
 

    

 

 

Vabilo na delavnico 

OHRANJANJE GOZDNIH GENSKIH VIROV - PRAVILNIKI IN PRAKSA 

 

Četrtek, 10. oktober 2019, ob 9.00, Gozdarski inštitut Slovenije, velika predavalnica 

 

Izzivi za gozdove in gospodarjenje z gozdom, ki jih prinašajo podnebne spremembe, postajajo vsak dan vidnejši in 
pomembnejši. Ključno vlogo pri prilagajanju gozdov na podnebne spremembe bodo imeli gozdni genski viri oz. 
ohranjanje genetske pestrosti populacij drevesnih vrst v naših gozdovih. Ukrepi za genetsko varstvo gozdov temeljijo 
na prilagojenem gozdnogospodarskem načrtovanju in obnovi gozdov z ustreznim in genetsko pestrim gozdnim 
reprodukcijskim materialom čim večjega števila drevesnih (in grmovnih) vrst. Vplive spreminjajočega se okolja, 
ukrepov adaptivnega gospodarjenja z gozdovi in izvedbe obnove lahko sledimo z monitoringom genetske pestrosti 
gozdnega drevja.  

V okviru delavnice predstavljamo rezultate projekta CRP V4-1616 Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in 
stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja in jih navezujemo na potrebe razvoja 
postopkov pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov in sistema monitoringov v okviru Zavoda za gozdove Slovenije. 

 

Program delavnice: 

9:00 – 9:15 Kratka predstavitev projektov CRP V4-1616 in LIFEGENMON Prof. dr. Hojka Kraigher 

9:15 – 9.30 Ohranjanje genetske pestrosti gozdnega drevja - od sestoja do sestoja Dr. Marjana Westergren 

9.30 – 9:40 Sistemi vzgoje in kakovost sadik gozdnega drevja Dr. Peter Železnik 

9.40 – 10.30 Semenarski praktikum in postopki v gozdnem semenarstvu in 
drevesničarstvu 

Prof. dr. Hojka Kraigher 

10:30 – 11:00 Odmor s kavo 

11:00 – 11:30 Pregled Registra gozdnih semenskih objektov in potrebe po 
dopolnitvah 

Dr. Gregor Božič 

11:30 – 12:00 Oblikovanje smernic za ohranjanje in monitoring gozdnih genskih 
virov (tudi usmeritve za izločanje semenskih objektov v SGRT in 
sledenje obrodu) po skupinah gozdnih rastiščnih tipov 

mag. Andrej Breznikar 

12:00 – 12:40 Predstavite smernic za genetski monitoring velikega jesena Dr. Marjana Westergren 

12:40 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:00 Spremembe Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 
upravljanje z divjadjo – Aleš Poljanec 

Dr. Aleš Poljanec 

 

14:00 – 14:30 Spremembe Pravilnika o varstvu gozdov in Pravilnika o sofinanciranju 
vlaganj v gozdove  

Marija Kolšek in Alenka 
Korenjak 

14:30 – 15:00 Predstavitev predloga za spremljanje uspešnosti obnove s sadnjo  Janez Sojč 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite s sporočilom na katja.sonnenschein@gozdis.si in andrej.breznikar@zgs.si do 
vključno ponedeljka, 7.10.2019.  

Hvala za sodelovanje in se vidimo na delavnici! 
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