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Krasno, 15. veljače 2017. 
 
 

Znanstveno - stručni skup 
„Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit“ 

 
 
Poštovani suradnici! 

Pozivamo vas da sudjelujete na znanstveno-stručnom skupu koji će se povodom 18 godina osnivanja 
Parka i 16 godina rada Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, održati u Krasnu 24. i 25. 
svibnja 2017. godine. 

Skup će se održati kao jedna od aktivnosti kojima ćemo obilježiti Međunarodni dan biološke 
raznolikosti, Europski dan Parkova, Dan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, te 2. Tjedan parkova 
Hrvatske. 

Skup je namijenjen znanstvenicima i stručnjacima, članovima udruga koje se bave zaštitom prirode i 
okoliša, stručnim djelatnicima s područja zaštite prirode i okoliša te javnosti. 

S obzirom da Ustanova započinje pripremne radnje za potrebe izrade novog Plana upravljanja 
Parkom, u sklopu skupa održat će se i radionica čiji je cilj povezati rezultate znanstvenog i stručnog 
rada s potrebama upravljačkih aktivnosti u Parku. 
 
 

Ciljevi skupa 
- Predstavljanje rezultata dosadašnjeg znanstvenog i stručnog rada na području Nacionalnog 

parka Sjeverni Velebit 
- Povezivanje i jačanje komunikacije između znanstvenika i stručnjaka, istraživača s različitih 

područja 
- Implementacija rezultata znanstvenog i stručnog rada u upravljanju prostorom Parka 

 
 

Organizatori i odbori 
Organizator: Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ 

Suorganizator: Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode 

Pokrovitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

Organizacijski odbor: Svjetlana Lupret-Obradović, Dubravka Kljajo, Irena Krušić Tomaić, Tea Šilić, 
Vedran Katalinić, Maša Ljuština 

Znanstveni odbor: 

- Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni-fakultet, 
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo 

- Dr. sc. Andrej Stroj, Hrvatski geološki institut, Zagreb 
- Doc. dr. sc. Dalibor Paar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički 

odsjek  
- Doc. dr. sc. Neven Bočić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Geografski odsjek 
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- Jana Bedek, Hrvatsko biospeleološko društvo 
- Dr. sc. Ivana Kušan, ADIPA - Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti 

Hrvatske 
- Dr. sc. Suzana Buzjak, Hrvatski prirodoslovni muzej 
- Dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej 
- Dr. sc. Gordan Lukač, JU „Nacionalni park Paklenica“ 
- Slaven Reljić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zavod za biologiju 
- Dr. sc. Martina Ivanuš, Ministarstvo kulture 

 
 

Kontakt i prijave 
- Izlaganja se mogu prijaviti u obliku predavanja ili postera preko obrasca za prijavu. 
- Upute za autore bit će dostupne na web-stranici skupa. Sažeci se šalju na skup2017@np-

sjeverni-velebit.hr 
- Organizatori mogu promijeniti oblik izlaganja ovisno o broju prijava. O eventualnim 

promjenama autori će biti pravovremeno obaviješteni. 
- Na skupu se može sudjelovati i bez prijavljenog izlaganja. 
- Za sudjelovanje na skupu ne plaća se kotizacija. 
- E-mail adresa skupa: skup2017@np-sjeverni-velebit.hr 
- Web stranica skupa: skup2017.np-sjeverni-velebit.hr 

 
 

Važni datumi 
Rok za prijavu sudionika s izlaganjima 13.03.2017. 

Rok za predaju sažetaka 14.04.2017. 

Obavijest o prihvaćanju rada 08.05.2017. 

Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja 10.05.2017. 

Početak skupa 24.05.2017. 

 
 

Smještaj i ostale korisne informacije 
 
Sudionici sami pokrivaju troškove smještaja. 
U Krasnu je moguće organizirati smještaj na više lokacija, u privatnim apartmanima ili hotelima. Cijene 
noćenja kreću se od 90,00 do 130,00 kn. Smještaj je dostupan i u okolnim mjestima. 
>> Smještaj - više informacija 
 
Organizator osigurava: 

- Radne materijale skupa 
- Knjigu sažetaka 
- Hranu i osvježenje tijekom trajanja skupa 
- Pomoć pri organizaciji smještaja 

 
Veselimo se vašem sudjelovanju! 

 

Organizacijski odbor Skupa 
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