obseg, globino in intenzivnost obdelave izbrane tematike. Delo v krožku temelji na 
demokratični osnovi vseh sodelujočih. Pestra sestava članov posameznega krožka (starost, izkušnje, 
poznavanje tematike, funkcionalna znanja, …) pa pripomore k temu, da je v krožku vedno zanimivo in 
aktivno. Bolj kot formalna izobrazba je pomembna radovednost, želja po izobraževanju, aktivno 
spoznavanje, življenjske izkušnje, … skratka želeti in hoteti.  Člani ŠK si sami  glede na vsebine in 
cilje krožka dogovorijo  o dolžini in pogostosti srečanj ter kraju in času. Ponavadi  potekajo ob 
večerih, ob vikendih ali v nedeljo po maši. 
 
LASTNIKI GOZDA ŽELIJO ZNANJE 
 
Lastniki gozda morajo ogromno znanja znati vtkati v svoje proizvode, potem pa jih tudi dobro prodati 
na trgu. Zanima jih gozd in njegov splet tako proizvodnih kot okoljskih in socialnih funkcij oz. vlog 
gozda. Hočejo jih dodobra spoznati in se umestiti v širši prostor. Rdeča nit (ŠK) je druženje, 
izmenjava informacij in znanj o gozdu (kako gozd ovrednotiti, kako ga obnoviti in negovati itd.).  O 
druženjih se vodi dnevnik in zapišejo poročila, ki se oddajo na Andragoški center Slovenije in Zavod 
za gozdove Slovenije.  
 
AKCIJSKI IN IZOBRAŽEVALNI CILJI 
 
V paleti akcijskih ciljev so se vprašali: kaj bomo naredili, kako bomo to predstavili, kaj bomo v okolju 
dosegli ? V paleti izobraževalnih ciljev pa: kaj se bomo naučili, kaj bomo pri sebi spremenili, s čim bi 
se radi spremenili ? 
 
PRVO SREČANJE 
 
Tako so si  na prvem srečanju zadali teme svojih srečanj kot so: sporazumevanje, funkcije gozda, 
divjad – gozd in lovska zakonodaja, nega gozda, gojitvena opravila, sečnja lesa, spravilo lesa, krojenje 
lesa, prodaja lesa in vrednotenje ostalih gozdnih funkcij, varno delo v gozdu, promocija... 
Vsako izmed tem si je izbral eden ali več udeležencev, ki so jo skupaj ob pomoči mentorja pripravili. 
Medse povabijo tudi goste.  
Ena glavnih srčik srečanj je dobra komunikacija. Sprašujejo se: »ali jo znamo, ali jo hočemo?« 
Tako so se vsi že udeležili izobraževanja na Andragoškem centru Slovenija, kjer so pod strokovnim 
vodstvom spoznali  varno komunikacijo,  predvsem pa se vprašali: zakaj nas je strah nastopati v 
javnosti? 



Ne bojijo se iskati novih znanj. Ideje in izkušnje se med seboj brusijo. Iščejo  ideje in poti do 
vnovčenja  svojega lastništva nad gozdnim prostorom. Ne odmerka, ne subvencije, ki jim ga bo dal 
tujec pod pogojem, da izpolnijo zapletena pravila, temveč pošteno prislužen denar – kot vedno doslej. 
Spoznavajo, da danes ni več glavno, kako hitro izdelati hlod in ga dobro prodati, temveč kako bodo  
znali svoje posebno drevo, stezo skozi gozd, poseben razgled, izvir vode ali tišino in šelestenje listov 
vtkati v razvojne cilje okoljskih, podeželskih programov. Vedo, da le eno posebno drevo, ali ena 
posebna steza ne more roditi nove dodane vrednosti. Vedo, da je posameznik premalo. Zato morajo  
najti skupne rešitve, takšne, ki bodo sprejemljive vsem lastnikom določenega prostora. 
Lastnik gozda je tisti, ki dodobra pozna svoj prostor.  Zato je prav, da znajo samozavestno to tudi 
povedati, sporočiti. Da znajo samozavestno povedati, kaj želijo od služb, ki prihajajo k nam. 
Prepogosto smo priče, da so javni centri le vir denarja za zaposlene. Seveda pa je lastnik gozda kmet, 
tisti, ki ureja večino slovenskega okolja in kot takšnemu tudi gre ves posluh države.    
Slovensko podeželje je doživelo že veliko razočaranj. Želijo stati drug ob drugem in ob medsebojni 
povezanosti najti pravi partnerski odnos in hoditi po poti, ki nam daje in kateri tudi sami lahko 
trajnostno dajejo.   
Želijo se o tem učiti, se družiti, izmenjavati informacije s strokovnjaki, tako kabinetno kot v svojem 
gozdu. 
 
O SVOJEM DELU ZNAJO SPREGOVORITI 
 
 O svojem delu so spregovorili na televiziji, radiu, časopisu,  Tednu vseživljenjskega učenja in 
sodelujejo na razstavah ter karavanah ŠK. 
 Organizirajo  si ekskurzije. 
 
KAJ BODO POČELI V LETU 2010 
 
V letu 2010 so si zadali: gojitvena opravila v mladem gozdu, sečnja in spravilo lesa v gozdu nekoč in 
danes (vse posneti in povabiti zainteresirano javnost v gozd),  spoznavanje funkcij oz. vlog gozda na 
grajskem hribu Svibno,  postavitev table ob Dnevu Zemlje ob lipi na Hotemežu, sodelovanje na 
licitaciji vrednega lesa,   druženja v okviru Zveze lastnikov gozdov, sodelovati na razstavah drevesnih 
vrst, strokovna ekskurzija,  sodelovanje na tekmovanju z motorno žago za lastnike gozdov, 
organiziranje vseslovenskega žaganja z amerikanko na dnevih splavarjenja v Radečah,…. predvsem pa 
si želijo druženja z vsemi posamezniki kot organizacijami. 
 
Kvalitetno druženje je lahko vir dobrega spoznavanja sebe in okolja ter porok za odličnost 
neformalnega izobraževanja. 
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