
  
 

 
 

 

 

Mednarodna konferenca 

OBNOVA GOZDOV PO ŽLEDU 
19. – 20. marec 2015 Postojna, Slovenija 

 

 

VABILO 

 

Vabimo Vas na mednarodno konferenco »Obnova gozdov po žledu«, ki bo potekala  

19. in 20. marca v Postojni.  

 

V zadnjih letih smo bili v osrednjem in severozahodnem delu Slovenije priče številnim vremenskim 

ujmam; na nekaterih področjih so nas zadele stoletne poplave, ki so za sabo pustile razdejanje, 

začetek februarja 2014 pa je zaznamoval žled, ki je poškodoval gozdove in infrastrukturo. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da je žled poškodoval kar  

40 % slovenskih gozdov. Po vremenskih ujmah smo začeli s procesom obnove gozdov.   

 

Konferenca bo predstavila obseg in posledice žledoloma v gozdovih, meteorološke pogoje za 

nastanek žledu v Sloveniji. Govorci bodo obenem predstavili načrt in implementacijo sanacije 

gozdov, ocenili trženje  lesa in preverili morebitne tuje prakse. Prvi dan bo namenjen 

predstavitvam tem in raziskav, drugi dan, 20. marec, pa terenskim ogledom posledic žledoloma in 

različnih načinov izvedenih sanacij pod vodstvom učiteljev gozdarskih programov postojnskih šol in 

zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenija.  

 

Potrjeni govorci so: 

- Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- Predstavnik Veleučilišta u Karlovcu, Oddelka za lovstvo in zaščito narave, Hrvaška  

- dr. Aleksander Marinšek, Gozdarski inštitut Slovenije/Višja strokovna šola Postojna  

- Anton Smrekar, Zavod za gozdove Slovenija, vodja območne enote Postojna 

- Igor Mezgec, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 

- Jože Sterle, Združenje za gozdarstvo, Gospodarska zbornica Slovenije 

- Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok, svetovalec za dendrologijo/ Višja strokovna šola 

 

Konferenca ponuja odlično priložnost učiteljem in raziskovalcem, da predstavijo svoje delo in 

dosežke ter pridobijo nova znanja, izkušnje in reference. Vljudno Vas vabimo, da se mednarodne 



konference udeležite kot predavatelj/-ica ali udeleženec/-ka. Predstavitve prispevkov na 

konferenci potekajo v slovenskem ali angleškem jeziku. 

 

Prijava je odprta do 20. februarja 2015 in možna s spletnim prijavnim obrazcem, ki je objavljen na 

spletni strani konference http://ice.vspo.si/ .  

 

Ne zamudite enkratne priložnosti, da obogatite svoje znanje in pridobite veščine, ki jih boste 

aplikativno prenesli v svoje strokovno delovno področje. 

 

V pričakovanju Vašega sodelovanja in udeležbe konference Vas lepo pozdravljamo. 

 

 

Zorislava Makoter,  

koordinatorica mednarodne konference 

 

 
zorislava.makoter@guest.arnes.si 
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