
Vabimo vas na gozdno uèno pot, v  opisi rastlin in živali. Pot se lahko prehodi 
prijazno zavetje gozda, poslušat tišino, v eni uri, èe pa boste imeli veè 
žuborenje potoka, šelestenje vetra v postankov, bo trajalo dalj èasa. 
krošnjah, opazovat gozdne prebivalce. Ne pozabite, da hodite po gozdu in 
Vselej, kadar vstopate v gozd, se travnikih domaèinov, ki jih ta zemlja 
spomnite, da ste tukaj samo gosti, da preživlja. Spoštujte njihovo delo in ne 
vstopate v bivališèe mnogih rastlin in delajte nepotrebne škode. V zahvalo za 
živali. Vaš obisk naj bo tak, da jih ne prijetne urice na poti lahko kdaj pa kdaj 
motite preveè. Hodite potiho, imejte poberete kakšne odpadke neosvešèenih 
odprte oèi in zlasti ušesa in poèasi se obiskovalcev gozda.
vam bodo zaèeli prikazovati mali gozdni Pot je namenjena predvsem šolski 
èudeži. Mogoèe bo to samo mravlja, ki z mladini in vsem posameznikom, ki imate 
veliko vztrajnostjo vlaèi nenavadno radi naravo. Na pot se lahko podate sami 
težak tovor ali skupina srn, ki jo boste ali pa pod strokovnim vodstvom 
zmotili pri jutranji paši. Èe boste gozdarja. Veselilo nas bo, èe vam bomo 
potrpežljivi, boste odkrivali vedno nove lahko pomagali odkrivati lepoto in 
skrivnosti. Pri tem vam bo zelo pomagal skrivnosti gozda.
daljnogled in pa kakšna drobna knjižica z 
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Pot vas vodi od Doma KS Konovo po stopnicah do asfaltne ceste. Kmalu zavijete levo 
po kolovozu ob robu gozda in že ste se približali obori, kjer stoji prva tabla.

GOZDNE ŽIVALI POTREBUJEJO MIR

Gozdne živali so enako kot rastline sestavni del 
gozda.
V obori boste lahko opazovali damjake, naseljeno 
živalsko vrsto.

Nadaljujete po kolovozu. Na desni strani, pomaknjena v 
gozd vas èaka druga tabla.

GOZD NE RASTE SAM

Naravno pomlajevanje je najcenejši in najbolj 
naraven naèin obnove gozda.
Z ustreznimi seènjami ustvarjamo prave pogoje za 
obnovo gozda.

Pot vas vodi naprej navzdol po kolovozu ob robu poseke, 
kjer lahko od blizu opazujete mlada drevesca razliènih 
drevesnih vrst. Preèkate dolinico in se vzpnete navkreber 
do skupine starega drevja.
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Joj, kam bi dal

Staro drevje
pripoveduje

Gozd ne raste sam

Zmerno kisli bukov gozd
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STARO DREVJE PRIPOVEDUJE

Drevesa doživijo precej višje starosti kot ljudje.
Bukve pred vami so ena najstarejših živih bitij 
Šaleške kotline.

Nadaljujete pot ob robu gozda do table, od koder imate 
dober razgled na odlagališèe odpadkov.

JOJ, KAM BI DEL

Ljudje vsak dan proizvedemo ogromne kolièine 
odpadkov.Primerno in kulturno odlaganje 
odpadkov je naloga družbe in vsakega 
posameznika.
Oglejte si dobro urejeno odlagališèe odpadkov 
obèine Velenje.

Zdaj se obrnete nazaj in greste po isti poti spet do table pri 
starem drevju.
Tu zavijete desno navzdol skozi gozd po ozki stezici. Ko 
pridete iz gozda, preèkate jarek èez mostièek in pred vami 
je že mlaka.

MOÈVIRJE IN MLAKA STA MOJ DOM

V moèvirju in mlaki živi veliko zanimivih rastlin in 
živali.
Mnoge med njimi so zaradi izginjanja moèvirij in 
mlak ogrožene. Mlako je izkopalo Komunalno 
podjetje iz Velenja.

Mimo mlake nas pot vodi ob robu jarka do zaèetka 
gozdne poti.
Po njej se polagoma vzpnemo do starega odlagališèa 
odpadkov, ob katerem stoji tabla s skico poti.
Tu zavijemo levo in kmalu smo pri naslednji tabli sredi 
lepega mešanega gozda. 

ZMERNO KISLI BUKOV GOZD

Zmerno kisli bukov gozd je v Šaleški kotlini pogost. 
Poleg bukve tu uspeva mnogo drevesnih vrst.
Predstavljene so najpogostejše: smreka, domaèi 
kostanj, hrast, rdeèi bor.
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Zahvala lastnikom gozdov in travnikov

Za vodenje po poti se dogovorite z gozdarji Zavoda za gozdove,
Krajevna enota Šoštanj. 

Kontaktna oseba:
Aleš Ocvirk, tel. 031 470-904, e-pošta: ke.sostanj@zgs.gov.si,
vsak delovnik od 7. do 8.ure zjutraj.

Zahvaljujemo se lastnikom gozdov in travnikov za njihovo strpnost do obiskovalcev. 
Mešèani potrebujejo gozd za sprehode in oddih, za lastnike gozdov pa je veliko 
obiskovalcev huda obremenitev.
Veèina obiskovalcev spoštuje gozda, najdejo pa se tudi taki, ki imajo gozd le za prostor, 
kjer izživijo svojo prekipevajoèo energijo in zapušèajo za seboj sledove v obliki ploèevink 
in drugih odpadkov. Upamo, da bo takšnih obiskovalcev èim manj.
Vsi obiskovalci gozda smo hvaležni lastnikom, ki lepo skrbijo za gozdove in kosijo 
travnike. Obljubljamo vam, da bomo pri naših poteh po gozdu obzirni do narave in 
vašega dela.
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Naprej se še rahlo vzpenjamo po kolovozu, preèkamo 
asfaltno cesto in steza nas pripelje na rob, kjer naenkrat 
zaslišimo mestni hrup.
Poišèemo si odprtino med vejami in si pogledamo mesto 
Velenje pod seboj.

ZELENA PLJUÈA VELENJA

Prebivalci Velenja potrebujemo gozd, saj nam èisti in 
vlaži zrak, varuje naša bivališèa pred moènimi 
vetrovi, upoèasni odtok padavinske vode in nudi 
zatoèišèe rastlinam in živalim.
V gozd gremo na sprehod uživat mir in tišino. V 
neposredni bližini mesta so nam ostali le še otoki 
gozda sredi urbanih in kmetijskih površin, zato jih 
skrbno varujemo. 

Pot gre mimo rezervoarja za vodo po cesti nazaj do Doma 
KS. Lahko pa se že prej po najbližji poti spustite v mesto.
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