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Zaključna konferenca
V torek, 29. novembra 2016, se je v Radencih odvila
zaključna konferenca projekta GoForMura.
Konferenco je organiziral vodilni partner Gozdarski
inštitut Slovenije v sodelovanju s projektnimi
partnerji.
Glavni namen konference je bil predstaviti
rezultate dvoletnega projektnega dela. Namenjena
je bila vsem, ki se pri svojem delu soočajo z
upravljanjem območij Natura 2000, lastnikom
gozdov in drugi zainteresirani javnosti. Dogodka se
je udeležilo več kot 60 udeležencev.

Med predavatelji so bili 4 tuji, iz Nemčije, Avstrije
in Italije ter 10 domačih. Tuji vabljeni predavatelji
so predstavili svoje izkušnje na področju
upravljanja z Natura 2000 območji ter prednosti
oziroma omejitve, s katerimi se pri svojem delu
srečujejo.

Slika 2: Ogled študijskega območja v Gornji Bistrici (foto:
J. Žlogar, 2016).

Slika 1: Dogodek je potekal v kongresni dvorani hotela
Radin (foto: J. Žlogar, 2016).

V nadaljevanju so bili predstavljeni projektni
rezultati s področij bolezni drevja, gozdnih
habitatnih tipov, invazivnih rastlinskih vrst, živalskih
vrst ter pregled v projektu opravljenih varstvenih
ukrepov na obeh študijskih območjih.

Cilj zaključne konference je bil izmenjava
znanja in izkušenj z drugimi državami ter
izmenjava mnenj, predlogov za nadaljnje delo
na področju upravljanja območij Natura 2000.
Domače in tuje predstavitve so zbrane v
Zaključnem zborniku projekta.
Zaključna konferenca se je končala v sredo, 30.
novembra s terenskim obiskom študijskega
območja v Gornji Bistrici, kjer smo si ogledali
izvedene varstvene ukrepe za izboljšanje stanja
živalskih habitatov in gozdnih habitatnih tipov.

Za dobro obveščene
V pripravi je brošura, s katero želimo na kratko
predstaviti namen projekta in njegove glavne
rezultate ter jih na zanimiv način približati
različnim ciljnim skupinam. Dostopna bo na
spletnih straneh projekta.

Likovna razstava gostuje v Ljubljani
Likovni natečaj »Skrivnosti gozdov ob Muri«
tokrat gostuje v prostorih Službe Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Namesto konca…
Uredništvo projektnega novičnika Berek se vsem,
ki ste se pridružili na poti njegovega nastajanja,
zahvaljuje za vse pisane besede, podarjeno
slikovno gradivo, pohvale in kritiko. Skupaj z vami
smo tekom dveh let uspeli izdati 11 številk, s
katerimi smo poskušali ujeti najbolj odmevne
projektne utrinke. Vse številke Bereka lahko
prelistate na spletnih straneh projekta.
BEREK projektni obveščevalec št.11/2017
Nosilec projekta: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana
Glavni in odgovorni urednici: Saša Vochl, mag. Špela
Planinšek
Besedilo: Saša Vochl
Avtor fotografije na naslovnici: Ciril Ambrož
ISSN 2386-0200

»Sami lahko naredimo malo, skupaj lahko naredimo veliko«. H. Keller (foto: arhiv projekta, 2016)

