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Gozdne živali so zelo plašne in se pred 
človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih 
s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti 
pod skrbnim nadzorom.

Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči 
drevesa, druge rastline in živalski svet. 
V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, 
urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov 
in protipožarnega varstva.

Drevesa in grmi so živa bitja, 
zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte 
se gozdnih površin, ki so bile pomlajene 
s sadikami gozdnega drevja.

Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje 
in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo 
gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo 
ali gozdna tla.
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Odgovorno nabiranje gozdnih sadežev
Gozdne sadeže nabirajte tako, da ne poškodujete 
rastlin. Nabirajte jih v zmernih količinah in le toliko, 
kolikor jih boste dejansko porabili. Pri nabiranju gob 
spoštujte naslednja pravila: 

• goba mora imeti razvidne tiste morfološke 
značilnosti, na podlagi katerih je mogoče 
zanesljivo določiti vrsto, 

• prepovedana je takšna uporaba pripomočkov 
za nabiranje gob, ki lahko poškoduje rastišče 
ali podgobje, 

• gobe je treba grobo očistiti že na rastišču, 
• gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni 

embalaži. 
Posameznik sme v gozdu za lastne potrebe na dan 
nabrati največ 2 kg mahov, gob in plodov (kostanj, 
borovnice, maline, robidnice, gozdne jagode, 
brusnice ...) ter največ 1 kg zelnatih rastlin (čemaž ...). 
Rastlin, ki so zaščitene, ne smemo nabirati.

Upoštevaj tudi naslednje predpise:
• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 

s spr. in dop.), Pravilnik o varstvu gozdov 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16),

• Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, 
št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11),

• Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv 
(Uradni list RS, št. 58/11),

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 96/04 s spr. in dop.),

• Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, 
št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C).
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Preplet gozdne in kmetijske krajine, 
raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst 
v gozdu, izjemnost posameznih dreves, 
obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen 
vpliv na celotno okolje so le najvidnejše dobrine 
gozda. Kaj nam pomenijo, bi se verjetno zavedli 
šele, ko gozda in njegovih koristi v našem okolju 
nenadoma ne bi bilo več.

Strokovnjaki z gozdom gospodarimo trajnostno, 
sonaravno in večnamensko. Zato ponuja 
gozd tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev 
in druge dejavnosti. Prost dostop v gozdove je 
civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko 
v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba 
v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, 
predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku 
zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili 
vanj. Pri preživljanju časa v gozdu imejte zato 
v mislih:
• Ob obisku sem gost gozda in njegovega 

lastnika.
• Gozd je moj prijatelj, z njim ravnam 

spoštljivo. 
• Doživljam ga z vsemi čutili.
• Upoštevam navodila o primernem obnašanju 

v naravi, zapisana v predpisih in na 
informativnih tablah ali pa posredovana 
od gozdarjev in lastnikov gozdov.

Vsak gozd ima lastnika. Upoštevajte, 
da ste gostje gozda in njegovega lastnika. 
Na njegove morebitne želje in navodila se 
odzovite s prijaznostjo.

Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, 
če poseben znak tega ne prepoveduje. 
Ne parkirajte vozil kjerkoli, ampak vprašajte 
za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej 
bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in 
dostopnost  skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje 
in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih 
vlakah in gozdnih poteh.

Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam 
odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. 
Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. 
Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge 
naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje 
obiskovalce gozda. 

Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem 
potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-
gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, 
ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake 
in morebitna navodila gozdnih delavcev. 

Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, 
plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost 
življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje 
omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za 
praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, 
da so v skladu s predpisom opremljena z 
nalepko.

Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. 
Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno 
odlagališče. Bodite prijazni do narave 
in odnesite še morebitne druge smeti.
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Z gozdovi
ravnajmo 
spoštljivo
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