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Svečana akademija ob 70-letnici univerzitetnega študija
gozdarstva
70-letnico študija smo 23. oktobra 2019 počastili
s svečano akademijo, ki so se jo udeležili visoki
gosti, med drugim, ministrica, dr. Aleksandra
Pivec, državna sekretarja, dr. Jernej Štromajer in
Damjan Stanonik, dekan Biotehniške fakultete,
prof. dr. Emil Erjavec, dekani gozdarskih fakultet
iz Zagreba, Sarajeva in Banja Luke, predstavniki
gozdarskih institucij iz Slovenije.
Rdeča nit vseh uvodnih in slavnostnih govorov
je bila velik pomen gozdov, njihovega upravljanja
in pa nujnost prilagajanja klimatskim in drugim
spremembam okvirnih pogojev pri gospodarjenju
z gozdovi.
Na svečani akademiji so bila podeljena priznanja Biotehniške fakultete domačim in tujim
institucijam, ki so v zadnjih letih pomembno
krepile pedagoško, razvojno in raziskovalno delo
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Domači prejemniki priznanj so bili Pahernikova
ustanova, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski
inštitut Slovenije in družba Slovenski državni
gozdovi, d.d. Med tujim institucijami so priznanja
prejele gozdarske fakultete v Zagrebu, Sarajevu,
Banja Luki, Dunaju, Padovi in Zvolnu.

Slika 1: Otvoritev novih prostorov: študent 1. letnika
univerzitetnega študija gozdarstva, Miha Dimc, državni
sekretar, dr. Jernej Štromajer in dekan Biotehniške
fakultete, prof. dr. Emil Erjavec (foto: K. Jarni).
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V drugem delu svečane akademije je bila
otvoritev nove učilnice in posodobljene velike
predavalnice z avlo. Ti prostori bodo znatno
izboljšali pogoje za pedagoško in razvojno delo
oddelka. Prenovo velike predavalnice in izgradnjo
nove večnamenske učilnice je delno financiral
oddelek z lastnimi sredstvi, ključen prispevek za
dokončanje investicije pa je omogočil investicijski
sklad Biotehniške fakultete, za kar imajo zasluge
dekan Biotehniške fakultete, prof. dr. Erjavec,
predsednik njenega Upravnega odbora, prof.
dr. Andrej Udovč in vsi prodekani fakultete. K
dokončanju novega večnamenskega prostora je
prispevala še Pahernikova ustanova, ki tudi sicer
izdatno podpira študente gozdarstva in raziskovalno delo na oddelku.
Ob zaključku svečane akademije je bila v istem
prostoru otvoritev fotografske razstave Gozd in
človek. Tema natečaja je bil gozd in človekov odnos
do gozdnega prostora, z razpisano temo pa smo
želeli opozoriti na značilnosti ali posebnosti, ki so
posledica večstoletnega človekovega neposrednega
ali posrednega delovanja v gozdu. Razstavljenih
je 19 fotografij. Prvo nagrado v kategoriji fotografinje in fotografi je za fotografijo Gozdni rob
prejel Miran Orožim, v kategoriji študentke in
študenti gozdarstva pa je prvo nagrado za fotografijo Lovska prejela Helena Smrekar.
Organizacijo in izvedbo prireditve je omogočil
Gozdni sklad, ki kot prvi proračunski sklad za
gozdove v sklopu promocije gozdov, gozdarstva
in gozdno-lesnih verig poudarja pomen izobraževanja in raziskovanja za trajnostno, sonaravno in
večnamensko gospodarjenje z gozdovi v Republiki
Sloveniji. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrana se iskreno zahvaljujemo za izkazano
podporo.
prof. dr. Andrej Bončina in
prof. dr. Robert Brus
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