
 
 
 
 

Program aktivnosti in predstavitev Zavoda za gozdove Slovenije 
 na sejmu AGRA 2019 od 25. do 29. avgusta 2019 

 
 

1. Prireditve na demonstracijskem prostoru sejma: 
 

21. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov 

 
datum: nedelja, 25. avgusta 2019 
ura: otvoritev tekmovanja ob 10.00 
kraj: demonstracijski prostor 
vodja tekmovanja: Jože Mori 
razglasitev rezultatov: ob 17:00 v maneži 
opomba: tekmovanje je namenjeno ekipam, ki so se kvalificirale preko območnih tekmovanj 

 

Demonstracije varnega dela z motorno žago 

 
datum: Od 27. do 29. avgusta 2018 
ura: ob 11:30 in ob 13:30 
kraj: demonstracijski prostor na sejmu 
 
Nasveti za varno delo z motorno žago in pravilno uporabo varovalne opreme pri sečnji v gozdu, ki jih 
bodo praktično prikazali inštruktorji varnega dela Zavoda za gozdove Slovenije. 
 

 
 

2. Predstavitve na razstavnem prostoru  Zavoda za gozdove Slovenije (brunarica) 
 

Predstavitev »Največji dosežki in dobre prakse 25 let javne gozdarske službe« 

 
Petindvajset let dela sodobne javne gozdarske službe v samostojni slovenski državi, ki jih obeležujemo v 
letu 2019, je priložnost, da javnosti sporočimo, da z gozdom ravnamo skrbno, v dobro tako narave kot 
ljudi, da mu ne gre slabo kljub stalnim izzivom, ki so pred gozd postavljeni, predvsem pa, da si vsi 
sodelujoči skladno s svojim poslanstvom prizadevamo za dobrobit našega največjega naravnega 
bogastva.  
 
avtorji predstavitve: Vse inštitucije javne gozdarske službe v Sloveniji 
čas: vse dni trajanja sejma 
 

 



Gozdarska pisarna na sejmu AGRA 2019 - Predstavitev informacijskega, svetovalnega in 
izobraževalnega servisa Zavoda za gozdove Slovenije za lastnike gozdov 

 
vodijo: zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije 
datum: ves čas trajanja sejma, od 9:00  do 18:00 
 
Predstavitev digitalizacije v javni gozdarski službi. Obiskovalci bodo imeli možnost vpogleda v baze 
podatkov o gozdovih, lahko bodo podrobneje spoznali svoj gozd in načrte za gospodarjenje z njim.  
Predstavitev povezave med sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi, bioekonomijo in krožnim 
gospodarstvom.     
 

Gozdna pedagogika – učne aktivnosti za obiskovalce sejma – spoznavanje skrivnosti gozda 

 
vodijo: zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije 
datum: ves čas trajanja sejma 
ura: 9:00 – 18:00 
Pri brunarici ZGS bodo v času trajanja sejma potekale predstavitve zanimivosti o gozdu in gospodarjenju 
z gozdovi, na voljo bodo aktualne informacije o varstvu in obnovi gozdov.  
 

Spoznavanje drevesnih vrst in njihovega lesa v dendrološkem parku na sejmišču: 

 
Ob brunarici ZGS je tudi dendrološki park Pomurskega sejma s predstavitvijo lesov drevesnih vrst v 
Pomurju in ptičev grmovnega sveta. Obiskovalci se lahko v senci posajenih dreves in grmov odpočijejo in 
naberejo novo energijo, obenem pa se preizkusijo v poznavanju drevesnih in ptičjih vrst v slovenskih 
gozdovih.  
kraj: zainteresirani obiskovalci se obrnejo na gozdarje ZGS pri gozdarski brunarici 
čas: od 9:00 do 15:00 ure 
način ogleda: voden ogled z gozdarjem 
 

 
3. Strokovni program Zavoda za gozdove Slovenije in partnerjev 

 

Okrogla miza: Javna gozdarska služba jutri? 

 
Čas in lokacija: Nedelja, 25.8.2019, 14.00 – 15.30 / dvorana 2 
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije – v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 
 
Okrogla miza je namenjena lastnikom gozdov in gozdarski strokovni javnosti. 
 
Slovensko pot odgovornega ekosistemskega gospodarjenja z gozdovi izvaja javna gozdarska služba v 
Zavodu za gozdove Slovenije ter Gozdarskem inštitutu Slovenije z roko v roki z lastniki gozdov ter z 
aktivnim sodelovanjem vseh deležnikov. Ob 25 letnici javne gozdarske službe v samostojni Sloveniji 
želimo izpostaviti pozitivne izkušnje pri izvajanju nalog te službe in začrtati smernice za njen razvoj v 
prihodnje, ob široki in odprti razpravi z lastniki gozdov in drugimi deležniki.  
 

 


