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Vabilo na novinarsko konferenco 
 

Spoštovani! 

Pred začetkom slovenskega Tedna gozdov 2018 (28. maj – 3. junij 2018) vas vabimo na novinarsko 

konferenco, ki bo  

v sredo, 23. maja 2018, ob 11. uri v Družbenem domu Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje. 

Na novinarski konferenci, ki jo v sodelovanju pripravljajo Občina Grosuplje, Zavod za gozdove Slovenije, 

Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji in Društvo Cer Cerovo, bomo predstavili program prireditev in 

dogodkov ob letošnjem Tednu gozdov, ki bo potekal pod skupnim naslovom »Gozd je kultura«.  

V odnosu družbe do gozda se zrcali vrsta kulturnih vrednot, na katere želimo opozoriti. Dediščino skrbne 

in načrtne rabe gozda negujemo in ohranjamo tudi z razvojem odgovornih načinov aktivnega preživljanja 

prostega časa v naravi – turizmom in pohodništvom in z varovanjem naravnih vrednot, zato smo 

obeleževanje letošnjega Tedna gozdov in osrednjo prireditev, ki bo 26.5.2018 v Cerovem pri Grosuplju, 

povezali z otvoritvijo nadgradnje naravoslovne krožne učne poti »Po sledeh vodomca« in vaškega jedra 

Cerovo, predstavitvijo turističnega razvoja občine Grosuplje in s srečanjem pohodnikov – Evropohod 

2018. 

Predstavljeni bodo tudi najnovejši podatki o poteku sanacije posledic naravnih ujm v gozdovih. Stisko 

slovenskih gozdov je začutila tudi učenka iz Izole, ki je naslikala sliko Tišina – solze dreves v noči. S svojim 

likovnim delom je zmagala na evropskem likovnem natečaju, njeno delo pa je postalo tudi osrednja 

podoba Tedna gozdov 2018.  

Na novinarski konferenci bodo spregovorili: 

• Mag. Dušan Hočevar, direktor občinske uprave Občine Grosuplje (razvoj občine),  

• Damjan Oražem direktor Zavoda za gozdove Slovenije (Teden gozdov 2018, stanje slovenskih 

gozdov),  

• Jože Prah predsednik Komisije evropske pešpoti (evropske pešpoti in evropohod 2018),  

• Marjan Koščak, predsednik društva Cer Cerovo, in Andreja Lotrič, oblikovalka,  (razvoj kraja in 

otvoritev vsebinske razširitve naravoslovne učne poti »Po sledeh vodomca« ter vaškega jedra 

Cerovo. 

Vljudno vabljeni ! 

 

Kontaktne osebe: 

- mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije, tel.: 041 657 751, andrej.breznikar@zgs.si  

- Jože Prah, Zavod za gozdove Slovenije, Komisija za evropske pešpoti, tel.: 041 657 560, joze.prah@amis.net 

- Uroš Perme, Turizem Grosuplje, tel.: 031 352 045, uros.perme@grosuplje.si  


