
Prireditev se bo začela ob 10.30 na Krajevni enot Zavoda za gozdove Slovenije v 
Radljah ob Dravi (Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi), v primeru zelo slabega vremena 
pa v Osnovni Šoli Radlje ob Dravi (Koroška cesta 17).

Obsegala bo naslednje sklope:
- sprejem in registracija udeležencev,
- uvodni pozdravi,
- doživljanje treh poti gozda in ljudi,
- pogovor o doživetjih in spoznanjih o gozdu in ljudeh (refleksija),
- kulturni program in druženje ob ognju.

Proti Radljam ob Dravi se bomo odpeljali ob 18.30.

Naravi in udeležencem prijazno bomo organizirali skupen prevoz iz Posavja, Celja in 
Pirana v Pahernikov gozd in nazaj.

Prosimo, da do 20.8.2012 potrdite udeležbo in svojo izbrano pot sporočite na elektronski naslov vesna.erhart@ekometer.si 
ali telefonsko številko 041 745-184. Organizirali bomo tri enako številčne skupine, zato morda žal ne bomo mogli upoštevati 
vseh vaših želja.

ZA GOZDOVE
IN LJUDI
Vabimo vas na prireditev, ki bo v soboto 8. septembra 2012 
v Pahernikovem gozdu na Pohorju.

Vstopili bomo v čudoviti svet gozda in ga doživljali ter
spoznavali na poteh z različnimi temami.

Z veseljem vas pričakujemo!

Tone Lesnik,     Maks Sušek, 
ProSilva Slovenija    Pahernikova ustanova

POTRDITEV UDELEŽBE:



Namen prireditve je predstavitev vloge gozdov in sonaravnega načina gospodarjenja 
z njimi ter spodbuditi razpravo med ljudmi različnih strok in interesov. 

Tematiko »Za gozdove in ljudi« bomo predstavili skozi tri poti gozda in ljudi, 
posameznik pa se bo podal po njemu najbolj navdihujoči. Vsako skupino bo po poti 
spremljal vodnik, na posamezni točki pa vas bo pozdravil strokovnjak s svojo kratko 
predstavitvijo.

1. pot: POHORSKA DRUŽINA
Les za trajnostni razvoj, Gozd in voda, Gozdna tla, Gozd in bogastvo gliv, Izvor gozdov, 
prakrajina in pragozdovi, Zgodovina Pohorskega gozda in izvori sonaravnosti, Gozdna 
kultura, Pahernikova smreka: Drevesa v presežnikih in Gozdna kultura

2. pot: VZORČNI GOZD
Pahernikova smreka: Drevesa v presežnikih, Gozdna kultura, Gozdne živali, Nega 
gozda, Gozdu prijazne tehnologije dela, Učenje Pohorcev o gozdu, lesu, kamnu in vodi, 
Dragocenost (čar) lesa, Gozd, rekreacija in turizem in Gozdna kultura

3. pot: PAHERNIKOVA SMREKA 
Gozdna kultura, Gozdna pedagogika, Podnebne spremembe in gozd, Gozdna kultura, 
Zdravje gozda, Trajnostna raba gozdnih virov, Bogastvo gozdnih rastišč Slovenije,  
Pahernikova smreka: Drevesa v presežnikih in Lastniki gozdov

Udeleženci sami odgovorno poskrbijo za svojo varnost na poti, mi pa bomo poskrbeli 
za čudovito doživetje in okrepčilo!

ZA GOZDOVE
IN LJUDI

Podrobnejši opis poti in program projekta »Za gozdove in 
ljudi« bodo v kratkem objavljeni na
http://www.pahernikova-ustanova.si.


