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PROGRAM DELA NZ Smrekovec za leto 2007
Na prvi redni Skupš ini NZ Smrekovec, ki je bila dne 06.04.2005, so bile sprejete naslednje
programske smernice delovanja zveze za mandatno obdobje 2005 – 2009:
-

vzpostavitev aktivne povezave sorodnih društev in krajevnih skupnosti na obmo ju
Smrekovškega pogorja (ozemlje ob in Šoštanj, Mozirje, Ljubno ob Savinji, rna na
Koroškem),
vzpostavitev sistema obveš anja za lane in lokalno prebivalstvo ter ob ine,
izoblikovanje skupne akcije z vsemi lani (enkrat letno),
vzpostavitev aktivne povezave ob in,
izvajanje programov izobraževanja, predvsem z osnovnimi šolami in mladinskimi skupinami
posameznih društev,
izdelava programa zagotavljanja optimalnih pogojev za ohranitev življenjskega prostora
divjega petelina in biotske pestrosti,
izvajanje ukrepov umiritve motoriziranega prometa (ureditev vstopnih to k, parkiriš na 1000
m n.v., preventivne akcije),
pomo pri organizaciji študijskih krožkov na šaleški, koroški in savinjski strani,
delo z javnostjo,
izdaja priro ne knjižice o naravi Smrekovškega pogorja,
izdelava dokumentarnega filma,
izdelava idejnih razvojnih projektov vasi in zaselkov na šaleški, savinjski in koroški strani
pogorja v skladu z na eli trajnostnega razvoja ter v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom,
podpiranje raziskovalne dejavnosti,
izobraževanje in okoljevarstvene konference.

Glede na sprejete usmeritve se bo delo v letu 2007 nadaljevalo na naslednjih podro jih:
• Skupne akcije z vsemi lani
Nadaljevanje organizacije delovne akcije iš enja zaraš enega pašnika na Smrekovcu v sodelovanju z
lastniki zemljiš .
Dejavnosti: enodnevna delovna akcija v jesenskem asu.
Cilji: izboljšanje stanja življenjskega prostora ruševca, sodelovanje z lastniki in druženje s lani.
Finan ni viri: lastna sredstva.
Organizacija: Upravni odbor
• Izvajanje programov izobraževanja z lokalnimi šolami
Nadaljujemo s projektom »Zavzemi se za Smrekovec«, ki je v lanskem letu potekal s šolskimi
skupinami iz osnovnih šol Šoštanj, Ljubno ob Savinji ter rna na Koroškem.
Dejavnosti: delo s 3 manjšimi skupinami, skupaj z njihovimi mentorji. Zbiranje gradiva za pripravo
otroške knjižice o Smrekovškem pogorju.
Cilji: izdaja priro ne knjižice o planinskih poteh, ki jo uporabljajo šolske in druge skupine za obisk
Smrekovškega pogorja na naravi prijazen na in; izobraževanje mladine in obiskovalcev.
Aktivnosti: pozimi – v šolah pripravljajo gradivo, marec/april – naravoslovni dan na Smrekovcu,
jeseni – izdaja otroške knjižice o planinskih poteh na Smrekovško pogorje.
Vrednost dejavnosti: 450.000 SIT / 1900 €
Finan ni viri: dotacije ob in Šoštanj, Ljubno, rna na Koroškem
Organizacija: Martina Pe nik
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• Izvajanje ukrepov umiritve motoriziranega prometa
Dejavnosti: urejanje obveš evalnih tabel, ki so postavljene ob glavnih cestah, ki vodijo na Smrekovec.
Izvedba javnega dogodka, s katerim se opozori na problem kršitev motoriziranih obiskovalcev, možna
izdaja priložnostnega letaka.
Aktivnosti: obnavljanje informativnega gradiva (pomladi), javni dogodek (november)
Cilji: osveš anje obiskovalcev
Finan ni viri: Zavod za gozdove, lastna sredstva
Vrednost dejavnosti: do 100.000 SIT / 420 €
Organizacija: Milan Pogorel nik, Upravni odbor
• Delo z javnostjo
Ob dogodkih z izobraževalno vsebino vabimo predstavnike lokalnih medijev. S svojimi prispevki v
lokalnih ob ilih in na spletnih straneh www.smrekovec.net skrbimo za osveš anje javnosti. Rezultati
posameznih projektov so usmerjeni v izobraževanje javnosti o problemih in reševanju naravnega
okolja na Smrekovškega pogorju.
Organizacija: Upravni odbor
Nadgradnja dokumentarnega filma »Zavzemi se za Smrekovec« za namene promocije NZ Smrekovec.
Organizacija: Upravni odbor
• Sodelovanje pri razvojnih projektih vasi
NZ Smrekovec se je vklju ila med lokalne organizacije, ki z letom 2007 sodelujejo v evropskem
programu Leader – programu za razvoj podeželja.
Dejavnosti: organizacija strokovnih predavanj na temo trajnostnega turizma na podeželju
Aktivnosti: organizacija vsaj enega predavanja
Cilj: izobraževanje lokalnega prebivalstva
Finan ni viri: Ministrstvo RS za kmetijstvo
Vrednost dejavnosti: do 70.000 SIT / 300 €
Organizacija: Martina Pe nik, Damjan Jevšnik
• Podpiranje raziskovalne dejavnosti
Priprava in izpeljava projekta habitatna vloga gozdov na Smrekovškem pogorju. Ta projekt naj bi dal
smernice za gospodarjenje z gozdovi in ohranjanje divjega petelina.
Organizacija: dr. Miran as
Monitoring onesnaženega zraka na Smrekovcu - spremljanje kakovosti zraka in vpliv onesnaženosti
zraka na biotsko pestrost.
Organizacija: Upravni odbor

Pripravila: Martina Pe nik, sekretarka NZ Smrekovec
glede na zapisnik 7. seje Upravnega odbora z dne 23.11.2006
V Lepi Njivi, 10. prosinca 2007

