
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: četrtek, 13. maj 2021  

Ura: 9.15 – 12.30 

Lokacija: Poslovna stavba Merkur Naklo, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo* 

 

Organizatorji: 

Razvojna agencija Sora d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in 

partnerjem projekta ALPTREES, Gozdarskim inštitutom Slovenije  

 

* Če epidemiološke razmere ne bodo dopuščale izvedbe delavnice v živo, bo ta izvedena v spletnem 

okolju Zoom. 

  

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://www.youtube.com/channel/UC1-VDplkZNt6oUaEnBeumkA 
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VABILO 

 

Vabimo vas na 2. Gorenjsko regijsko delavnico o tujerodnih drevesnih vrstah, 

ki  bo v četrtek, 13. maja 2021, v poslovni stavbi Merkur v Naklem*. 

 

Na delavnici bomo predstavili dosedanje izsledke analize razširjenosti tujerodnih drevesnih vrst 

(TDV) glede na specifične razmere na rastiščih v pilotnih občinah in se pogovarjali o prihodnem 

ravnanju s tujerodnimi drevesnimi vrstami. V nadaljevanju delavnice bomo iskali konkretne usmeritve 

za upravljanje s TDV v gozdovih in urbanem okolju.  

 

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 lokalnih skupnosti, izobraževalnih ustanov, 

okoljskih društev, javnih zavodov do gospodarstva. 

 

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 z njimi.  

 

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.  

 

 

Prijave za udeležbo zbiramo do srede, 5. 5. 2021, na spletni povezavi: https://cutt.ly/1xFoJpW  

 

*Če epidemiološke razmere ne bodo dopuščale izvedbe delavnice v živo, bo ta izvedena v spletnem 

okolju Zoom. 

 

Za dodatne informacije v povezavi z udeležbo na delavnici lahko kontaktirate Darjo Barič, 

darja.baric@ra-sora.si, 04-50 60 224 oz. 040-769 518.  

 

 

Vljudno vabljeni! 

Razvojna agencija Sora d.o.o., Zavod RS za varstvo narave in Gozdarski inštitut Slovenije 

 

 
ALPTREES projekt je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg V-B Območje Alp iz sredstev Evropskega 

sklada za regionalni razvoj.  

                     



 

  

 

 

PROGRAM DELAVNICE 
 

 

Datum: četrtek, 13. 5. 2021, 9:15 - 12:30 

Lokacija: Poslovna stavba Merkur, Naklo / spletno okolje 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. in Metod Rogelj, 

vodja OE Kranj Zavoda RS za varstvo narave) 

 

9:45 – 10:30  Predstavitve 

• Projekt ALPTREES in rezultati dosedanjega dela na projektu (Aleksander 

Marinšek, Gozdarski inštitut Slovenije) 

 

• Rezultati popisov in rastno specifična ocena tveganja za tujerodne drevesne 

vrste v pilotnih občinah na Gorenjskem (Ana Dolenc, Zavod RS za varstvo narave)  

• Izkušnje z upravljanjem tujerodnih in domorodnih drevesnih vrst v urbanem 

okolju s primeri dobre prakse v Mestni občini Kranj (Vidmar Erik, Flora sport 

d.o.o.) 

10:30 – 10:45  Uvod v delavnico  

10:45 – 11:00  Odmor 

11:00 – 11: 30  Delo po skupinah  

• Strategija upravljanja TDV v gozdarstvu  

• Strategija upravljanja TDV v urbanem in semi-urbanem prostoru 

11:30 – 11:45  Predstavitev rezultatov dela skupin 

11:45 – 12:15  Razprava  

12:15 – 12:30  Zaključki delavnice 

 

 

 

 


