
 

 

 

 

 
 
 
Spoštovani študenti, absolventi, diplomanti, delodajalci in vsi 

prijatelji VIŠJE STROKOVNE ŠOLE GRM NOVO MESTO! 

 

V skladu z načrtom izvedbe pedagoškega procesa Višje strokovne šole Grm 

Novo mesto, bomo v tednu med 11. in 15. decembrom 2017 izvedli 

projektni teden na temo GOZDARSTVO – LOVSTVO – TURIZEM, v 

okviru katerega se bomo srečali s kopico splošnih znanj in z zanimivimi 

novostmi s področja gozdarstva, lovstva in z njima povezanega turizma. 

Udeležba na programu je v celoti obvezna za študente študijskih 

programov UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE in 

NARAVOVARSTVO (1. in 2. letnik) v okviru rednih predmetov letnika.  

Vsi ostali pa ste toplo povabljeni, da se nam v kakšnem delu, 

lahko pa tudi za cel teden, pridružite! 

 

Lepo vas pozdravljam,  

Helena JURŠE ROGELJ, ravnateljica VSŠ 

_________________________________________________ 

Strokovni vodja projektnega tedna je predavatelj Višje strokovne šole, g. 

Tone Goršin, univ. dipl. inž. gozdarstva. 

 

 

 

Organizira GRM NOVO 

MESTO – CENTER 

BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

v sodelovanju z 

ZAVODOM ZA GOZDOVE 

SLOVENIJE  

ZVEZO LOVSKIH DRUŽIN 

NOVO MESTO 

V govorici gozdov sem želel 

odkriti besede, ki jih drugi ljudje 

ne morejo slišati, našpičil sem 

ušesa in poslušal razodetje 

njihove harmonije. 

Gustave Flaubert 

 
Vsi dogodki se bodo izvajali na 
sedežu VSŠ Grm Novo mesto, 

Sevno 13, Novo mesto. 

 



PROGRAM PROJEKTNEGA TEDNA  

datum Prvi del (8 – 10.30) Drugi del (11.30 – 14.00) 

Ponedeljek, 
11. 12. 2017 

 Gozdnogospodarsko 
načrtovanje, Andrej Kotnik, ZGS 
 

 Gojitveno načrtovanje v 
gozdovih, Andrej Držaj, ZGS 
 

 Varnost pri delu v gozdu, Marjan 
Grah, ZGS 

 Zgodovina in organizacija lovstva v 
Sloveniji. 
 

 Lovišča in lovišča s posebnim 
namenom.  
 

 Zakon o divjadi in lovu in druga 
zakonodaja. 
Vse: Franc Jarc, Zveza lovskih družin 
Novo mesto 

Torek, 12. 
12. 2017 

Načrtovanje upravljanja z divjadjo v 
lovskem območju in v posameznem 
lovišču, Franc Jarc, Zveza lovskih družin 
Novo mesto 

Povezovanje lastnikov gozdov v Sloveniji 
in v nekaterih evropskih državah, Jože 
Mori, ZGS 

Sreda, 13. 
12. 2017 

TEREN ŽAGA ROG, strokovno vodenje 
ZGS:  

 Predstavitev zgodovine gospodarjenja 
z gozdovi na Rogu in sprehod do 
Pragozda Rajhenavski Rog,  

 ogled debele jelke.  

 Predstavitev gospodarjenja z gozdovi 
na Rogu danes in izzivi za prihodnost. 

 

 

ČAS ZA 
KOSILO 

TEREN STARI LOG, strokovno 
vodenje ZGS: 

 

Predstavitev dejavnosti LPN v 
sestavi ZGS.  

Ogled obore Stari log – pomen in 
delo. 

 

Vse podrobnosti o odhodu, ki bo organiziran z avtobusom in druge pomembne informacije z zvezi 
s strokovno ekskurzijo, boste prejeli v času izvajanja predevanj. 

Četrtek, 14. 
12. 2017 

8 – 13.00: Turizem v gozdnem prostoru z delavnico, Jože Prah, ZGS: 

- Rekreacijska in turistična vloga gozda 
- Tematske in gozdne učne poti 
- Gozdna pedagogika 
- Lastniki gozda in turizem v gozdnem prostoru 

Petek, 15. 12. 
2017 

8.00 - 
10.00:   

 Divjad v Sloveniji in zavarovane vrste. 

 Škode po divjadi, Franc Jarc, Zveza lovskih družin Novo mesto 

11.00 - 
13.00: 

Okrogla miza na temo: GOZDARSTVO, LOVSTVO IN TURIZEM.  

Sodelujoči v razpravi:  

 dr. Ana Jurše, MKGP (gozdarstvo),  

 Matevž Adamič, MKGP (lovstvo),  

 mag. Andrej Breznikar, ZGS (razvoj gozdarstva v Sloveniji v prihodnosti),  

 Rajko Štefanič, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije  

  Jože Prah, ZGS, TZS (celostni razvoj podeželja v zgodovinskem času in 
prostoru),  

 Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče (Primer produkta in razvoj turizma v 
gozdnem prostoru – Splavarjenje na reki Savi), 

 Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, Celostni razvoj 
podjetništva v luči gozda in divjadi 

Moderatorica: Helena Jurše Rogelj 

 


