
 

 

 

        

 

 

 

 

Datum: četrtek, 17. junij 2021   

Ura: 17.00–19.00 

Lokacija: Prešernov gaj, Kranj  /  
 V primeru dežja bo Posvet izveden v Mestni knjižnici Kranj (Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj).  
 

Vsako drevo ima svojo zgodbo, ki se začne na mestu, kjer vzkali seme. V uri in pol pogovora nam 
bodo svoje zgodbe, v katerih ima pomembno vlogo tudi človek, predstavila drevesa v mestu in 

gozdu. V naše domove pa prihajajo tudi z lesom. 

Poznate kakšno zgodbo drevesa tudi vi? Pridite in j o delite z nami. 

 
Organizatorji: 

Razvojna agencija Sora, d. o. o., v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in 
Gozdarskim inštitutom Slovenije, partnerjem projekta ALPTREES  
 
Prijave:  
Število udeležencev je omejeno! Prijave so obvezne preko:  https://cutt.ly/Rntrz1m ali tel. št.: 04-
5060224 na Razvojni agenciji Sora d.o.o. 
 

ALPTREES 
Transnacionalno sodelovanje za trajnostno rabo in u pravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpsk em 
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   

VABILO  
“Tree Talk” Drevesa govorijo  

POSVET 



 

 

 

        

 

PROGRAM  
 
 
Datum:  četrtek, 17. junij 2021, 17.00–19.00 
Lokacija:  Mestna Knjižnica Kranj 
Povezovalka:   Sonja Rozman (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave) 
 
V okviru posveta nam bodo strokovnjaki iz podro čja gozdarstva, naravovarstva, urejanja javnih 
urbanih površin in lesarstva predstavili  iz različnih vidikov pomen dreves v mestu in gozdu , tako 
pomen in izzivi domorodnih drevesnih vrst  kot tudi tujerodnih drevesnih vrst.  
 

 
17.00–17.15  Uvodni pozdrav  (Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, in Gašper Kleč, direktor 

Razvojne agencije Sora, d. o. o.) 

17.15–18.45  Predstavitve  

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

• Drevesa v Mestni ob čini Kranj  (Erik Vidmar, Flora sport, d. o. o.) 

• Gozd in človek  (Davor Krepfl, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj) 

• Drevo v gozdu (Boštjan Škrlep, Zavod za gozdove Slovenije) 

• Les govori  (Irena Leban, Srednja šola za lesarstvo, Šolski center Škofja Loka)  

 
18.45–19.00  Pogovor  

 
Posvet bomo izvedli v skladu s aktualnimi veljavnimi vladnimi odloki in usmeritvami NIJZ za preprečevanje 
prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2. 
 
 
Lokacija – Prešernov gaj:  
Dostop do Prešernovega gaja v Kranju je iz Gregorčičeve ulice ali iz Partizanske ceste; v bližini gaja je 
Osnovna šola Simona Jenka center. Večje parkirišče je v bližini Mestne knjižnice Kranj na Gregorčičevi ulici.  
 
 
 


