Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, ki svoja raziskovalna spoznanja
dosega z znanstveno odličnostjo in strokovno kompetentnostjo. S svojim delom inštitut utrjuje svoj status v družbi
in ostaja osrednja, doma in v tujini prepoznavna zakladnica znanja, inovativnosti in ustvarjalnih idej v raziskavah
gozda, gozdnih ekosistemov, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. V
zadnjih letih Gozdarski inštitut Slovenije nadgrajuje svoje kompetence na področju raziskav socio-ekonomskih
funkcij, storitev in dobrin gozda. Vpliv človeka na gozd in vpliv gozda na človeka je osrednja tema teh raziskav.
Gozdarski inštitut Slovenije se aktivno povezuje z različnimi ciljnimi skupinami in končnimi uporabniki
raziskovalnih rezultatov ter inovacij (nacionalna in mednarodna raziskovalna skupnost, gozdarska industrija,
lesna industrija, združenja lastnikov gozdov, vzgojno-izobraževalne ustanove, nevladne organizacije, različne
javnosti idr.).
V gozdu v neposredni bližini Gozdarskega inštituta Slovenije je v letu 2011 začel nastajati Gozd eksperimentov –
učna pot za promocijo gozda in znanosti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik ter Šišenski hrib. V okviru Tedna
gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo vsakoletne delavnice za osnovnošolce, ki jih organiziramo v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Gozdarski inštitut
Slovenije je v soorganizaciji z Zvezo Tabornikov Slovenije izvedel Mednarodno tekmovanje »Mladi v evropskih
gozdovih« YPEF 2012 za srednje šole. V letu 2013 je za študente Board of European Students of Technology
(BEST) izvedel „Game of woods (Gozdne igre)“.
Od leta 2013, ko se je Gozdarski inštitut Slovenije aktivno vključil v Mrežo gozdnih vrtcev in šol, pa skupaj z
Inštitutom za gozdno pedagogiko pripravljamo seminarje za pedagoške in strokovne delavce v vrtcih, osnovnih in
srednjih šolah, katerih cilji so:
izboljšati razumevanje možnosti, ki jih ponuja izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v lokalnih
naravnih okoljih;
predstavitev inovativnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki temeljijo na znanstvenih metodah in
raziskovalnem delu na Gozdarskem inštitutu Slovenije;
spoznati delo in delovno okolje raziskovalcev na Gozdarskem inštitutu Slovenije in predstaviti možnosti
za sodelovanje;
spodbujati kreativnost in inovativnost v vzgojno-izobraževalnem procesu;
vključevanje raziskovalnih pristopov in vsebin v kurikulume vrtcev in šol.
Raziskovalci in strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije želimo deliti svoja znanja z vsemi, ki jih veseli
naravoslovje, tehnika in eksperimentiranje v gozdnih ekosistemih. Menimo, da imamo sposobnosti, navdih in
prostorske zmožnosti, da nadaljujemo z odlično zastavljenim Gozdom eksperimentov sredi Ljubljane ter s
promocijo gozda in znanosti v Sloveniji in tujini.

