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Spoštovane kolegice in kolegi, 
 
lepo vabljeni na 1. TRADICIONALNO LETNO SREČANJE GOZDARSKIH DRUŠTEV 
 
v soboto, 8.10.2022 ob 10. uri pri Polharskem domu na Pogorelcu (v Rogu nad Podturnom - 
Občina Dolenjske Toplice). 
 
Zveza gozdarskih društev Slovenije je na zadnjem volilnem občnem zboru 21.6.2022 v okviru 
programa aktivnosti obravnavala in potrdila predlog izvedbe vsakoletnega srečanja v okviru 
ZGDS v sodelovanju z gozdarskimi društvi in drugimi stanovskimi organizacijami. 
 
K temu nas je spodbudila ugotovitev in dejstvo, da kljub številnim strokovnim prireditvam, v 
Sloveniji nimamo tovrstnega letnega dogodka, ki bi v enem dnevu in na enem mestu združil in 
povezal gozdarke in gozdarje iz vse Slovenije.  
 
Koncept srečanj je preplet strokovnih oz. izobraževalnih vsebin (vsako leto druga glavna tema, 
drugo območje), kulturnega programa in druženja. Na srečanja se povabi tudi druge stanovske 
organizacije, tako na lokalnem kot tudi državnem nivoju. 
 
Na občnem zboru ZGDS je bil podan predlog za prvo srečanje – glavna strokovna tema pa bodo 
polhi, njihovo življenje in pomen za gozd in ljudi.  
 

  
Foto: J. Konečnik 

 
Organizatorji:  ZGDS v sodelovanju z DIT Novo Mesto  
 
Sodelujoči: ZGS, SIDG, ZRSVN, društvo Druščina polharjev POLH na Dolenjskem 
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Organizacijski odbor: Marija Černe (DIT Novo mesto, ZGDS), Stane Kumelj (Druščina polharjev 
Polh), Andrej Hudoklin (ZRSVN, OE Novo Mesto), Janez Konečnik (ZGDS), Boris Rantaša (ZGDS) 
in Lojze Gluk (ZGDS). 

Program 1. letnega srečanja gozdarskih društev, »Polh, gozd in človek«: 

10.00 do 10.30 - Prihod udeležencev in uvodni pozdrav, 

10.30 do 13.30 – Predstavitev Roga, sprehod po tematski poti Polharska pot (2 km), 
predstavitev raziskovalnih ploskev za preučevanje življenja polhov, ogled razstave o polhih in 
prikaz priprave polhov, 

14.00 – Kosilo (golaž, pokušina polhov) in druženje, 

17.00 – Polhanje. 

 
PRIJAVE: 
 
Rok za prijave: ponedeljek, 26. septembra 2022  
 
Kontaktna oseba za informacije in prijave: Marija Černe - DIT Novo Mesto 
(marija.judnic@gmail.com, 051-678-347).  
 
Prijave za svoje članice in člane zbirajo gozdarska društva.  
 
Iz organizacijskih razlogov je število omejeno na skupaj 120 udeležencev, zato lahko vsako 
društvo prijavi 7 udeležencev.  
 
V primeru, da posamezna društva ne bodo zapolnila kvot, bo naknadno poslano obvestilo, da so 
možne dodatne prijave. 
 
Kotizacija na udeleženca znaša 12 eur in vključuje stroške izvedbe programa, vodenja in kosila s 
pijačo. 
 
Prijava se izvede s plačilom kotizacije s strani gozdarskega društva na račun ZGDS (TRR: SI56 
0205 3001 8822 261 (NLB d.d.); namen: letno srečanje) ter email sporočilom kontaktni osebi 
(sporoči se število udeležencev). 
 
Za vse udeležence je potrebna ustrezna terenska oprema. 
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Tistim udeležencem, ki bi radi spoznali lov na polhe v praksi (dogaja se ponoči ob spremstvu 
izkušenih polharjev), bomo organizirali prenočevanje na Pogorelcu in bližnjih objektih (kontakt: 
Marija Černe).  
 
Za uspešno delo v bodoče bo potrebno sodelovanje celotne slovenske gozdarske stroke. VSI 
SKUPAJ zmoremo več in boljše - v dobro slovenskih gozdov, narave in ljudi. :-) 
 
Še enkrat prijazno vabljeni. :-) 
 
V imenu organizacijskega odbora:  
 

Lojze Gluk,  
predsednik ZGDS 

 
 


