Spoštovani.
Danes so gozdarstvo in prostočasne aktivnosti poglavitne človekove dejavnosti na traviščih na ovršju
Pohorja, pohorskih planjah. Prisotnost naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov ter živalskih in
rastlinskih vrst na pohorskih planjah je posledica prepleta naravnih danosti in človekovih dejavnosti v
preteklosti. Danes pa je ta prostor 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
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.
Vabimo vas, da se nam 4. februarja 2016 pridružite na delavnici, s pričetkom ob 9. uri, ki bo potekala
v Centru Kope – večnamenskem objektu občine Mislinja na Kopah (Razborca 64, 2383 Šmartno pri
Slovenj Gradcu).
Na njej želimo predstaviti problematiko upravljanja pohorskih planj, travišč, ter skupaj z vami iskati
rešitve za učinkovitejše upravljanje, ki bo omogočalo ohranjanje biotske pestrosti in kulturne dediščine
tega prostora, ob hkratnem razvoju prostočasnih aktivnosti.
Predviden program delavnice
8.30 do 9.30, prihod udeležencev ter predstavitev pohorskih zelišč (Društvo narava Pohorja)
9.30 do 11.00, I. sklop
Pozdravni nagovor
Program upravljanja območij Natura 2000 (Zavod RS za varstvo narave)
Upravljanje travišč
Zgodovina nastanka travišč na Pohorju (RRA Koroška)
Razvoj ideje o ohranjanju travišč (Zavod za gozdove Slovenije)
Naravovarstveni pomen travišč danes (Zavod RS za varstvo narave)
11.00 do 11.15, odmor
11.15 do 12.15, II. sklop
Izziv večfukcijskega upravlja travišč danes (RRA Koroška)
Vodena anketa (Zavod RS za varstvo narave)
12.15 do 14.00, izmenjava izkušenj in druženje ob kulinariki Pohorja

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 1. 2. 2015, na elektronski naslov
info@rra-koroska.si ali telefonsko številko 05 90 85 190.
Veselimo se srečanja z vami.

