
     
 

          

 

OSREDNJI DOGODEK OB MEDNARODNEM DNEVU GOZDOV 2019 
v četrtek, 21. marca 2019 v Mestnem gozdu Celje 

 
 

Okvirni scenarij in program dogodka 

Druženje bomo začeli ob 9. uri z vodenim sprehodom po Mestnem gozdu Celje, nato pa bomo 

obiskali gozdni oder in Drevesno hišo, kjer bo od 10. ure dalje potekal pogovor na temo: »Učimo 

se z gozdovi – Gozd je modrost!«. Po pogovoru bosta sledila pogostitev v Drevesni hiši in praktični 

prikaz slovenskega gospodarjenja z gozdom. Dogodek bo zaključen predvidoma najkasneje do 

14. ure. Hkrati z ostalimi aktivnostmi bodo v gozdu od 8:30 dalje potekale aktivnosti gozdne 

pedagogike za učence osnovnih šol.  

Prijava 

Na dogodek se prijavite prek spletnega obrazca, e-pošte ali prek telefona pri kontaktnih osebah. 

Prijava je pomembna zaradi organizacije avtobusnega prevoza in prehrane. Zbirni mesti:  

 8:00 na parkirišču pred ZOO Ljubljana – avtobusni prevoz 

 9:00 pri Meškovemu studencu ob Partizanski cesti v Celju 

 

Povezava do spletnega prijavnega obrazca: https://goo.gl/forms/CIaGOBI1Rk8unyQ92 

Kontaktne osebe za prijavo (Zavod za gozdove Slovenije): 

 Boris Rantaša, 051 631 523, boris.rantasa@zgs.si 

 mag. Robert Hostnik, 041 657 607, robert.hostnik@zgs.si 

 Jože Prah , 041 657 560, joze.prah@zgs.si 
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 Pogovor o izobraževanju v gozdu bodo odprli 

 dr. Jože Podgoršek, državni sekretar na ministrstvu za Kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano Republike Slovenije 

 Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije 

 mag. Špela Planinšek, Gozdarski inštitut Slovenije 

 dr. Kristjan Jarni, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška 

fakulteta, Univerza v Ljubljani 

 dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije 

Teme pogovora 

 Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji - dosežki 25 let dela Javne gozdarske službe na 

področjih gozdne pedagogike, izobraževanja lastnikov gozdov, študijskih programov, 

vseživljenjskega učenja o gozdovih in ostalih področjih; 

 publikaciji Priročnik za učenje in igro v gozdu in Kako obogateti? O pristnosti in zgledih 

trajnosti ob 25-letnici študijskih krožkov; 

 študijski programi v gozdarstvu, zelena delovna mesta in druge teme. 

 Dodatni napotki in informacije 

 Od vznožja do drevesne hiše je pol ure zmerne hoje, zato priporočamo terensko 

obutev in obleko (prireditev bo v vsakem vremenu). 

 Udeleženci dogodka bodo v dar prejeli obe predstavljeni publikaciji in promocijske 

materiale Gozdnega sklada. 

 Da bi znižali ogljični odtis dogodka, smo iz Ljubljane organizirali avtobusni prevoz, 

pogostitev pa bo pripravljena v skladu s smernicami za trajnostne dogodke.  

Več informacij o aktivnostih gozdne pedagogike 

Na dan dogodka bodo v mestnem gozdu organizirane aktivnosti gozdne pedagogike za učence 

druge triade celjskih osnovnih šol pod strokovnim vodstvom izkušenih 

gozdnih pedagogov. Aktivnosti gozdne pedagogike bodo izvajali: 

 Boštjan Hren in Mihec Dajčman, Zavod za gozdove Slovenije  

 Kristina Sever in dr. Peter Železnik, Gozdarski inštitut Slovenije 

 dr. Urša Vilhar, Inštitut za gozdno pedagogiko 

 Saša Vochl, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib  

Povezave 

 Spletni prijavni obrazec  

 Spletna stran Mednarodnega dneva gozdov 2019 (zgs.si) 

 Slovenski video – Mednarodni dan gozdov 2019 
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