Spoštovani!
Izjemnost Pohorja v vsakem od nas vzbudijo ponos in zavedamo se, da je njihovo ohranjanje
naš največji izziv!
Zavedajoč se izziva smo v okviru projekta NATREG že v letu 2009 začeli sklop različnih
posvetovanj, delavnic, izobraževanj in individualnih sestankov, s katerimi želimo doseči soglasje
o prihodnjih usmeritvah razvoja Pohorja. Ker se zavedamo pomembnosti Pohorja ne le za živali
in rastline, ki tam uspevajo, pač pa tudi za ljudi, ki s Pohorjem živite, lahko ključne izzive
območja Pohorja obravnavamo le skupaj z vami.
V letošnjem juniju smo tako s pomočjo delavnic že identificirali prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti na področju gozdarstva, kmetijstva in turizma, zato sedaj nadaljujemo s skupno
analizo vseh dejavnosti, ki so prisotne na pilotnem območju Pohorje, s ciljem vključitve
slehernega deležnika v oblikovanje vizije razvoja tega območja.
Vljudno Vas vabimo,
da se nam v četrtek, 14. oktobra 2010, v hotelu Arena v Mariboru,
pridružite na delavnici,
na kateri bomo dopolnili analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
ter oblikovali vizijo razvoja pilotnega območja Pohorje.

V postopku oblikovanja vizije pilotnega območja Pohorje vas potrebujemo, saj ste ravno vi eni
izmed glavnih uporabnikov tega edinstvenega območja.

Iz vizije, ki jo bomo skupno oblikovali, bodo izhajali strateški cilji in ukrepi, ki bodo omogočili
trajnosten in sonaraven razvoj Pohorja. Le ti bodo vključeni v osnutek Načrta upravljanja
pilotnega območja Pohorje, ki bo kot strokovna podlaga za usklajeno nadaljnje delovanje služil
sektorjem in ostalim deležnikom na območju.

Program:
08.30 – 09.10
09.10 – 10.30

Zbor udeležencev in uvodni pozdrav
•

•
•
•
10.30 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.15

Analiza deležnikov na Pohorju – rezultati anketnega vprašalnika »Načrt
upravljanja na pilotnem območju Pohorje« – Gregor Danev, vodja
projekta NATREG
Analiza namenske rabe in veliki razvojni projekti na Pohorju – dr. Jurij
Gulič
Cilji ohranjanja narave in dileme – Gregor Danev, vodja projekta
NATREG
Poročilo o že opravljenih analizah SWOT na področju gozdarstva,
kmetijstva in turizma – dr. Jurij Gulič, mag. Tanja Lešnik Štuhec

Odmor za kavo
•

Delo v skupinah – dopolnitev že izvedenih analiz SWOT

•

Poročanje delovnih skupin

Odmor za kosilo
•

Delo v skupinah – oblikovanje vizije razvoja Pohorja

•

Poročanje delovnih skupin

Zaključek

Vaše cenjene prijave sprejemamo do 11. 10. 2010 na e-naslov sebastjan.struc@zrsvn.si ali po
telefonu 02/333 13 74.
Lep pozdrav,
dr. Jurij Gulič,
lokalni koordinator projekta NATREG

