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Bilateralno sodelovanje v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 

Problematika vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju 

Posvet in terenska delavnica 

Kope, 21. in 22. junij 2017 

 
Spoštovani! 
 
Kope se nahajajo na delu Pohorja, ki je še posebej obremenjeno s stihijsko vožnjo z motornimi vozili v 
naravnem okolju. 
 
Projekt SUPORT – trajnostno upravljanje Pohorja je prinesel nova znanja in predlagal ukrepe za 
izboljšanje upravljanja voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Več o tem na spletni strani Projekti 
Pohorja. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 in se je 
zaključil v letu 2016. 
Danes je znaten del Pohorja prepoznan kot naravovarstveno pomembno območje na državni in 
evropski ravni – med drugim spada v vseevropsko omrežje Natura 2000. Številni interesi na omejenem 
območju terjajo aktivno upravljanje in usklajevanje.  
 
Projektni partnerji si prizadevamo nadaljevati z aktivnostmi za boljše upravljanja Pohorja ter urejanje 
voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Neurejene vožnje z enduro/motokros motorji, 
štirikolesniki ter motornimi sanmi na Pohorju namreč predstavljajo posebej pereč problem. 
Vabimo vas, da se udeležite posveta in terenske delavnice, ki bo potekala 21. in 22. junija 2017 v 
večnamenskem objektu Občine Mislinja Center Kope. Center se nahaja za bolj poznanim 
Grmovškovim domom. Dostop na Kope je možen z osebnim avtomobilom iz Slovenj Gradca ali Šmartna 
pri Slovenj Gradcu. 
 
Prijave na dogodek sprejemamo na elektronski naslov ljudmila.medved@zgs.si, vendar najkasneje do 
petka, 16. 6. 2017. 
 
Za udeležence smo zagotovili možnost nočitve na Kopah. Kolikor se boste za to odločili, nam prosim 
ravno tako sporočite najkasneje do petka, 16. 6. 2017, na elektronski naslov ljudmila.medved@zgs.si 
 
Veselimo se srečanja z vami !  
 

V imenu organizatorja Zavoda za gozdove Slovenije:  
Vodja OE ZGS Slovenj Gradec, spec. Milan Tretjak, univ.dipl. inž. gozd  

 
Ljudmila Medved, univ.dipl. inž. gozd.  
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Sreda, 21. 6. 2016 

930 – 1000 Sprejem in registracija udeležencev v Centru Kope    

1000 – 1140 

• Pozdravni nagovori 

• Predstavitev problematike posvetovanja in izkušnje ZGS z upravljanjem na 

območju projekta SUPORT – Ljudmila Medved, Zavod za gozdove Slovenije 

• Zaznavanje motenj/prostočasnih aktivnosti v naravnem okolju na Pohorju – 

rezultati spremljave s števci -  dr. Jurij Gulič in dr. Nika Debeljak Šabec, Zavod RS 

za varstvo narave 

• Učinkovito upravljanje Natura 2000 območij - mag. Peter Zajc, RRA Koroška  

• Predstavitev primerov sistema upravljanja na Norveškem -  Ivar-Petter-Grotte, 

Iinštitut Vestlandsforsking, Kraljevina Norveške; 

• CRP projekt  - Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo 

gozdov  - dr. Andrej Verlič, Gozdarski inštitut Slovenije  

140 – 1200 Odmor  

1200 – 1400 Razprava in priprava sklepov posveta  

1400 Kosilo  

Za vse, ki na Kopah prespite: 

1500 – 1600 Nastanitev v apartmajih (Lukov dom)  

1700 – 1800 

Center Kope – možnosti razvoja turizma na Slovenjegraškem Pohorju 

Zoisovi dnevi Mislinja – razstava mineralov in kamnin Pohorja – Center Lopan Mislinja  

1830 – 2000 Večerja v restavraciji na Kopah  

2000 Druženje  

 

Četrtek, 22. 6. 2017 

URA OPIS 

900– 930  Zbor pred Centrom Kope   

930  

Odhod na teren, pohod in terenski ogled stanja na ovršnem grebenu Pohorja med Kopami in Črnim 

vrhom 

1000 – 1200 Izmenjava izkušenj iz projekta na terenu in možnosti nadaljnjega sodelovanja parterjev 

1230 – 1400 Kosilo in odhod udeležencev 

 


