VABILO
1. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah
Datum:

sreda, 25. 11. 2020

Ura:

9.15 – 12.30

Lokacija:

virtualno po aplikaciji Zoom

Organizatorji:
Razvojna agencija Sora d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in
partnerji projekta ALPTREES: Gozdarski inštitut Slovenije

ALPTREES
Transnacionalno sodelovanje za trajnostno rabo in upravljanje s tujerodnimi
drevesnimi vrstami v alpskem prostoru
www.alpine-space.eu/projects/alptrees
https://www.facebook.com/alptrees
https://www.instagram.com/alptrees_project/
https://twitter.com/alptrees_AS

VABILO
Vabimo vas na 1. Gorenjsko regijsko delavnico o tujerodnih drevesnih vrstah,
ki bo v sredo, 25. novembra 2020, in bo v celoti potekala virtualno po aplikaciji Zoom.

Tema delavnice bo trajnostna raba in upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami (TDV) v urbanih,
semi-urbanih, gospodarskih in naravno ohranjenih gozdnih ekosistemih na Gorenjskem.

Osnovi cilj projekta ALPTREES je prispevati k bolj učinkovitemu upravljanju in trajnostni rabi tujerodnih
drevesnih vrst (TDV) v alpskem prostoru z razvojem transnacionalne strategije za upravljanje s TDV.
V Sloveniji je Gorenjska eno izmed pilotnih območij projekta ALPTREES. Gorenjska je bila kot pilotno
območje izbrana na osnovi prikaza dobre prakse projektnega povezovanja na področju naravovarstva
in invazivnih tujerodnih vrst različnih akterjev v regiji - od lokalne skupnosti, izobraževalnih ustanov,
okoljskih društev, javnih zavodov do gospodarstva.
Vabimo vas, da delite z nami vaše izkušnje in znanje o tujerodnih drevesnih vrstah v gozdovih in
urbanih površinah ter tako aktivno prispevate k procesu ustvarjanja skupne transnacionalne
strategije ALPTREES projekta.
ALPTREES projekt je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg V-B Območje Alp iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prijave za udeležbo zbiramo do petka, 20. 11. 2020, na e-povezavi: https://bit.ly/36pphvR
Prijavljeni bodo en dan pred delavnico prejeli e-povezavo za udeležbo. Delavnica je BREZPLAČNA!
Za dodatne informacije v povezavi z udeležbo na delavnici nas kontaktirajte na e-naslov: Darja Barič
(darja.baric@ra-sora.si ).
Veseli bomo vaše udeležbe!

S spoštovanjem,

Gašper Kleč, direktor
Razvojna agencija Sora d.o.o

Aleksander Marinšek
vodja Oddelka za gozdno ekologijo
Gozdarski inštitut Slovenije

PROGRAM DELAVNICE
Datum: sreda, 25. 11. 2020, 9:15 - 12:30
Lokacija: virtualno po spletni aplikaciji Zoom
Izvajalec: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
9:15 – 9:30

Prijave

9:30 – 9:45

Uvodni nagovor (Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.)

9:45 – 10:30

Predstavitve
•

Projekt ALPTREES in njegovi cilji (Aleksander Marinšek, Gozdarski inštitut
Slovenije)

•

Spoznanja in izzivi uporabe tujerodnih drevesnih vrst v gozdarstvu v
Sloveniji (Kristjan Jarni, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire)

•

Pasti uporabe tujerodnih drevesnih vrst (Sonja Rozman, Zavod RS za varstvo
narave)

10:30 – 10:45

Uvod v delavnico (e-anketa)

10:45 – 11:00

Odmor

11:00 – 11: 30 Delo po skupinah v dveh virtualnih sobah
• TDV v gozdarstvu
• TDV v urbanih in semi-urbanih gozdovih
11:30 – 11:45

Predstavitev rezultatov dela skupin

11:45 – 12:15

Razprava

12:15 – 12:30

Zaključki delavnice

