
partnerji: 

podporniki: Andragoški center SI, Center za zunanjo ureditev Preska, Čar lesa, GIZ pohodništvo, Gozdarski 
inštitut Slovenije, Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d., Inštitut za sistematiko višjih gliv, kipar Jiri Kočica, 
Milena Zlatar, Oglarska dežela, KTRC Radeče, ZRC SAZU, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Zveza lastnikov 
gozdov Slovenije in številni ljubitelji gozdov. 

Evropsko združenje gozdarjev in ljubiteljev gozda 24 evropskih držav,
ki zagovarjajo in spodbujajo sonaravno gospodarjenje z gozdom.

Fundacija, ki štipendira študente s področja gozdarstva, spodbuja
raziskovalne dejavnosti in promovira sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

Predsednik Republike Slovenije

prijava
na nagradni natečaj trajnostno ravnotežje med
različnimi interesi v gozdu

Za gozdove in ljudi!

Podpis prijavitelj,a :

Prijavitelj s prijavo na razpis sprejema vse razpisne pogoje sodelovanja, ki so objavljeni na 
www.pahernikova-ustanova.si .

Naslov in poštna številka:

Odgovorna oseba (pri skupinskih 
prijavah):

Telefon in/ali e-poštni naslov:

Letnica rojstva:

Oblika prispevka (poster, 
fotografija, kratek film …):

Ime in priimek prijavitelja oz. 
izobraževalna institucija:



V nagradnem natečaju lahko sodelujejo posamezniki in vzgojno-izobraževalne inštitucije iz Slovenije in 
tujine. Mladoletni posamezniki morajo prijavi priložiti dovoljenje staršev oziroma skrbnikov.

Vsak posameznik lahko na natečaju sodeluje z največ dvema prispevkoma, posamezna izobraževalna 
inštitucija pa lahko sodeluje z največ 10 prispevki.

Ocenjevalna žirija bo ocenila pravočasno prispele prispevke, ki so skladni z vsebino nagradnega natečaja. 
Posamezen pojem iz nagradnega natečaja lahko predstavite v celi širini njegovega razumevanja (npr. pod 
temo gozd razumemo vse rastline, živali in organizme, ki se v njem nahajajo, geološke elemente, človeka, 
pa tudi njegovo povezanost z območji na katerega mejijo – naselja, kmetijske površine,…). Ključni kriterij 
ocenjevanja je sporočilnost – nazornost predstavitve nasprotujočih si interesov posameznih interesnih 
skupin v gozd in obrazložitev pristopa k reševanju situacije. Ocenjevalna žirija lahko določi podrobnejše 
kriterije ocenjevanja.

Z oddajo prispevka udeleženec sprejme pravila nagradnega natečaja in zagotavlja, da je avtor poslanega 
prispevka. Udeleženec nagradnega natečaja soglaša in potrjuje, da lahko organizatorji natečaja 
uporabijo njegova dela za namene in promocijo, objave v katalogu, projekcijah, na razstavah, v člankih, 
na internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez plačila avtorju. Avtor pa obdrži 
avtorske pravice.

Avtorji dovoljujejo objavo poimenskega seznama udeležencev skupaj z doseženim rezultatom.

Udeleženci pošljejo svoje prispevke skupaj s prijavnico v digitalni obliki na elektronsko pošto oziroma 
natisnjeno ali na elektronskem nosilcu po navadni pošti na navedene naslove. Organizatorji nagradnega 
natečaja poslanih prispevkov ne bodo vračali.

Zmagovalni prispevki bodo objavljeni na spletni strani http://www.pahernikova-ustanova.si/.

Prijavnico in prispevek pošljite na naslov:
Pro Silva Slovenija, Zveza gozdarskih društev Slovenije
Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Internetna prijava na http://www.pahernikova-ustanova.si/
E-pošta: vesna.erhart@EKOmeter.si

Tone Lesnik, ProSilva
dr. Maks Marela, BF, Oddelek za lesarstvo 
predstavnik, Zveza lastnikov gozdov 
mag. Vesna Erhart, Zavod EKOmeter
Marko Lenarčič, GIZ za pohodništvo in kolesarstvo

1. 2. 2013   ro k za oddajo prispevkov
1. 3. 2013    o bjava rezultatov na spletni strani http://www.pahernikova-ustanova.si/
marec 2013 s lovesna razglasitev nagrajencev
v letu 2013  p redstavitev prispevkov na prireditvah (Čari lesa, Ljubljana …) in v medijih.

- voden ogled Posavskega gozda in vožnja s splavom (1x skupina do 40 oseb; podarja: KTRC Radeče)
- slovenski pragozd in ogled medvedjega brloga (1x skupina do 40 oseb; podarja: Zveza gozdarskih
 društev Slovenije)
- voden ogled sonaravnega gospodarjenja v Pahernikovih gozdovih (1x skupina do 40 oseb; podarja: 
 Pahernikova ustanova)

- vikend v apartmaju za 2 osebi na Pokljuki (1x; podarja: Zavod za gozdove Slovenije)
- preživeti noč z oglarjem (3x 1 oseba; podarja: Oglarska dežela Dole pri Litiji)
- knjiga »V poslanstvu dreves« (5 knjig; podarja: Center za zunanjo ureditev d.o.o.)
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