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Dolenjske Toplice, 2.-3. april 2009

Vzroki za slabšanje zdravja jelke in 
možnosti za izboljšanje

Lastnosti in uporaba lesa jelke

Pomladitvena ekologija jelke in dol-
goročne spremembe vrstne sestave 
dinarskih jelovo-bukovih gozdov

Prirastna depresija pri jelki v Dinar-
skem fitogeografskem območju

Pregled jelovih rastišč v Sloveniji

Spreminjanje razširjenosti jelke in 
strukture gozdnih sestojev z jelko v 
Sloveniji

Analiza gospodarjenja z jelko v 
Sloveniji

Razvoj, genetska variabilnost in pro-
izvodnja gozdnega reprodukcijskega 
materiala navadne jelke (Abies alba 
Mill) v Sloveniji Prirastoslovne značilnosti jelke 

(Abies alba Mill.) v Sloveniji

 Monitoring poškodovanosti jelke v 
obdobju 1987-2007 
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M. Jonozovič in 
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A. Kotnik
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Gospodarjenje z jelko na Hrvaškem

Successful conservation of  silver fir
in managed forests of  Bavaria

Težavnost upravljanja z veliko 
rastlinojedo divjadjo v Sloveniji v 
luči odnosa divjad - okolje

Koncept gospodarjenja z jelovo 
- bukovimi gozdovi na GGO 
Kočevje

Gospodarjenje z jelovo - bukovimi 
gozdovi na GGO Novo mesto

KOSILO

TERENSKI DEL

Terenski ogledi in predstavitve, razdelitev na dve 
skupini, več o sami vsebini terenskega dela in programa 
srečanja na: http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2009 . 

KABINETNI DEL (8:00 - 13.00)

Registracija udeležencev

Pozdravni nagovori

8:00 - 8.30

8:30 - 9:00

KABINETNI DEL (8:30 - 16:30)

A. Gaberščik Meje uspevanja drevesnih vrst

K. Jerina
Vplivi velikih rastlinojedih parklar-
jev na populacijsko dinamiko jelke: 
kaj o njih vemo, ali pa bi morali še 
spoznati  za še boljše upravljanje?

KOSILO

B. Košir
Tehnološke posebnosti prido-
bivanja lesa v jelovih in jelovo 
- bukovih gozdovih



OZNAKA TEME OKVIRNI PROGRAM

Četrtek, 2. april 2009

8.00-8.30 Prijava in registracija udeležencev
8.30-9.00            Uvodni nagovori
9.00-12.00 Referati
12.00-13.30 Kosilo
13.30-19.30 Terenska ekskurzija
19.30-22.00         Večerja

Petek, 3. april 2009

8.30-12.30 Nadaljevanje referatov 
12.30-13.45 Kosilo
13.45-16.10        Nadaljevanje referatov in zaključek

Gozdarski študijski dnevi bodo potekali v veliki 
konferenčni dvorani Kulturno kongresnega centra v 
Dolenjskih Toplicah. Udeleženci si prenočišče zagotov-
ijo sami. Namestitev udeležencev je možna v Termah 
Dolenjske Toplice in sicer v eno in dvoposteljnih 
sobah v Hotelih Vital**** ali Kristal**** ali Hotelu 
Balnea**** superior. Cena ene nočitve z zajtrkom v 
dvoposteljni sobi je v Hotelih Vital**** ali Kristal****
63 EUR na osebo, v Hotelu Balnea**** superior pa 71 
EUR na osebo. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 
15 EUR.
Namestitev si lahko rezervirate v Službi rezervacij 
v Termah Dolenjske Toplice na tel. 07 39 19 991 ali 
07 39 19 992, fax: 07 30 65 662 ali elektronski naslov:         
booking.dolenjske@terme-krka.si. Pri rezervaciji se 
obvezno sklicujte na “Gozdarske študijske dneve 
2009”. Rezervacije so možne do 20.3.2009 oziroma do 
zapolnitve prostih mest.

PRIJAVA

Navadna jelka (Abies alba Mill.) je z ekološkega, upo-
rabnega in etnološkega vidika med najpomembnejšimi 
drevesnimi vrstami v Sloveniji. Številni organizmi so 
nanjo habitatno in prehransko vezani. V optimalnih raz-
merah spada med najbolj produktivne drevesne vrste.
Zaradi različnih dejavnikov je v zadnjih petdesetih letih 
izrazito nazadovala, tako v Sloveniji kot tudi drugje po 
Evropi. Razlogi nazadovanja so zapleteni, delno naravni 
(podnebne spremembe, izmenjavanje drevesnih vrst) 
in delno antropogeni (onesnaženje ozračja, njeno pre-
komerno pospeševanje, previsoke gostote rastlinojed-
cev in objedanje mladja, neprilagojene gozdnogojitvene 
zvrsti). Verjetno je nazadovanje posledica interakcij 
različnih dejavnikov, veliko pa ostaja še nepojasnjenega. 
Pogledi na prihodnje upravljanje ekosistemov z jelko se 
razlikujejo, tako med naravovarstveniki in gozdarji, med 
upravljavci živalske in rastlinske komponente, kot tudi 
znotraj zadnje skupine. Neuspešna in zadržana obnova 
je vplivala na staranje populacij jelke, kar se odraža v 
slabi vitalnosti dreves (pogoste sanitarne sečnje) in 
kakovosti sortimentov. Pospešena obnova v prihod-
njih desetletjih lahko razmere izboljša, vendar le ob 
primernih gostotah velikih rastlinojedcev in ustreznem 
uravnavanju gozdnega podnebja v korist jelki.

KRAJ POSVETOVANJA IN NAMESTITEV

prof. dr. Jurij Diaci, prof. dr. Andrej Bončina,
doc. dr. David Hladnik, doc. dr. Janez Pirnat
prof. dr. Maja Jurc, prof. dr. Igor Potočnik

prof. dr. Lidija Zadnik - Stirn

UREDNIŠKI ODBOR

Zaradi lažje izvedbe posvetovanja prosimo, da vsi 
udeleženci izpolnijo prijavnico v prilogi in jo pošljejo 
do vključno 20. marca 2009 na naslov:
Tomaž Adamič 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Večna pot 83
1000 Ljubljana
(s pripisom: “XXVII. gozdarski študijski dnevi”)

ali prijavo s podatki pošljejo po e-pošti na naslov: 
tomaz.adamic@bf.uni-lj.si.

Kotizacija za študijske dneve znaša 120 € za vsakega 
udeleženca* in je namenjena delnemu kritju stroškov 
organizacije posvetovanja in tiska zbornika razširjenih 
povzetkov posvetovanja. Kotizacija vključuje izvod 
zbornika, kosili, večerjo, prigrizke ter napitke med 
odmori, avtobusne prevoze, organizacijo terenskega 
dela z malico na terenu. Kotizacijo nakažite na transak-
cijski račun številka:
01100-6030707410  
sklic/ref. : 36-0300810 do 20. marca 2009.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri Tomažu 
Adamiču, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, tel. 01 423 11 61 int. 534 ali po elektron-
ski pošti tomaz.adamic@bf.uni-lj.si.

*Vodilni avtorji prispevkov ne plačajo kotizacije.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

J. Diaci, A. Bončina, D. Roženbergar, T. A. Nagel, D. Firm, 
T. Rugani, T. Adamič, J. Pirnat, A. Rozman, B. Kocjan,  A. 

Pečavar, A. Kastelic, B. Južnič, A. Držaj, M. Perušek

Podrobnejši program je na voljo na spletni strani:  
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2009/


