
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporočilo za javnost 
 
 
 Ljubljana, 30. julij 2012 
 
 
Prosilva Slovenija in Pahernikova ustanova ter številni partnerji in 
podporniki bomo 8. septembra 2012 v Pahernikovem gozdu na Pohorju 
izvedli prireditev z naslovom Za gozdove in ljudi. Začela se bo ob 10.30 v 
Radljah ob Dravi, pri zgradbi Krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije. 
Zaključila se bo kmalu po 18. uri na terenu, z družabnim dogodkom in s 
skupno refleksijo, na kateri bo vsak udeleženec povabljen k besedi o vtisih, 
spoznanjih, vprašanjih, idejah ter predlogih. Namen prireditve je 
predstavitev različnih vlog gozdov, gospodarjenja z njimi po načelih 
sonaravnosti, trajnosti in ekonomičnosti, predstavitev Pahernikove ustanove 
ter spodbujanje razpravo med različnimi strokovnjaki in interesnimi 
skupinami (lastniki gozdov, gozdarski, lesarski, okoljski, kmetijski in drugi 
strokovnjaki, gospodarstveniki, politiki, predstavniki nevladnih organizacij, 
ljubitelji gozdov …).   
 

Tematiko »Za gozdove in ljudi« bomo predstavili na treh poteh skozi gozd, vsak 
pa se bo lahko podal po zanj najbolj navdihujoči. Skupine bodo po poteh 
spremljali vodniki, na določenih  točkah pa jih bodo nagovorili strokovnjaki s 
kratkimi predstavitvami.   

 

Na prireditvi bomo objavili tudi nagradni natečaj o trajnostnem ravnotežju 
med različnimi interesi v gozdu. 

 
 
 
 



 

Na prireditev bodo iz več krajev po Sloveniji vozili avtobusi po naslednjem redu: 

Iz smeri Brežice in Celje: 7.15 – Brežice, AP pri gimnaziji, 7.30 – Krško, AP pri 
železniški postaji, 8.00 – Boštanj, AP nasproti Petrola, 8.20 – Radeče, AP pri 
železniški postaji, 8.50 – Celje,  AP pri Tušu, 9.10 – Tepanje, postanek 20 minut, 
10.30 – Radlje ob Dravi 

Iz smeri Ljubljana: 7.45 – Ljubljana, parkirišče ZOO,  9.15 – Gornji Dolič 
Mislinja, postanek 20 minut gostišče Jožko, 10.30 – Radlje ob Dravi 

Iz smeri Piran:  6.00 – Piran, AP, 6.20 – Koper, AP, 7.10 – Postojna, Petrol , 7.25 
– Unec, makadamsko parkirišče, 7.55 – Ljubljana, parkirišče Rutar – Rudnik, 
8.10 – Lukovica, postanek 20 minut, 10.30 – Radlje ob Dravi 

Tudi za prevoz iz Radelj do Pahernikovega gozda bo poskrbljeno. 
 
 
 
 
Pahernikova ustanova se zavzema za uveljavljanje in razvoj sonaravnega 
gospodarjenja z gozdovi. Zgledno sonaravno gospodari s Pahernikovo gozdno 
posestjo, ki je hkrati učni objekt za študente gozdarstva, ohranja spomin na 
gozdarskega strokovnjaka Franja Pahernika in družino Pahernik, štipendira 
študente gozdarstva, spodbuja raziskovalne dejavnosti in splošni napredek 
gozdarskih ved.  
 
 
Prosilva Slovenija je sekcija Zveze gozdarskih društev Slovenije. Njeno 
poslanstvo je razvoj in promocija gospodarjenja z vsemi vlogami gozdov po 
načelih trajnosti, sonaravnosti in ekonomičnosti. Je članica Prosilva Europe.  
 
 
 
 
Kontakt: Jože Prah  
Telefon: 041 657 560; E-pošta: prah.joze@volja.net  
 
 

 
Z veseljem vas pričakujemo! 
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