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Mednarodno srečanje 
lesarske in gozdarske panoge
Z več kot 500 strokovnimi razstavljavci iz 22 držav se sejemski 
duet »Mednarodni lesni sejem/Les in gradnja« predstavlja kot 
najpomembnejša sejemska prireditev v Srednji in Jugovzhodni 
Evropi. Na razstavnih površinah v velikosti 46.000 m2 boste videli 
celotno verigo dodane vrednosti ter spoznali vsa vodilna pod- 
jetja na trgu in najnovejše trende.

Filozofija »Mednarodnega lesnega sejma/Les in gradnja« je, 
predstaviti celotno verigo dodane vrednosti – »od gozda do 
masivnega lesa«. Sejem s to pomembno funkcijo omogoča 
intenzivnejšo prepletenost posameznih panog in nudi plodna 
tla za uspešne kooperacije.

Na »Mednarodnem lesnem sejmu/Les in gradnja« izkoristite 
mednarodno srečanje lesarske in gozdarske panoge za medse-
bojno povezovanje. Pridobite si optimalen pregled tržišča ter,  
v okviru širokega programa spremljevalnih prireditev, informa-
cije o aktualnih trendih in novostih v panogi.

Dobrodošli v Celovcu!
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» Nega sestoja in upravljanje gozdnih povr-
šin » Gradnja in vzdrževanje gozdnih poti  
» Ponudniki gozdarskih storitev » Gozdar-
sko orodje, varstvo pri delu, preprečevanje 
nesreč » Tehnika za spravilo lesa » Merjenje 
lesa in računalniška podpora » Razisko-
vanje, poklicno izobraževanje, poslovno sve-
tovanje, izobraževanje in nadaljnje poklicno 
usposabljanje » Gozdna združenja, lovsko 
gospodarstvo

» Žagarska tehnika » Sistemi krojenja 
» Mehanizacija za skladiščenje hlodovine 
» Lupilni stroji » Meritve » Tehnika za 
sušenje lesa » Skobljanje – spoji z zagoz-
dami – lepljenje - prešanje » Nakladalna, 
dvižna in manipulacijska tehnika » Orodje, 
vzdrževanje orodja, pribor » Mobilna 
žagarska tehnika » Računalniško podprta 
tehnika za optimiranje » Strokovne organi-
zacije, izobraževanje » Raziskave in razvoj 

» Proizvodnja vozil in prikolic » Kamionski 
vlačilci » Viličarji in druge naprave za mani-
pulacijo » Skladiščna tehnika » Računalniške 
mreže » Ponudniki storitev za: cestni, 
železniški, ladijski promet

» Energetski viri male elektrarne » Tehnika 
presejevanja in mletja » Zgorevalna in 
okoljska tehnika

GOZDARSTVO 

ŽAGARSKA TEHNIKA 

TRANSPORT IN LOGISTIKA

BIOENERGIJA

RAZSTAVNA PODROČJA 
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» Sistemi lesene gradnje, inovativ-
na montažna tehnika in tehnika 
spajanja lesa » Obdelava lesa, 
krojenje, ročno orodje » Lesni pro-
izvodi, lesna gradiva, polizdelki  
» Sistemi, rešitve in komponente 
za toplotno in zvočno izolacijo ter 
za zatesnitve » Suha gradnja in 
strojne inštalacije » Računalniško 
podprta tehnika organiziranja in 
upravljanja » Lesna arhitektura 
in lesne zveze » Izobraževanje, 
raziskave, poklicno izobraževanje 
» Varstvo pri delu, preprečevanje 
požarov in nesreč » Svetovalne, fi-
nančne in zavarovalniške storitve

» Orodje » Stroji » Varstvo 
pri delu in delovna oblačila
» Lesena gradiva 

TEHNIKA LESENE 
GRADNJE IN LESNI 
PROIZVODI

MIZARSKI STROJI  
IN OPREMA

Strokovni sejem stro-
kovnjakov za leseno 
gradnjo iz Avstrije in 
Srednje Evrope

RAZSTAVNA PODROČJA 

LES &
GRADNJA 



Organizator:
podjetniški grozd za pohištveno panogo in leseno gradnjo  
»MHC Möbel & Holzbau Cluster« ter društvo »Forum holzbau«

SUPPORTED BY

SUPPORTED BY

SUPPORTED BY

SUPPORTED BY

Der magazinierte Nagel aus Holz
Der magazinierte Nagel aus Holz

Tukaj bodo v središču »Mednarodnega lesnega sejma« ter 
sejma »Les in gradnja« svoje inovacije predstavili inovativni 
dobavitelji, zagonska podjetja, proizvajalci ter raziskovalne 
institucije in podjetja. Podali bodo vpoglede v svet inovacij  
ter gradili mostove z živo realnostjo.

Dvorana 1, prostor D 14

Inovacije na temo les

Predstavitve V ŽIVO

➜

➜

Kolesa, bazeni in žeblji iz lesa. Spremljanje stanja gozdov 
z brezpilotnimi letali, uporaba robotov ali inovativna 
vezna sredstva za leseno gradnjo – inovacije na temo  
les so raznolike. 

Na predstavitvah V ŽIVO boste doživljali inovacije,  
prepoznavali trende in se prepuščali prihodnosti panoge.

SUPPORTED BY

SUPPORTED BY

SUPPORTED BY

SUPPORTED BY



» Lovsko in športno orožje ter pribor » Strelivo » Optične  
naprave » Lovski rogovi » Lovski noži » Lovska oprema in 
oprema za lovišča » Lovska oblačila, nakit, slike in trofeje
» Priprave za lovišča » Lovska potovanja » Lovska literatura
» Sokolarjenje in pribor » Uporabni lovski psi in pribor
» Preparatorji živali » Ekologija v lovstvu » Varstvo narave
» Društva in združenja

» 4 x 4 vozila in oprema » ATV in quad štirikolesniki
» Snežne sani » Turizem Off-Road

LOV

OFF-ROAD

Zbirališče za vse 
LOVCE IN LOVKE TER LJUBITELJE LOVA!

Lovski sejem, »Zbirališče za lov«, se bo svojim obiskovalcem iz 
stroke predstavil v dvorani 3, sočasno z Mednarodnim lesnim 
sejmom Celovec ter sejmom Les in gradnja!

Vključitev v Mednarodni lesni sejem omogoča centraliziranje 
strokovnega zanimanja ter sinergije več kot 21.500 strokov-
nih obiskovalcev na enem mestu. Poleg deželnega lovskega 
združenja »Kärntner Jägerschaft«, deželnega združenja lovskih 
čuvajev »Kärntner Jagdaufseher« in medijev, kot je revija za 
lovke »DieJägerin«, se bodo s svojo ponudbo za lov in brez- 
potja, torej z idealno mešanico za vse lovce/-ke in ljubitelje 
lova, predstavili tudi številni razstavljavci iz te panoge.

Lovski blagor v dvorani 3 – »Zbirališču za lov«!

Za lovce in lovke z veljavno lovsko izkaznico velja  
znižana cena vstopnice 6 evrov na osebo!

RAZSTAVNA PODROČJA 



Predstavitev vajenskega poklica – gozdarski tehnik
Prihodnost sloni na mladih in tako je tudi v gozdarstvu. Pred-
stavniki Združenja gozdarskih podjetij in Strokovnega zdru-
ženja obrtniških ponudnikov gozdarskih storitev GZ Avstrije 
bodo predstavili nov vajenski poklic »gozdarski tehnik«.

Informacije lahko dobite na razstavnem prostoru Združenja 
gozdarskih podjetij in Strokovnega združenja obrtniških 
ponudnikov gozdarskih storitev GZ Avstrije ter Gozdarske 
šole Osoje.

V sredo in četrtek, 29. in 30. avgusta➜

V sredo, 29. avgusta – ob 12.00 in 15.00 uri 
V četrtek, 30. avgusta – ob 10.00 in 15.00 uri

Organizator: BFW – Gozdarska šola Osoje (Ossiach), Strokovno 
združenje obrtniških ponudnikov gozdarskih storitev GZ Avstrije, 
Združenje gozdarskih podjetij reg. društvo 

(Zunanji prostor B,  
stojnica B10 in B11)

DOSEŽKI S 
FORWARDERJI 
vajencev za poklic 
gozdarskega tehnika

GOZD KLIČE – visoka tehnologija išče mladino!

Predstavili bodo celodnevne treninge na strojih za spravilo, 
2-krat dnevno pa bodo potekale tudi 45-minutne kombinacij-
ske predstavitve z naslednjih področij:

klasični gozdni šport

z disciplinami menjave 
verig, sečnje, preciznega 
in kombiniranega reza ter 
kleščenja vej;

timbersports

zabavna tekmovanja s seki-
ro in žago, na katerih bodo 
delno predstavili zgodo-
vinske metode podiranja  
iz Severne Amerike.

PREDSTAVITVE

Vsak dan➜

Simulator za vadbo s stroji za sečnjo in spravilo – 
testirajte svoje sposobnosti.



Sreda, 29. avgust ➜

➜

➜

➜

➜

➜

Organizator:
GZ avstrijske Koroške/Oddelek za zunanjo trgovino in EU,  
GZ Avstrije/Oddelek za zunanjo trgovino Avstrije

MEDPODJETNIŠKA KOOPERACIJSKA BORZA 
LESENE GRADNJE IN GOZDARSTVA 
v okviru Mednarodnega lesnega sejma Celovec

Prijavite se lahko na: 

Ob 10:00 uri (sejemska avla)
OTVORITEV 55. MEDNARODNEGA LESNEGA SEJMA 
s podelitvijo nagrad za najboljše inovacije na področju 
gozdarstva in lesarstva

Ob 13:30 uri
Registracija udeležencev

Ob 13:50 uri 
Pozdravni nagovor  
mmag. Meinrad Höfferer, Oddelek za zunanjo  
trgovino in EU, GZ avstrijske Koroške

14:00 – 16:00
Kooperacijska borza/medpodjetniški sestanki  
Možnost posredovanja  
poslov s predstavniki podjetij,  
inštitucijami in raziskovalnimi  
ustanovami 

13:30 – 16:00 (Sejemski center 5, dvorani 1 in 2)
MEDNARODNA MEDPODJETNIŠKA  
KOOPERACIJSKA BORZA 

PROGRAM  
PRIREDITEV



Sreda, 29. avgust 

Četrtek, 30. avgust➜

➜

➜

➜

Od 10:00 do 12:00 (Sejemski center 5, dvorana 2)

SPODBUDA INOVACIJ – GOZD IN TEHNIKA  
Zbirališče gozdarskih podjetij in lastnikov gozdov 

Ob 10.15 uri
Kako postanemo učno mesto? Pogoji za izobraževanje 
vajencev za poklic gozdarskega tehnika
Predavatelj:  
Peter KONRAD, predsednik Avstrijskega združenja  
gozdarskih podjetij, Avstrija

Ob 10.30 uri
»Debarking Heads« – učinkovito sredstvo pri obvla-
dovanju podlubnikov? Lupljenje debel s priključkom 
stroja za sečnjo
Predavajo:
m. sc. Joachim B. HEPPELMANN, znanstveni sodelavec pri 
projektu »Debarking Heads« Visoke šole Weihenstephan- 
Triesdorf, Freising;
Norbert HARRER, gozdarski podjetnik na Bavarskem, 
predsednik gozdarskih podjetij na Bavarskem in član uprave 
Nemškega združenja gozdarskih podjetij – DFUV;
dipl. inž. dr. Franz Holzleitner, asistent na Univerzi za agri-
kulturo Dunaj, vodja projekta »Lupljenje debel s priključkom 
stroja za sečnjo«, Avstrija,

tema: Aktualno stanje projekta FHP »Lupljenje debel«  
v Avstriji, prve izkušnje.

Ob 11.15 uri 
Certificiranje PEFC Avstrija 
Kaj je PEFC? Zakaj potrebujemo PEFC?

Predavatelj:
dipl. inž. Nikolaus NEMESTHOTHY, vodja strokovnega 
področja gozdarske tehnike v »Zveznem raziskovalnem 
centru za gozd«

➜

Prijavite se lahko na: www.holzmesse.info ali  
neposredno preko: fritz@kaerntnermessen.at

Organizator:  Gozdarska šola Osoje, Avstrijsko združenje  
gozdarskih podjetij reg. društvo

VSTOP PROST Z REGISTRACIJO!



Četrtek, 30. avgust ➜

➜

➜

➜

➜

»PREFABRICIRANJE IN  
MODULARIZIRANJE V LESENI GRADNJI«

13:00 – 18:30 (sejemska dvorana 3, 1. nadstropje)

3. CELOVŠKI STROKOVNI POSVET  
LESENE GRADNJE 2018

12.30 - 13.15
Registracija

13.15 - 13.30
Pozdravne besede organizatorjev 
dr. Maria-Luise MATHIASCHITZ, predsednica celovške se-
jemske družbe »Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH«, 
županja deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru

arhitekt dipl. inž. Reinhard HOHENWARTER, Zbornica civil-
nih tehnic/-kov za avstrijsko Štajersko in avstrijsko Koroško

13.30 - 14.00
[M]odul in raster – n*[M]
standardizacije in prefabrikacije 
univ. prof. dipl. inž. dr. tehn. Gerhard SCHICKHOFER, 
Inštitut za leseno gradnjo in lesno tehnologijo, 
Tehnična univerza Gradec

I. BLOK - »PROSTOR NA PROSTOR NAMESTO 
KAMEN NA KAMEN« | SPLOŠNO

➜

➜

14.00 - 14.30
Modularni sistemi lesenih konstrukcij – od »sobnega 
modula« do »gradbenega kamna za mesto«
em. univ. prof. arh. dipl. inž. Hubert RIESS, Gradec (AT)

14.30 - 15.00
Statično-konstruktivni razmisleki o uporabi industrijsko 
prefabriciranih konstrukcijskih sistemov prostorskih celic
dipl. inž. (viš. strok. š.) Konrad MERZ, podjetje merz kley 
partner ZT GmbH, Dornbirn (AT) 



PROTI PLAČILU!

Četrtek, 30. avgust 

➜ 15.00 - 15.30 Uhr
Odmor Sponzor: Zbornica civilnih tehnikov/-ic  
za avstrijsko Štajersko in avstrijsko Koroško

II. BLOK – »VSAKOMUR NAJ BO ZAGOTOVLJENA LASTNA 
FAZA SISTEMSKE GRADNJE« | POROČILA PODJETIJ 

➜

➜

➜

➜

➜

15.30 - 16.00
Od poteka proizvodnje do prevoza in montaže  
prostorskih celic iz masivne lesene konstrukcije
Christian KAUFMANN, podjetje Kaufmann Bausysteme GmbH, 
Reuthe (AT)

16.00 - 16.30
Prostorske celice na tekočem traku za gradbene  
projekte v zdravstvu in negi
arh. dipl. inž. Dietger WISSOUNIG,  
podjetje Dietger Wissounig Architekten ZT GmbH, Gradec (AT)

16.30 - 17.00
Prefabriciranje povezano z individualnostjo 
študentskega doma mine_room Leoben
dipl. inž. Martina FEIRER, podjetje aap.architekten ZT-GmbH, 
Dunaj (AT) & dipl. inž. Alexandra FRANKEL, podjetje aap.
architekten ZT-GmbH, Dunaj (AT)

17.00 - 17.30
»Red Bull Energy Station« za MotoGPTM 
Izzivi za načrtovalce, proizvodnjo in logistiko
dipl. inž. Kurt POCK, svetovalni inženir za gradbeništvo | KPZT 
Celovec (AT)

17.30 - 18.00
Razprava, povzetek in zaključek
Program povezuje: univ. prof. dipl. inž. dr. tehn.  
GERHARD SCHICKHOFER

Organizator: TU Gradec/Inštitut za lesno gradnjo in lesno tehnologijo, 
celovška sejemska družba Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH, 
Zbornica civilnih tehnikov/-ic za avstrijsko Štajersko in avstrijsko Koroško

Konec prijav: v petek, 17. avgusta 2018

Prijavnina: 140,- EUR (študenti 35,- EUR) vklj. z DDV
Prijavnina vključuje dokumentacijo zborovanja, bife in 
pijačo ter dnevni vstop na Mednarodni lesni sejem Celovec.

Informacije in prijave na www.holzmesse.info 



➜

➜

V okviru Lesnega sejma Celovec bo 31. avgusta 2018 potekalo 
Mednarodno zborovanje trgovine z lesom, ena največjih priredi-
tev v lesni panogi.

Osrednja tema letošnje prireditve je »Predvidevanje konjunk-
ture na glavnih trgih lesne industrije«. Za govornika smo uspeli 
pridobiti mag. dr. Marcusa Scheibleckerja, namestnika vodje 
Avstrijskega inštituta za ekonomske raziskave (Österreichisches 
Institut für Wirtschaftsforschung). Prav tako bodo v okviru prire-
ditve podelili odlikovanje »Zlato smreko«.

Ob 10:00 uri
Pozdravne besede  
dr. Maria-Luise MATHIASCHITZ, 
predsednica sejma in županja deželne prestolnice Celovec 
ob Vrbskem jezeru (SPÖ), Podelitev Zlate smreke

Ob 10:15 uri 
Impulzno predavanje
mag. dr. Marcus SCHEIBLECKER, namestnik vodje  
Avstrijskega inštituta za ekonomske raziskave (WIFO)
»Predvidevanje konjunkture na glavnih trgih lesne industrije«

Ob 10:45 uri 
Tržna poročila
mag. Herbert JÖBSTL, Stora Enso, predsednik avstrijske 
žagarske industrije 
dr. Carl Erik TORGERSEN, predsednik avstrijske trgovine z lesom
dr. Alessandro CALCATERRA, predsednik nacionalnega 
združenja uvoznikov in trgovine z lesom Fedecomlegno
dr. Marco VIDONI, predsednik združenja lesnopredelovalne 
industrije in lesene gradnje Assolegno

Ob 11:30 uri
Podijski razgovor
dr. Carl Erik TORGERSEN, predsednik avstrijske trgovine z lesom
Christoph KULTERER, predsednik združenja proHolz Austria 
mag. Herbert JÖBSTL, Stora Enso, predsednik avstrijske 
žagarske industrije
dr. Alessandro CALCATERRA, predsednik nacionalnega 
združenja uvoznikov in trgovine z lesom Fedecomlegno
dr. Marco VIDONI, predsednik nacionalnega združenja lesno-
predelovalne industrije in lesene gradnje Assolegno

Ob 12:30 uri – opoldanski bife

Petek, 31. August➜

➜ Od 10.00 do 13.00 ure (sejemska dvorana 5, osrednji prostor)

➜

➜

➜

MEDNARODNO ZBOROVANJE  
TRGOVINE Z LESOM 2018



PROIZVAJAJMO – KONSTRUIRAJMO –  
GRADIMO EKONOMIČNO – MOŽNOSTI  
ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Od 14.00 do 17.30 ure (sejemska dvorana 5, 1. nadstropje)

4. DELAVNICA LESENE GRADNJE  
»FORUM LESENE GRADNJE«

Petek, 31. avgust➜

➜

Lesena gradnja se je v preteklih letih neprestano razvijala dalje 
in pridobila občutne tržne deleže. Ob tej nadpovprečni rasti se 
spreminjajo tudi okvirni pogoji: »Proizvajajmo – konstruirajmo 
– gradimo ekonomično« dobiva vedno večji pomen ter nudi 
malim in srednje velikim podjetjem tudi različne možnosti – 
priložnosti, ki jih je treba vedno znova prepoznati in izkoristiti. 
Forum lesne gradnje se bo na tej delavnici namensko posvetil 
aktualnim tematskim področjem in posredoval vpoglede v 
sedanja gospodarska gibanja na trgu. 
➜

➜

Ob 13.30 uri
Prihod udeležencev in dobrodošlica s kavo
Ob 13.45 uri
Pozdravne besede organizatorjev

➜

NAČRTUJMO IN PROIZVAJAJMO EKONOMIČNO

Ob 14.00 uri
Enostavno do gradnje hiše: nastajajo nove mreže  
Gerd PRAUSE, podjetje Prause Holzbauplanung, Lindlar (DE)

Program povezuje:  
prof. Uwe GERMEROTT, visoka strokovna šola Bern, Biel (CH) 

Petek, 31. August Program povezuje: dr. Rainer EDER, Avstrijska kmetijska 
založba (Österreichischer Agrarverlag)
Konferenčni jeziki: nemški, angleški, italijanski

Avstrijska žagarska industrija in  trgovina z lesom na to 
strokovno zborovanje prisrčno vabita vsa podjetja s področja 
gozdarstva in lesarstva, ljubitelje teh panog in poslovne 
partnerje. Zahvaljujemo se sponzorjem:



➜

➜

➜

KONSTRUIRAJMO IN IZVAJAJMO GOSPODARSTVO

Ob 14.30 uri
Elementiranje po vsej površini – alternativna  
prefabrikacija za mala in srednje velika podjetja
Walter BAUER, podjetje Bauer Holzbau, Satteldorf (DE)

Ob 15.00 uri 
Povečajmo dodano vrednost z usmerjenim  
nadzorovanjem stroškov in gradbeno dokumentacijo 
Jörg KOPPELHUBER, TU Gradec, Gradec (AT)
Hugo KARRE, timbertrend e.U., Lurnfeld (AT) 

Ob 15:30 uri – Odmor

Program povezuje: Fritz KLAURA, inž., Deželno združenje  
mojstrov lesene gradnje, Celovec (AT)

➜ Ob 15.50 uri
Direktna primerjava lesenih skeletnih,  
okvirnih in masivnih križno lepljenih konstrukcij
Alexander HOLL, podjetje Pirmin Jung Ingenieure, Sinzing (CH)

➜ Ob 16.20 uri
Lesena gradnja: regionalna in zmogljiva
Fabian GASSER, arhitekt, mojster lesene gradnje,  
Bilčovs/Ludmannsdorf (A)
Markus LACKNER, načrtovalec nosilnih konstrukcij –  
statik lesene gradnje, Beljak (Villach) (A)

Prijavite se lahko na: www.holzmesse.info

Organizator: sejemska družba Celovec »Klagenfurter Messe  
Betriebsgesellschaft mbH«,Content powered by „forum-holzbau“

VSTOP PROST Z REGISTRACIJO!



Organizator: Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo avstrijske Koroške

Organizator: Zvezno združenje lesene gradnje

S spremembo Zakona o gozdovih leta 1975 je bil za oddih omo-
gočen splošen vstop v gozd. Po več kot 40 letih se ni spreme-
nilo samo število oddiha željnih, temveč so se spremenile tudi 
njihove zahteve.

Čeprav se glede odgovornosti v gozdu od takrat dejansko ni 
spremenilo nič, se je nenazadnje zaradi sodne prakse in poveča-
nja števila obiskovalcev gozda povečala negotovost upravljav-
cev gozdov v oziru na obveznosti dolžne skrbnosti. 

Toliko bolj je razumljivo, če lastniki zemljišč zahtevajo po 
možnosti jasna pravila v primerih uporabe gozdnih cest, 
npr. s strani gorskih kolesarjev, jahačev itn., ali dovolitve 
hoje po gozdovih npr. za gozdne pedagoge ali druge 
organizacije. 

Na deželnem zborovanju kmetov, lastnikov gozdov, se bodo 
zato posvetili vprašanju uporabe gozdov, obveznosti dolžne 
skrbnosti upravljavcev gozdov ter oddiha željnih in vprašanju 
potrebnih preventivnih ukrepov glede odgovornosti. Pri tem 
bodo osvetlili tudi okvirne pogoje v sosednjih državah. 

VPRAŠANJA ODGOVORNOSTI V GOZDU

Sobota, 1. September➜

➜ Od 09.30 do 12.30 ure (sejemska dvorana 5, 1. nadstropje)

DEŽELNO ZBOROVANJE  
KMETOV, LASTNIKOV GOZDOV

VSTOP PROST!

➜ Ob 11.00 uri (sejemska dvorana 5, razstavni prostor 
združenja lesene gradnje (C 10)

DOPOLDANSKA VESELICA  
MOJSTROV LESENE GRADNJE

VSTOP PROST! 



Organizator: holzjob.eu, sejemska družba Celovec  
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH

Salon delovnih mest v lesni panogi je zbirališče za absolvente, 
učence, začetnike, prekvalificirane delavce, uspešneže in vse  
strokovnjake gozdarske in lesne panoge!

Iščete službo, učno mesto ali se želite dodatno izobraževati?
Mednarodni lesni sejem Celovec vam v okviru novega salona 
delovnih mest v lesni panogi predstavlja najdaljšo oglasno desko 
delovnih mest v Avstriji!

NAJDALJŠA OGLASNA DESKA DELOVNIH  
MEST V AVSTRIJI
Več kot 200 prostih delovnih mest na dolžini 20 metrov!  
Na kraju samem bo na voljo 200 oglasov za prosta delovna 
mesta, ki si jih s kodo QR lahko ogledate preko spleta.

V salonu delovnih mest v lesni panogi se lahko seznanite s 
ponudbo delovnih mest avstrijskega gozdarstva in lesarstva!

Seznanite se s ponudbo prostih delovnih mest,  
prostih učnih mest, študijskih programov in prakse!
Če se želite uspešno prijaviti na razpis, je pomembnih mnogo 
faktorjev. V okviru salona delovnih mest v lesni panogi boste 
našli številne spodbude in namige, kako oblikovati pisno pri-
javo, dobili pa boste tudi potrebna navodila, da se boste lahko 
optimalno pripravili na predstavitveni razgovor. 

BREZPLAČNI PREGLED ŽIVLJENJEPISA IN  
SVETOVANJE O PRIJAVI 
Namigi in prijemi kadrovskega svetovalca za vašo pravo prijavo!

BREZPLAČNO SVETOVANJE O SLUŽBAH 
Strokovnjaki vam bodo pomagali, da boste našli svojo pot v 
lesno panogo, in vam svetovali o potrebah na trgu delovne sile!

PRIJAVA ABSOLVENTOV 
Zbirališče vseh absolventov gozdarske in lesne panoge!

Izkoristite prisotnost strokovnjakov in bodite »sredi  
dogajanja in ne samo zraven«!

ZBIRALIŠČE ZA DELOVNA MESTA V 
GOZDARSTVU IN LESARSTVU

➜ Ves dan, dvorana 5, prostor A 03

SALON DELOVNIH MEST V LESNI PANOGI 
»DELOVNA MESTA SO NAŠA STVAR«



P

RAZSTAVLJAVCI IN OBISKOVALCI 
500 razstavljavcev (iz 22 držav)
22.000 obiskovalcev (od teh vsak tretji obiskovalec iz tujine)

RAZSTAVNIH POVRŠIN 
46.000 m² bruto 

DATUM IN ODPIRALNI ČAS 
Od srede, 29 - 31. avgusta 2018, od 9.00 do 18.00 ure,
v soboto, 01. septembra 2018, od 9.00 do 17.00 ure.

CENE VSTOPNIC 
Dnevna vstopnica za odrasle  .............................................................................14,- EUR 
Mladinci (od 17. do 19. leta)  ................................................................................................8,- EUR  
Otroci/mladinci (od 6. do 16. leta)  ...........................................................................  6,- EUR  
Skupine (od 10 oseb naprej) na osebo  .......................................................................8,- EUR

         PARKIRIŠČA (proti plačilu)
Sejemsko parkirišče ob glavnem vhodu na sejmišče  
v ul. St. Ruprechterstraße 

Sejemska parkirna hiša – parkirišče za obiskovalce 5,- EUR 
(vhod na sejmišče – sever »Messegelände Nord«) 

Brezplačno parkirišče (izvoz z avtoceste A2 v ul.  
 avgust -Jaksch-Strasse) z organiziranim prevozom

SEJEMSKE INFORMACIJE: www.kaerntnermessen.at  
www.facebook.com/kaerntnermessen  
ali na tel. št. +43 463/56800-0

IZDAJATELJ: sejemska družba Klagenfurt Messe, Betriebsgesellschaft mbH., Messeplatz 1,  
9021 Klagenfurt am Wörthersee, Austria, T: +43 (0)463/56 800-0, F: +43 (0)463/56 800-28,
E: office@kaerntnermessen.at. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB. Stanje: junij 2018.

Informacije  
za obiskovalce

www.holzmesse.info


