
 

  

CIKEL PREDAVANJ NOVEMBER – DECEMBER 2021 

 

Četrtek, 11. november, ob 18. uri, dr. MATEJA KIŠEK, spletna aplikacija zoom 

EKOSOCIALNE VLOGE GOZDA IN ZDRAVILNI UČINKI DREVES (GOZDNA 
TERAPIJA)  

Mateja Kišek,  je doktorica znanosti s področja upravljanja gozdnih ekosistemov in profesorica 
na Srednji gozdarski in lesarski šoli Maribor, avtorica številnih člankov o drevesih, (ustvarja 
rubriko v reviji Lovec in Moj mali svet). Doma je z znane Gašperjeve domačije na Močilnem pri 
Radečah, kjer raste najdebelejše slovensko drevo - Gašperjev kostanj (v prsnem obsegu meri 
drevo 11,10 metra, staro je več kot 400 let). Predstavila nam bo ekosocialne vloge gozda, 
zdravilne učinke dreves in vlogo dreves v prazničnem času, ki prihaja. Dotaknila se bo tudi 
zanimive teme - v svetu vse bolj priznane gozdne kopeli, ki izkorišča pozitivne učinke gozda na 
zdravje ljudi. 

    



     

(Foto: Mateja Kišek) 

Četrtek, 18. november, ob 18. uri, LAN HOČEVAR, spletna aplikacija zoom 

KJE SPIJO RISI ali SKRIVNO ŽIVLJENJE RISA V DINARSKIH GOZDOVIH  

Lan Hočevar je doma iz Kočevja, zaposlen pa je na Univerzi v Ljubljani, na Biotehniški 
fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večino delovnega časa pa preživi 
v naravi, kjer pridobiva podatke o ekologiji divjih živali. Raziskuje ekologijo velikih zveri, 
predvsem pa  ga zanima ris. V prostem času se ukvarja s fotografiranjem narave, 
kolesarjenjem in pohodništvom. Na predavanju boste izvedeli, kako raziskovalci 
proučujejo rise, spoznali pa boste vedenje in navade te največje evropske mačke. 

 

 



 

 

 

Foto: Lan Hočevar 

 

 

 



 

 

 

Četrtek, 2. december, ob 18. uri, dr. MATIJA TURK, Krpanov dom v Pivki 

PARSKA GOLOBINA IN PALEOLITSKE RAZISKAVE NA OBROBJU PIVŠKE 
KOTLINE 

Matija Turk je znanstveni sodelavec na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, kjer se ukvarja z 
raziskovanjem paleolitika in mezolitika. Je soavtor razstave Najstarejše zgodbe s stičišča 
svetov, ki je del stalne arheološke razstave v Narodnem muzeju Slovenije. 

V Centru DINA smo na ogled postavili zob, kanin, in os penis jamskega medveda iz Parske 
golobine, Matija Turk pa je tudi avtor prispevka o tem paleolitskem najdišču v knjigi Pivka 
2020, ki jo je lani izdala Občina Pivka. Parska golobina je eno izmed številnih jamskih 
paleolitskih najdišč, odkritih na obrobju Pivške kotline. V jami so med arheološkim 
izkopavanjem na začetku 50-tih let prejšnjega stoletja našli sledove neandertalcev in 
anatomsko modernih ljudi skupaj s številnimi ostanki živali, ki so na tem območju živele v 
ledeni dobi. Poleg Parske golobine in izkopavalca profesorja Franca Osoleta bo v predavanju 
predstavljena zgodovina raziskav paleolitskih najdišč v okolici Pivške kotline. 

 

Foto: Arhiv IzA ZRC SAZU 



 

Predvidoma sredi decembra TOMAŽ BERCE, Krpanov dom v Pivki srečanje v okviru projekta 
LIFE WOLFALPS EU 

KMETIJSTVO IN VELIKE ZVERI 

Tomaž Berce, biolog, zadnje desetletje aktiven na področju velikih zveri najprej kot 
prostovoljec, nato pa kot zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije. Od leta 2014 se največ 
ukvarja s področjem konfliktov med človekom in velikimi zvermi, predvsem z ukrepi za 
preprečevanje škod, ki jih velike zveri povzročajo v kmetijstvu. Pri svojem delu poskušam 
razumeti vse vidike življenja na območju prisotnosti velikih zveri, pri čemer mu življenje na 
podeželju omogoča še nekoliko bolj podroben vpogled v vsakdanje izzive.  

Na srečanju se mu bo pridružil tudi vzreditelj pastirskih psov in rejec drobnice.  

Ob 18:00 – Kmetijstvo in velike zveri - Pregled aktualnega dogajanja na področju velikih 
zveri in njihovega vpliva na kmetijstvo: stanje populacij, problematika pojavljanja škod, 
spopadanje z njimi in kako se s perečo temo spopadajo drugod po Evropi.  

Ob 19:00 - Varovanje drobnice s pomočjo pastirskih psov - Izkušnje vzreditelja pastirskih 
psov in rejca drobnice 

Ob 19:30 - Ogled centra za velike zveri Dina 

 

Foto: Irena Kavčič 


