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PRIJAVA TEME PREDAVANJA U SVRHU STRUČNOG USAVRŠAVANJA INŽENJERA 

ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE 

 

 

1. Naslov teme:  

 

Šumski reprodukcijski materijal (ŠRM) kao osnov stabilnosti i adaptabilnosti šumskih 

nasada – proizvodnja i primjena 

 

 

2. Stručno područje: - opće šumarstvo 

 

3. Ime autora (i koautora) i kratki životopis:  Dr. sc. Sanja Perić 

Dr. sc. Sanja Perić  

Rrođena je 16. kolovoza 1966. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Ivanskoj, a 

srednju pedagošku u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje u Bjelovaru. Na Šumarskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1990. g., te stekla naziv diplomirani inženjer 

šumarstva. Na istom fakultetu stekla je akademski stupanj magistra biotehničkih znanosti 

(1998.) i doktora znanosti (2001). Godine 2004. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika, 2007. u zvanje višeg znanstvenog suradnika, a 2009. u znanstveno zvanje 

znanstvenog savjetnika. Pripravnički staž odradila je u poduzeću Hrvatske šume, p.o. Zagreb u 

UŠ Bjelovar. U travnju 1992. g. zapošljava se na radnom mjestu revirnika u Šumariji 

Jastrebarsko, UŠ Karlovac, a od 1994. radi kao zamjenik upravitelja iste Šumarije. Od lipnja 

1997. do listopada 1998. g.  zaposlena je u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u Upravi za 

šumarstvo i lovstvo, kao viši savjetnik za zaštitu šuma, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo. 

Od 1998. g. radi u Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma HŠI u Jastrebarskom.  Od 2002. do 

2005. g. bila je pročelnica Odjela za ekologiju i uzgajanje šuma i predsjednica Znanstvenog 

vijeća iste ustanove. Od 2002.-2004. g. bila je član Upravnog vijeća ŠI, Jastrebarsko i član 

Uređivačkog odbora časopisa „Radovi” (2008-2010). Sada radi na radnom mjestu znanstvenog 

savjetnika u Zavodu za uzgajanje šuma HŠI. 

Upisana je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike 

Hrvatske pod matičnim brojem 227774. U okviru znanstvenoistraživačkog rada bila je voditeljica 
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većeg broja nacionalnih projekata pri MZOŠ, „Hrvatske šume”d.o.o., „Holcim”d.o.o., JU PP 

Velebit..., a također je na niz bila suradnik.  Surađivala je na međunarodnom Co-coop projektu,  

COST Action E-52 projektu, COST Action FP0703 ECHOES i EUFORGEN programu. U 2008. godini 

prijavila je FP7 projekt u sklopu programa „Cooperation” – Call ID „FP7-KBBE-2008-2B) - 

Prijedlog br. 226410 EDES (Enhancement of Dendromass Energy from Short Rotation Carbon 

Forestry), koji je pozitivno ocijenjen no nije sufinanciran od EU fondova. 

Članica suradnica je Akademije šumarskih znanosti od 2005. godine i članica Hrvatske 

komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije od  2006. godine. Isto tako članica je Hrvatskog 

šumarskog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskog biološkog društva, Hrvatskog 

biometrijskog društva, IUFRO sekcije za rasadničku proizvodnju i  EUFORGEN sekcije za listače 

koje tvore sastojine. Sudjelovala je na IUFRO konferencijama. Bila je član izaslanstva Republike 

Hrvatske na XII Svjetskom šumarskom kongresu u Quebecu, Kanada. U okviru Co-coop projekta 

boravila je na znanstveno-stručnom usavršavanju u Francuskoj i pohađala 10th School of 

biometrics u Cavtatu. Za vrijeme rada u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (1997-1998) 

sudjelovala je u radu Povjerenstava o ocjeni Studija utjecaja na okoliš, Povjerenstva za izradu 

Zakona o šumama, Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama, Povjerenstva za šumsko 

sjemenarstvo i rasadničarstvo te u izradi Strategije i akcijskih planova u Hrvatskoj. Koautor je 

poglavlja «Biološka i krajobrazna raznolikost Hrvatske» u knjizi «Pregled stanja biološke i 

krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite. 

Od 2011. godine predsjednica je Stručnog povjerenstva za topole pri Ministarstvu 

poljoprivrede.  

Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na dodiplomskom i specijalističkom 

poslijediplomskom studiju na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Član je povjerenstva 

za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radova. 

Znanstvena aktivnost zasnovana je na istraživanju problematike uzgajanja šuma s 

posebnim naglaskom na rasadničku proizvodnju, podizanje šumskih kultura i gospodarenje 

njima. Stručna aktivnosti ogleda se kroz objavljivanje stručnih radova, sudjelovanje na stručnim 

skupovima, aktivnostima u radnim skupinama te kroz izrađene studije i projekte.  
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Koautor: Martina Tijardović, dipl. ing.šum. 

Martina Tijardović, dipl. ing.  

Rođena je 1980. godine u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu školu (1987-1995.). 1999. 

godine završava opći smjer X. gimnazije. Maturalni rad pod naslovom „Sušenje šuma hrasta 

lužnjaka u Pokupskom bazenu“ izradila je u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom te 

obranila s odličnim uspjehom. Iste godine upisuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

(1999/2000). Redovito upisuje sve akademske godine te diplomira u veljači 2005. godine na 

Zavodu za uzgajanje šuma, kolegiju Šumarska fitocenologija („Sinekološke značajke bukovih 

šuma na Bilogori“) čime stječe naziv diplomirani inženjer šumarstva. Po završetku studija nalazi 

se među prvih pet studenata po uspjehu studiranja. 

Pripravnički staž (2005-2006.) odrađuje u Hrvatskim šumama, UŠP-i Karlovac, šumariji 

Draganić gdje se upoznaje sa svim poslovima potrebnim za vođenje revira. U okvirima 

pripravničkog staža prisustvuje seminaru s temom normiranja te na području cijele uprave 

šuma postavlja i korigira norme (sječa, izvlačenje teškom mehanizacijom, uzgojni radovi). Nakon 

pripravničkog staža, od travnja 2006. do 31.12.2007. godine obavlja posao revirnika u šumariji 

Draganić.   

U Hrvatskom šumarskom institutu započinje s radom 01. siječnja 2008. godine na 

radnom mjestu znanstvenog novaka, na projektu „Očuvanje stabilnosti i produktivne 

sposobnosti šumskih kultura“ (voditeljica projekta: dr. sc. S. Perić, šifra projekta: 024-0682041-

2098) na Zavodu za uzgajanje šuma. 20. siječnja 2009. godine upisuje postdiplomski doktorski 

studij na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu („Supstitucija kultura obične smreke u 

Hrvatskoj“). Na radnome mjestu asistent-znanstveni novak na Zavodu za uzgajanje šuma 

zaposlena je i danas.  

U okvirima znanstvenoistraživačkog rada sudjeluje na više znanstvenih skupova, 

radionica te kraćih usavršavanja u zemlji i inozemstvu. U razdoblju od 22.05.2009.-23.06.2009. 

obavlja usavršavanje na Finskom šumarskom institutu (Metla) pod nazivom “Potentials of forest 

and forest products to mitigate climate change. Case studies Finland and Croatia”.  

Članica je Hrvatskog šumarskog društva te aktivno sudjeluje u izvođenju terenske 

nastave studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz više kolegija.  
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4. Naziv institucije ili tvrtke izvoditelja predavanja:  Hrvatski šumarski institut 

            

5. Sažetak predavanja i vrijeme trajanja 

Šume i šumska zemljišta zauzimaju oko 47% ukupne površine Hrvatske. Gruba procjena 

trenutno dostupnih površina za privođenje šumskoj proizvodnji na području R Hrvatske iznosi 

oko 1. 000 000 ha. To se odnosi na krško područje, neobrasle šumske i izvanšumske površine, 

niz degradacijskih oblika sastojina i dr. Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo važna su 

sastavnica gospodarenja šumama koje obuhvaća jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju. 

Niz različitih negativnih pojava, kao što su sušenje šuma, štete i nestanak šuma nakon požara, 

napadi raznih štetnika, jaki vjetrovi, te u najnovije vrijeme promijenjene klimatske prilike, 

utjecale su na potrebu unapređenja šumskog sjemenarstva i rasadničarstva s ciljem poboljšanja 

rasadničke proizvodnje i intenzivnijeg osnivanja šumskih nasada (kultura i plantaža). Klonske 

sjemenske plantaže najvažnijih autohtonih vrsta šumskog drveća, njih 18, kao i 140-tak 

registriranih priznatih sjemenskih sastojina dobra su podloga za kontinuiranu i kvalitetnu 

proizvodnju ŠRM. U Republici Hrvatskoj registriran je veći broj rasadnika za proizvodnju ŠRM 

listača i četinjača, ali na žalost. njihov značaj nije prepoznat, kako u šumarskoj struci tako i  u 

gospodarskom smislu. Ako se k tome istakne energetski problem u našoj zemlji, te sve veći 

značaj obnovljivih izvora energije, vidljivi su objektivni razlozi za prijedlogom ove teme. 

Primjenom europskih principa rasadničke proizvodnje uz obaveznu modernizaciju proizvodnog 

procesa osigurati će se kvalitetnija proizvodnja ŠRM u rasadniku. Suvremenim metodama 

rasadničke proizvodnje i primjenom gnojiva i dodatnih sredstava proizvoditi će se kvalitetniji 

ŠRM. Primjenom adekvatnih tehnika pošumljavanja i uzgoja utjecati će se na povećanje uspjeha 

pošumljavanja, proizvodnje kvalitetnije drvne mase, povećanje biomase, a samim tim i  

povećanje ekonomske dobiti. Postojeće prirodne šume i šumske kulture te plansko podizanje 

novih šumskih nasada predstavlja značajan nacionalni prirodni obnovljivi resurs.  

 

Ključne riječi: ŠRM, europski principi proizvodnje i primjene ŠRM, plansko podizanje šumskih 

nasada 
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Način rada: - predavanje u dva dijela (modernizacija proizvodnje ŠRM u rasadnicima, suvremeni 

principi pošumljavanja-europski primjeri) 

 

Predviđeno vrijeme trajanja predavanja: - dva školska sata 

 

6. Ishodi učenja: 

a. Prepoznati važnost provenijencije i kvalitete ŠRM u podizanju šumskih nasada 

b. Identificirati važnost povezivanja šumarske znanosti i struke  s transferom novih 

dostignuća u modernizaciji proizvodnog procesa u rasadnicima 

c. Analizirati dosadašnju proizvodnju ŠRM u RH  

d. Prilagoditi zakonske okvire specifičnostima u proizvodnji ŠRM 

e. Objasniti ulogu šumarstva kao gospodarske grane  u povećanju energetskog potencijala 

f. Shvatiti važnost unapređenja gospodarenja postojećim šumskim kulturama, kako u 

biološkom, ekološkom tako i u ekonomskom smislu 

 

 

Dr.sc. Sanja Perić 

Martina Tijardović, dipl.ing. 


