Vabilo k prijavi na znanstveno posvetovanje XXXIV. GŠD
PREUČEVANJE IN UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV V SLOVENIJI:
VČERAJ, DANES, JUTRI?
Ljubljana, 21. – 22. November 2017

Ozadje in namen posvetovanja
Gozdovi in upravljanje gozdnih ekosistemov z vsemi vpletenimi deležniki imajo v Sloveniji po prepričanju ljudi, v nekaterih segmentih pa tudi dejansko, izredno velik pomen. Predvsem ima področje velik potencial, ki še zdaleč ni v celoti izkoriščen. Slednje
nudi mnoge priložnosti, ki pa jih bo mogoče izkoristiti le ob dobro usmerjenem znanju in njegovem ažurnem prenosu v prakso.
Ob razvoju znanosti je čedalje težje obdržati pregled nad celoto in prepoznati teme, ki so se obdržale zaradi inercije, od raziskovalno perspektivnih vprašanj. Ob krčenju domačih raziskovalnih sredstev so na več področjih postali glavni vir financiranja evropski projekti, namenjeni zlasti ohranjanju narave in izvedbi skupnih politik. Evropske politike ne uresničuje nujno tudi razvojnih
nacionalnih politik. Nosilci financiranja zaradi širine področij kdaj težko prepoznajo raziskovalne prioritete. Poleg tega morajo
delovati ob pritiskih najširše javnosti, interesnih skupin pa tudi nosilcev raziskovalnih področij. Raziskovalne in razvojne prioritete
tako – vsaj z vidika razvoja države – niso nujno optimalno naravnane.
Na teh, že 34. gozdarskih študijskih dnevih želimo prispevati k boljšemu prepoznavanju raziskovalnih in razvojnih prioritet, k boljšemu prenosu znanja v stroko in k boljšemu delovanju stroke. S tem pa tudi k izboljšanju stanja in rabe gozdnih ekosistemov kot
celote, v prid naravi in družbi. V ta namen bomo pripravili preglede znanj. Predstavitve bodo organizirane v dveh sklopih.
V prvem sklopu bomo predstavili posamezna področja in za vsako področje pregledali, kje smo bili, kje smo in kam gremo – zlasti,
kam bomo prišli po inerciji, če ničesar ne spremenimo. Za vsako področje bomo skušali prepoznati razvojno najbolj zanimiva,
morda tudi raziskovalno podhranjena vprašanja. Dobra znanost potrebuje dobre metode in orodja. Zato bo drugi del študijskih dni
namenjen pregledu zanimivejših sodobnih tehnik/metod/orodij, zlasti takih, ki so zanimivi za več podpodročij.

Prispevki
Razvojne prioritete gozdarstva v Sloveniji……………………………...............................................................…...……………….……Jošt Jakša
Razvojne potrebe javne gozdarske službe…………….............…………………...................................................……….………Damjan Oražem
Znanost in raziskave v gozdarstvu danes in v prihodnosti…………….......................................................................………dr. Primož Simončič
Perspektive gozdno-lesne verige v Strategiji pametne specializacije Slovenije ...............................prof.dr. Primož Oven, prof.dr. Miha Humar
Razvojni izzivi na področju načrtovanja in gospodarjenja z gozdovi.….............................................................prof. dr. Andrej Bončina in sod.
Raziskovalni in razvojni izzivi na področju gojenja gozdov……...................................................................….……..prof. dr. Jurij Diaci in sod.
Drevesne vrste za gozd prihodnosti……...........………..........................................……...............….prof.dr. Robert Brus, doc. dr. Kristjan Jarni
Za zdravje gozda na novem začetku……….............................................................................………izr. prof. dr. Dušan Jurc, prof. dr. Maja Jurc
Gozd in gozdni prostor v prostoru in času, danes, za jutri..………..................................................................izr.prof. dr. David Hladnik in sod.
Hudourništvo v gozdarstvu – včeraj, danes, jutri?.......................................................................................................doc. dr. Milan Kobal in sod.
Profesionalizacija oblikovanja in izvajanja javnih politik naravnih virov…...……................................................................doc. dr. Milan Šinko
Raziskovalni in razvojni izzivi pri upravljanju prostoživečih živali…….............................................................…....izr. prof. dr. Klemen Jerina
Praktična orodja za optimizacijo gozdne proizvodnje……...............................................................……………...………dr. Nike Krajnc in sod.
Pomen modeliranja razširjenosti in habitatne ustreznosti vrst pri upravljanju z gozdovi,
ogroženimi vrstami in habitati...................................................................................................................................…….……dr.Andrej Rozman
Funkcionalna biodiverziteta biocenoz je temelj varstva gozda…………............................................................……... prof. dr. Maja Jurc in sod.
Prosilva in izzivi gozda za prihodnost…………….....………...........................................................................................…………..Anton Lesnik
Odziv lastnikov gozdov na obsežne poškodbe gozdov- primer Območne enote Postojna.................…dr. Nevenka Bogataj, prof. dr. Janez Krč
Molekularna genetika kot orodje pri varovanju in upravljanju populacij prostoživečih živali....……...............………doc.dr. Tomaž Skrbinšek
Uporaba foto-pasti v raziskavah prostoživečih živali……….....................................................……...........…………………..Urša Fležar in sod.
Variabilnost stabilnih izotopov lahkih elementov ter njihova raba v gozdarstvu in ekologiji.....….............…..........……Jernej Javornik in sod.

Kraj posveta in namestitev
Gozdarski študijski dnevi bodo potekali v predavalnici G6
na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete,
Večna pot 83, Ljubljana.

Prijava in kotizacija
Zaradi lažje izvedbe posvetovanja prosimo, da vsi udeleženci izpolnijo prijavnico na strani Gozdarskih študijskih dni
(http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2017/)
do vključno 19. novembra 2017. Program posvetovanja in vse ostale informacije bodo prijavljeni prejeli pred
posvetovanjem.
Kotizacija za študijske dneve znaša 35 € po osebi in je namenjena delnemu kritju stroškov organizacije posvetovanja in
tiska Zbornika posvetovanja. Kotizacija vključuje izvod Zbornika posvetovanja ter hrano in pijačo.
Študentje so oproščeni plačila kotizacije. Kotizacijo nakažite najkasneje do 20.11.2017 na:
TRR: SI56 01100-6030707410
sklic/ref: SI00 300015
Namen: GŠD 2017, Priimek in Organizacija
Prvi avtor prispevka (ali referent) ne plača kotizacije.

Program
Torek, 21.11.2017

Sreda, 22.11.2017

09:00 - 09:30
09:30 - 09:50
09:50 – 11:30
11:30 - 12:00
12:00 – 13:20
13:20 - 14:40
14:40 – 15:40
15:40 – 16:30

09:00 - 09:30
09:30 – 11:20
11:20 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Prihod in registracija udeležencev
Otvoritev XXXIV. GŠD
Referati
Odmor
Referati
Kosilo
Referati
Odprta diskusija

Prihod in pozdrav udeležencev
Referati
Odmor
Referati
Odprta diskusija

Za dodatne informacije v zvezi s Gozdarskimi študijskimi dnevi 2017 se obrnite na naslov Dejan.Bordjan@bf.uni-lj.si.

Vljudno vabljeni.

