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Priloga 1:  
 
Poročilo o strokovnem dogodku EPUO 
 
 
Nosilec dogodka:  
 

 Naziv ustanove: KTRC Radeče 

 Odgovorna oseba za dogodek: Marija Imperl 

 
Naziv dogodka: Obnovimo slovenske gozdove, po vetrolomu na Magolniku 
 
Datum in kraj dogodka: 26.maj 2016, Magolnik, Radeče 
 
Izbrana ciljna skupina: podeželani, lastniki gozdov, učenci PŠ in OŠ, člani društev in ostala 
javnost 
 
Povabljeni deležniki: 

 

 seznam sodelujočih v strokovnem delu:  
 Zavod za gozdove Slovenije, Jože Prah, joze.prah@amis.net 
 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulkteta oddelek za gozdarstvo, prof. dr. Jurij Diaci 
 KGZ Slovenije, Zoran Kramar 
 Društvo lastnikov gozdov Sopota-Laško, Herbi Blatnik, herbi.blatnik@gmail.com 
 Prosilva Slovenija, članica Prosilve Europe, Tone Lesnik, anton_lesnik@t-2.net 

 
 seznam sodelujočih v praktičnem delu: 
 dijaki Srednje lesarske šole Maribor 
 dijaki Srednje gozdarske šole Postojna 
 člani Zveze lastnikov gozdov Slovenije,  
 podeželani, kmetje 
 učenci PŠ Svibno in OŠ Radeče 
 Hortikulturno društvo Radeče 
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Vsebina dogodka 
 strokovni del: Trajnostno gospodarjenje z gozdovi v primeru naravnih nesreč 

Modeli in principi trajnostnega pristopa 
Predavanje in predstavitev dobrih praks iz Slovenije in tujine 
Predstavitev dosedanje trajnostne obnove področja Magolnika po 
uničujočem vetrolomu 
 

 praktični del: Gojitvena dela v gozdu po vetrolomu 
Delo na terenu z udeleženci  
 

 
Vizualna in medijska promocija: Vabilo, plakat, CATV, FB, Novi Tednik, Posavski obzornik 
 
Ugotovitve o organizacijski plati dogodka in sodelovanju z ACS: 
 
V dogodek je bilo vključenih več kot 75 udeležencev iz raznih delov Slovenije. Poleg domačinov 
iz radeške občine so sodelovali dijaki srednjih šol iz Postojne in Maribora, lastniki gozdov pa so 
prišli od povsod. Dogodek je bil sestavljen iz dveh delov, kabinetnemu delu v Hiši na Magolniku 
je sledil praktični del v gozdu. Organizator je poskrbel za jutranji zajtrk in popoldansko kosilo, ko 
so udeleženci v sproščenem okolju izvedli evalvacijo delovnega dne in zapisali ugotovitve in 
priporočila. Ves čas dogodka so bile prisotne tudi tri predstavnice ACS, ki so sodelovale v 
programu in tvorno prispevale k izvedbi srečanja. 


