
 

 

 

 

 

Spoštovani. 

 

Februarja 2016 smo vam posredovali najavo delavnice v okviru izvajanja projekta SUPORT – trajnostno 

upravljanje Pohorja. Na delavnici vam bomo predstavili rezultate projekta, ki so pomembni za 

oblikovanje učinkovitejših rešitev upravljanja voženj z motornimi vozili v naravnem okolju.  

 

 

   
 

 

Vabimo vas, da se nam na delavnici pridružite v sredo, 16. marca 2016.  

 

Delavnica bo potekala v dvorani Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec (Ozare 18, 2380  

Slovenj Gradec, lokacija na Google zemljevidih: https://goo.gl/maps/z3zY1eHWJK42)  

 

 

 

Program delavnice 

 

I. del 

9.30 Prihod udeležencev in registracija 

10.00 Uvodni pozdravi 

10.10 Uvod v delavnico: predstavitev problematike voženj z motornimi vozili v naravnem okolju 

Peter Zajc, RRA Koroška 

10.30 Projekt SUPORT: prostorska razporeditev voženj z motornimi vozili v naravnem okolju  

na Pohorju 

 Branko Gradišnik, Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Slovenj Gradec 

10.45 Projekt SUPORT: zaznavanje frekvence voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na Pohorju 

na podlagi feromagnetnih senzorjev 

dr. Jurij Gulič in Sebastjan Štruc, Zavod RS za varstvo narave, območna enota Maribor 

11.00 Projekt SUPORT: rezultati raziskave med uporabniki motornih vozil na Pohorju in izvedeni 

ukrepi upravljanja voženj z motornimi vozili 

 Peter Zajc, RRA Koroška  

11.20 Odmor s pogostitvijo 

 

II. del 

12.00 Moderirana delavnica z diskusijo: kako oblikovati učinkovitejše upravljavske rešitve voženj z  

motornimi vozili v naravnem okolju? 

 

  



Vaše dosedanje izkušnje in znanja so pomembna. Skupaj z vami želimo v diskusiji oblikovati 

učinkovitejše upravljavske rešitve. 

  

Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava in sicer najkasneje do petka, 11. 3. 2016. Vašo 

udeležbo lahko potrdite na elektronski naslov info@rra-koroska.si ali telefonsko številko  05 90 85 190. 

 

Veselimo se srečanja z vami. 

 

 

Pripravil        Karmen Sonjak 

Peter Zajc        direktorica RRA Koroška 

 

 

 

 

 

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. Cilj projekta SUPORT 
– trajnostno upravljanja Pohorja je, da se doseže učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja 
območij Natura 2000, in sicer z iskanjem rešitev za bolj trajnostni razvoj Pohorja. To bo hkrati 
zagotavljalo izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij in razvoj prostočasnih 
aktivnosti v naravi. 
 
Tekom izvajanja projekta se je potrdilo, da še posebej perečo težavo predstavlja neurejeno področje 

voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. 
 

Projekt SUPORT  se izvaja in financira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in 

Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014. Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, 

območna enota Slovenj Gradec. Partnerji v projektu so Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

RRA Koroška – regionalna razvojna agencija za Koroško, Občina Zreče in Občina Ribnica na Pohorju. 


