
 

 

 

 

 

VABILO 

Ob MEDNARODNEM DNEVU GOZDOV, 21. marcu 2018 

vas vabimo na tradicionalno srečanje v Deželo kozolcev v Šentrupert na Dolenjskem, Šentrupert 

5, 8232 Šentrupert (http://www.dezelakozolcev.si/). 

Srečanje bo potekalo v sredo, 21. marca 2018, od 9.00 do 16.00 ure. 

Vabimo vas na voden sprehod med kozolci ob točkah: 

 Hinko Celestina: Razstava lesenih »skled«, izdelanih ročno iz 40 drevesnih vrst, mojster za 

unikatne lesene izdelke;  

 Nejc Pižmoht: Ročna izdelava prstanov, zapestnic in uhanov iz različnih vrst lesa;   

 Dušica Kunaver: Čar lesa in gozda v zapisanih in nezapisanih rekih  

  Anton Lesnik, Prosilva Slovenija: Pripovedovanje zgodb gozda ob ognjišču 

 Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenija in predstavniki CUDV Draga, Ig: Pojte, pojte ptice gozda,  

drevesa gozda in gozdovi za trajnost 

 Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije: Predstavitev e – izobraževanja: Teorija 

in praksa sonaravnega gospodarjenja z gozdovi (Projekt CIA2SFM – Erasmus +) 

 Društvo za opazovanje narave Zelena steza: Razstava 52 tednov v naravi 

 Družboslovno naravoslovno društvo Naša zemlja: Moja domovina – Gozdovi in les, naravno 

bogastvo in prihodnost Slovenije (likovni, literarni in fotografski natečaj za šole) 

 Vilma Mavrič Krisper: Samostojna razstava na temo gozda in dreves 

 Zavod za gozdove Slovenije: Nega gozda 

 Zavod za gozdove Slovenije: Razstava Turizem v gozdnem prostoru 

 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna:  Predstavitev domačih  drevesnih vrst 

Program dogodkov: 

9.00 Predavanje Nega gozda 

11.00 Pozdrav župana občine Šentrupert, predstavnikov Dežele kozolcev in Zavoda za gozdove Slovenije. 

12.30 Delavnica CIA2SFM: Teorija in praksa sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, predstavitev in 

ovrednotenje izobraževalnega programa  

16.00 Občni zbor organizacije Prosilva Slovenija 

ORGANIZATORJI:  Zavod za gozdove Slovenije, Občina Šentrupert in Dežela kozolcev. 

Info.: Jože Prah, ZGS ,  T: +386 (0) 41 657 560, E: joze.prah@amis.net , Jože Mori, ZGS,  041 657 546, 

joze.mori@zgs.si , Branka Brcar, Dežela kozolcev, 040 256 737, branka.brcar@dezelakozolcev.si 

 


