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Ljubno ob Savinji



LJUBNO V OSRÈJU GOZDOV

Èudovite misli je zapisal Patrice 
Bouchardon, ki pravi, da stik z drevesi 
omogoèa neposredno povezavo z bitjo 
življenja. Gozd v svoji lepoti varuje 
nekaj, kar je veèje od nas ter presega 
strukturirane sisteme preprièanj in 
vsakdanjih skrbi. Po njegovem je v 
gozdu, vse kar vidimo del življenjskega 
cikla, zato se tam polagoma bližamo 

odkritju tega, kar je v nas res živega, svoje biti. Živost v naravi 
sproži odmev živosti v nas v duhovnem doživetju, ki nas 
poveže z življenjsko silo.

Zato pravim: namesto, da hodimo k psihiatrom, pojdimo v 
Savino nad žuboreèo Savinjo in se pozdravimo povezani z 
gozdovi in naravo. Gozdna uèna pot ponuja napotke, kako se 
približati praživljenju, kako ga uživati, skratka, kako priti k 
drevesu na obisk. Da bi se mu predal, otipal njegovo skorjo, 
užil pogled na njegove vejice, zaslišal skrivnostne šume, 
obèutil njegov utrip, pa je potrebno odmisliti ostali svet. Torej 
oditi po gozdni uèni poti, ne da bi se sprehodil skozi gozd, 
temveè tako, kot bi obiskali dragega prijatelja.

Koliko prijateljev imamo med drevesi z razliènimi 
energetskimi uèinki. Breza ukroti ego, bukev vraèa zaupanje 
vase, jelka pomaga preko blokad, bor obnavlja energijo, glog 
nas iz sanjarjenj vrne v realnost, šipek vodi k odprtosti, oreh 
podžiga samozavest … Polnost v raznolikosti življenja 
Ljubnega v osrèju gozdov vabi in ponuja mnogotere možnosti. 
Ohranjajmo gozdove!

Anka RAKUN
županja obèine Ljubno
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OBISKOVALCEM NA POT

Gozdna uèna pot Savina je speljana po 
SV obrobju k.o. Savina in SZ delu k.o. 
Radmirje. Za obiskovalce je bila prviè 
urejena þe leta 1975 in je kot prva 
gozdna uèna pot v 
gozdnogospodarskem obmoèju 
Nazarje zelo dobro sluþila svojemu 
namenu. V letu 1991 je bila pot 
obnovljena, pregledana s strani 

komisije za gozdne uène poti, ki ji je predsedoval dr. Boðtjan 
Anko in vpisana v register uènih poti. Otvoritev prenovljene 
uène poti je bila 29. 10. 1991.

Na gozdni uèni poti þelimo obiskovalce seznaniti z gozdom, 
drevesnimi vrstami, gospodarskim gozdom, njegovo obnovo 
in nego, varstvo pred erozijo, razliènimi talnimi tipi, rastlinami 
nakazovalkami razliènih tal, obnovo naravnega gozda in z 
umetno osnovanim sestojem. 

Gozdna uèna pot Savina je namenjena mirnemu obiskovalcu 
gozda, ki s svojim obiskom ne moti prebivalcev gozda, temveè 
jih opazuje in uþiva v njihovi druþbi. Ko spoznavað naravo, 
najdeð v njej tudi svoj kotièek.

SREÈNO!

Janez MAROVT
osnovalec in prvi skrbnik poti
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Ljubno ob Savinji

V pisnih virih je trg Ljubno prviè omenjen leta 1247. Takrat je 
naselje pripadalo benediktinskemu samostanu iz Gornjega 
Grada in se omenja v tamkajšnjem urbarju. Leta 1459 je kraj 
dobil status trga in s tem vse trške pravice, ki so se nanašale 
predvsem na prirejanje sejmov in so se ohranile skoraj 200 let.

Sprva trg, nato kraj Ljubno, se v terasah dviga od »Proda«, 
preko osrednjega trga »Placa« do »Foršta«. Leži na nadmorski 
višini 423 metrov in poleg naselja Ljubno zajema še zaselke 
Ter, Planina, Primož in Savina. Skozi naselje teèe reka Savinja, 
v katero se steka potok Ljubnica, ki priteèe izpod Tera. Ljubno 
ima okoli 2000 prebivalcev.

Iz panorame Ljubnega 
izstopajo tri cerkve.  V središèu 
naselja je farna cerkev Sv. 
Elizabete, ki je bila zgrajena po 
letu 1235 in ima znaèilnosti 
gotske arhitekture. Na hribu 
»Rasule« je cerkev Sv. Jožefa, 
zašèitnik cerkve na Primožu 
nad Ljubnim pa je Sv. Primož.      
Ljubno v vencu obkrožajo 
vrhovi Travnik (1637 m. n. m.), 
Komen (1684 m. n. m.), Smrekovec (1569 m. n. m.), Ter (1563 
m. n. m) in Rajhovka (815 m. n. m.), kar mu daje alpski 
znaèaj. Od tu se odpira tudi pogled na pogorje Raduhe     
(2062 m. n. m.). 

Ozri se naokoli in ugotovil boš mogoènost gozdov. Gozd je 
simbol moèi in svetišèe v naravi, saj ohranja in nam daje 
najpomembnejše naravne dobrine. 

V gozdu se sprehajamo, se uèimo o njegovih zakonitostih, ga 
raziskujemo ter si v njem pomirimo dušo in oèi … Pravimo, 
da gozd opravlja socialne funkcije. Gozd je tudi življenjski 
prostor mnogih živalskih in rastlinskih vrst, èisti in zadržuje 
vodo, na strmih poboèjih varuje sebe in druga zemljišèa ter 
blaži klimatske ekstreme. Gozd opravlja ekološke funkcije. Ker 
nam daje les, gozdne sadeže in druge gozdne proizvode, 
opravlja gozd še proizvodno funkcijo.   

Delo javne gozdarske službe je ohranjati naravno ravnovesje v 
gozdovih in lastnikom gozda zagotavljati trajne optimalne 
donose iz gozda.

1

Ali veste?
… da je najstarejša hiša na Ljubnem »Janezova hiša«, katere izvor je datiran v leto 
1292.  
… da na Ljubnem vsako leto poteka tradicionalna prireditev Flosarski bal, ki 
obiskovalce seznani z življenjem in delom flosarjev in trgovcev z lesom.

2
Gozd

Ali veste?
… da gozd pokriva 58 % slovenskega ozemlja.

3… da je lesna zaloga v naših gozdovih 262 m  / ha, kar za vse naše gozdove skupaj 
3 znaša  308 milijonov kubiènih metrov lesa ali 150 m / prebivalca.
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EVROPSKI MACESEN

Evropski macesen raste od nižin vse do zgornje gozdne meje, 
zelo dobro pa uspeva predvsem v višjih predelih. Zaradi 
moènega koreninskega sistema je odporen proti viharjem in 
snegolomom. Ima mehke, svetlo zelene iglice, ki se v jeseni 
zlatorumeno obarvajo in odpadejo. Iz vej v šopu izrašèa 25 do 
60 iglic. Storži so dolgi od 2 do 4 cm, so rjavi in na veji 
pokonèno namešèeni. V mladosti je skorja tanka, gladka in 
rjava, kasneje pa postane zelo debela in moèno razpoka.

(Larix decidua Mill.)

Ali veste?
… da macesen zaradi zelo debele skorje preživi manjše požare.
… da je macesen naš edini iglavec, ki pred zimo odvrže iglice. 

GORSKI JAVOR

Najlažje ga prepoznamo po znaèilnih dlanasto deljenih listih, 
ki jih sestavlja pet krp. Zgoraj so temnejši in imajo dolg pecelj. 
V mladosti hitro razvije glavno korenino, kasneje pa še 
globoke in moèno razvejane stranske korenine. Javorjevemu 
plodu pravimo krilati orešek, celoten plod pa sestavljata dva 
krilata plodièa. Skorja v mladosti je gladka, pozneje pa 
razpoka v obliki velikih plošèatih krp, ki se lušèijo z debla.  

(Acer pseudoplatanus L.)

Ali veste?
… da raste v kraju Niederrickenbach v Nemciji gorski javor z obsegom 11 metrov, 
njegovo starost pa ocenjujejo na okoli 500 let.
… da uvršcamo gorski javor med plemenite listavce, katerih les je na trgu zelo 
cenjen.
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PRAVI KOSTANJ

Kostanj raste v polsenci, na toplih rastišèih. Ker ima moèan 
koreninski sistem, je odporen proti vetru in viharjem. Ima 
podolgovate, sulièaste liste z nazobèanim robom. Zgoraj so 
temno zeleni in gladki, spodaj pa so svetlejši. Plodovi se 
razvijejo v bodièastem ovoju, kjer ostanejo do jeseni. Temu 
ovoju pravimo ježica, v kateri se razvijejo 2 do 3 plodovi 
(kostanji). Skorja je v mladosti gladka in tanka, po 20. letu pa 
postane razbrazdana. 

(Castanea sativa Mill.)

Ali veste?
… da kostanj zelo ogroža bolezen kostanjev rak, ki ga je ponekod povsem unicila.
… da je naš najdebelejši pravi kostanj Gašperjev kostanj v dolini Sopote nad 
Radecami pri Zidanem Mostu. Visok je 15 m, premer pa ima 3,36 m. 

Ali veste?
2… da je lahko v zacetni fazi pomlajevanja vec kot 100 mladik na enem m  

površine. To pomeni, da je na 1 ha površine vec kot do 1.000.000 mladik. 
… da je v istem gozdu v starosti 80 let na 1 ha površine samo še 500 do 800 
dreves. Ta podatek nam pove, kako huda borba za preživetje se odvija v gozdu.  

Z gozdom moramo skrbno, predvsem pa pravilno gospodariti. 
Za trajno ohranjanje gozda je naravna obnova izrednega 
pomena, narekujejo pa jo tudi sodobna naèela gospodarjenja 
z gozdom. 

Naravna obnova je proces, v 
katerem se gozd obnovi po 
naravni poti. Iz semena zraste 
novo drevje, ki se sprva 
razvija pod okriljem odraslega 
sestoja. Pri razširjanju semena 
imajo odloèilno vlogo veter in 
živali. Veter raznaša predvsem 
lahko krilato seme, težja 
semena pa prenašajo živali. V 
zaèetni fazi rasti mladega 
drevja je še posebej pomembno odraslo drevje v zgornjem 
sloju sestoja, ki mlada drevesca s svojim zastorom varuje pri 
njihovi rasti in razvoju. 

Potek obnove gozda je odvisen od izbire odraslega drevja za 
posek, ki jo opravi gozdar. Pri tem mora upoštevati zakonitosti 
razvoja celotnega gozda in ekološke zahteve tistih drevesnih 
vrst, ki naj bi se pojavile v novo nastalem gozdu (ciljne 
drevesne vrste). Naèeloma potrebujejo listavci pri tleh veè 
svetlobe in toplote kot iglavci, obstajajo pa izjeme. Mednje 
spadata smreka in bor, ki potrebujeta za svojo pomladitev 
precej svetlobe pri tleh. 

3
Naravna obnova gozda
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NAVADNA SMREKA

Navadna smreka je najbolj razširjena drevesna vrsta pri nas. 
Ekološko in morfološko je zelo raznolika. Zaradi plitvega 
koreninskega spleta je nekoliko bolj zahtevna glede vlage. 
Štirirobe iglice so na vejicah spiralno namešèene in na koncu 
konièasto ošiljene. Mlade iglice so zelene, kasneje pa 
postanejo sivozelene barve. Storž je rdeèerjave barve in za 
razliko od jelke visi z veje, dolg je do 20 cm. Skorja je v 
mladosti gladka, rdeèkasto rjava, kasneje pa okroglasto 
razpoka.

(Picea abies (L.) Karst.)

Ali veste?
… da je smreka naravno razširjena samo v Evropi, pa še to le na severu in v 
gorskih predelih.
… da veje pri iglavcih iz debla rastejo v vencih. Po številu vencev lahko ocenimo 
starost dreves. 

Ali veste?
… da lahko 1 ha bukovega gozda letno zadrži 2 milijona litrov deževnice.
… da je spiranje tal na goli površini 470-krat vecje kot v gozdu.
… da je gozd vir zdrave pitne vode.

Gozdna tla v sebi 
zadržijo velik del 
padavin, ki jih poèasi 
oddajajo koreninam. 
Od korenin potuje voda 
po rastlinah navzgor do 
listov, od koder skozi 
listne reže izhlapi v 
ozraèje. Na ta naèin 
gozd blaži klimatske 
ekstreme v okolici.  

Brez gozdov ni èiste 
pitne vode. Del padavin 
pronica v podtalje, kjer se voda oèisti in obogati z minerali. 
Kot podtalnica teèe do nepropustne podlage, nato pa v obliki 
izvira privre na dan in se kot potok prebija skozi gozd. 
Erozijsko moè potoka zmanjšamo s preènimi pregradami 
(pragovi), ki umirijo tok vode. Vegetacija s svojim prepletom 
korenin prepreèuje odnašanje prsti. Potok je tudi napajališèe 
in življenjski prostor mnogih živalskih in rastlinskih vrst, zato 
je nepogrešljiv del gozdnega ekosistema. 

V preteklosti je èlovek izkorišèal energijo potokov. V dokaz na 
njegovem bregu stojijo ruševine starega mlina. Danes 
namesto mlinov ob potokih gradimo male hidroelektarne. 

4
Voda v gozdu
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Gozdni rob

Ali veste?
… da je naš najdebelejši navadni gaber Kuharjev gaber iz Zaboršta pri 
Kostanjevici na Krki. Njegov prsni obseg je vec kot 4,6 m.

Površine, ki jih kmetje ne obdelujejo veè, se z leti zarastejo z 
gozdom. Najprej jih naselijo pionirske vrste. To so grmovne 
vrste in manj zahtevne drevesne vrste, kot so breza, topol in 
trepetlika. Imenujemo jih pionirji. Ti s svojim listjem in 
koreninami ustvarijo primerne razmere za naselitev bolj 
zahtevnih drevesnih vrst. Te se najprej pojavljajo skupaj s 
pionirji, kasneje pa jih izrinejo. Takšen proces zarašèanja 
imenujemo ekološka sukcesija. Gozdu v zadnji fazi sukcesije 
pravimo klimaksni gozd.
Ekološko sukcesijo lahko opazujete na opušèenem pašniku v 
bližini. Celoten proces traja veè desetletij. V našem primeru pa 
je še v zaèetni fazi grmovja in pionirjev.

Ekološka sukcesija

Mejo med gozdno in negozdno površino imenujemo gozdni 
rob. Le-ta varuje gozd pred neugodnimi vremenskimi vplivi.  
Drevje na gozdnem robu je bolj vejnato, veèja je pestrost 
drevesnih vrst, pojavljajo se tudi cvetoèe grmovnice. Tukaj 
najdejo zatoèišèe  številne ptice, glodalci in divjad. Najlepši je 

gozdni rob spomladi, ko 
drevje ozeleni, grmovnice in 
zeli pa zacvetijo, ter v jeseni, 
ko se listje drevja in grmovja 
obarva. Bohoti se v številnih 
odtenkih rumene, rjave in 
rdeèe barve. 
Gozdni rob je nepogrešljiv 

oblikovalec naše kulturne krajine in zašèitnik obdelovalnih 
površin. Zaradi njegove varovalne funkcije ga morajo gozdarji 
ustrezno negovati. Predvsem je potrebno ohranjati pestrost 
drevesnih vrst ter primerno širino in višino gozdnega roba.

NAVADNI GABER

Gaber je sorodnik breze, jelše in leske. Njegovi listi so 
podolgovati in jajèasti in imajo dvojno nazobèan listni rob. 
Zlahka ga prepoznamo po skorji in deblu, ki je vzdolžno 
žlebasta in kitasta. Pokriva ga tanka gladka skorja, ki v 
starosti razpoka. Najraje raste na svežih, s hranili bogatih in 
rodovitnih tleh. Dobro razvit koreninski sistem se prilagaja 
globini tal. Plodovi (oreški) so združeni v socvetja in v obliki 
grozda visijo z vej. Oviti so v trikrpe ovršne liste, ki služijo kot 
letalni organi pri prenašanju z vetrom. V sestoju ga najdemo v 
spodnjem sloju, zraste pa lahko tudi do 30 metrov visoko.

(Carpinus betulus L )
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Živali v gozdu

Gozd nudi zavetje in hrano mnogim živalim. Nekatere tukaj 
živijo, spet druge si najdejo v gozdu hrano in zavetje pred 
razliènimi vremenskimi vplivi. Na jasah in ob gozdnih robovih 
se pase divjad, gozdni rob je dom mnogim pticam, manjšim 
sesalcem in glodalcem.

V naravi vlada ravnovesje, ki se kaže v 
prehranjevalni verigi. Iz gozdov tod 
okoli je izginil volk, ris pa je kljub 
ponovni naselitvi izredno redek. Ker 
smo naravno ravnovesje porušili, 
moramo ljudje z lovom poskrbeti za 
ustrezno razmerje med živalskimi 
vrstami in okoljem. To je naloga lovcev, ki poleg lova divjad 
tudi opazujejo, ji sledijo in jo krmijo.

Ker je divjad (predvsem srnjad, jelenjad in divji prašièi) 
številèna, povzroèa škodo na gozdnem rastju, pa tudi na 
travnikih in njivah. V gozdu divjad objeda mlada drevesca, 
lupi skorjo smreke in jesena ter ovira naravno obnovo gozda. Z 
dovolj visokim odstrelom lovci skrbijo, da škode niso 
prevelike. Zaradi prepreèevanja škod in lažjega odstrela lovci 
krmijo divje prašièe in jelenjad. V gozdu ali na gozdnem robu 
postavljajo preže, solnice in krmišèa. O prizadevnosti lovcev 
prièa solnica v vaši bližini, ki jo divjad rada obišèe.

Poleg srnjadi, jelenjadi in divjih prašièev prebivajo v naših 
gozdovih tudi gams, lisica, jazbec, kuna zlatica in zajec. Od 
zavarovanih živalskih vrst pa najdemo gozdne kure (jereb, 
divji petelin), nekatere ujede in sove.

5

Ali veste?
… da v bližini Ljubnega gnezdi naša najvecja ujeda planinski orel? 

Ali veste?
… da raste v Sloveniji štiri avtohtone vrste borov; cemprin, rušje, èrni bor in rdeèi 
bor, ki je najpogostejši. 

RDEÈI BOR

Rdeèi bor je izredno prilagodljiv, skromen in pogosto izrinjen 
na slabša rastišèa. Ima globoko glavno in moène stranske 
korenine, zaradi èesar zlahka kljubuje viharjem. Razmeroma 
mehke, sivozelene iglice so krajše od iglic èrnega bora, 
spiralno zavite in zašiljene. Iz veje izrašèajo v parih. Storži so 
stožèasti, rjavi, dolgi od 3 do 6 cm. Skorja rdeèega bora je 
debela, globoko razbrazdana in sivo rjava, v zgornjem delu 
debla in na vejah pa je rumenordeèe barve. 

(Pinus sylvestris L.)
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Prebiralni gozd

Nahajamo se v tipiènem prebiralnem gozdu. Zanj je znaèilno, 
da se na majhni površini pojavljajo drevesa vseh debelin, višin 
in starosti. Primešana so posamiè, v šopih ali skupinah. S 
krošnjami zapolnjujejo ves sestojni prostor, ne da bi se pri tem 
utesnjevale. 

Drevesa se pojavljajo v 
razliènih položajih. 
Drevesa v spodnjem 
položaju so èakalci, ker 
èakajo na ugodne 
razmere, da se 
povzpnejo v višino. 
Tekaèi so drevesa 
srednjega položaja. Ko 
se pri tleh pojavi 
svetloba, zaènejo hitro 
prirašèati v višino. 
Drevesa, ki so se že 
povzpela v zgornji 

položaj in imajo na voljo veliko rastnega prostora, imenujemo 
zmagovalci. Ti so od vseh najbolj stabilni. Za prebiralni gozd je 
znaèilna tudi nepretrgana naravna obnova, ki smo jo spoznali 
že na 4. stojišèu.   

V razvoju gozda ima prebiralni gozd najveèkrat le prehoden 
znaèaj, saj je njegovo zgradbo težko ohraniti. Prebiralno 
gospodarjenje zahteva dobra rastišèa, kjer se pojavljajo 
kombinacije ustreznih drevesnih vrst. Najpomembnejša vrsta 
prebiralnega gozda pri nas je jelka, ki dobro prenaša 
zasenèenje v mladosti. Za prebiralno gospodarjenje je pogoj 
gosto omrežje gozdnih vlak. 

6
NAVADNA JELKA

Jelka prenese veliko sence, saj lahko v globoki senci ždi do 200 
let. Njene iglice so plošèate in na koncu zaobljene. Zgoraj se 
temno zeleno blešèijo, na spodnji strani pa imajo dve svetli 
progi. V mladosti ima stožèasto krošnjo, ki postane kasneje 
valjasta ali jajèasta. Za odrasla drevesa je znaèilen gnezdast 
(potlaèen) vrh. Dozoreli storži so do 20 cm dolgi, rjavi, jajèasti 
in pokonèno pritrjeni na veje. Deblo obdaja siva skorja, ki je v 
mladosti gladka in temnejša, s starostjo pa postane svetlejše 
sive barve in razpokana. Ima globoke korenine z izrazito srèno 
korenino.

(Abies alba Mill)

Ali veste?
… da je v našem obmoèju najdebelejša jelka Riherska jelka, ki raste pod 
Rogatcem.
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Lišaji, mahovi 
in gobe

Poglej naokoli in opazil boš, da so gozdna tla in spodnji deli 
debel porašèeni z mahom in lišaji. Èe imaš sreèo, boš opazil 
tudi kakšno glivo, morda celo užitno.

7

Ali veste?
… da so lišaji indikatorji cistega zraka. Vec kot je lišajev, bolj cist je zrak v 
njihovem okolju.
… da steljke nekaterih lišajev vsebujejo antibiotike, s katerimi zdravimo nalezljive 
bolezni.
… da lahko 1 kg suhega mahu zadrži kar 10 litrov vode, ki jo ob suši pocasi oddaja 
v tla. 

Lišaji
Lišaje gradita alga in 
gliva, ki živita v sožitju. 
Pojavljajo se tam, kjer 
imajo na voljo dovolj 
prostora in svetlobe, 
nujna za njihovo rast pa 
je tudi vlaga. Dovolj je 
že kapljica rose. Lišaji rastejo zelo poèasi od sredine navzven. 
To pomeni, da je lišaj najstarejši v sredini in najmlajši na robu. 
Nimajo listov, ne cvetov, a so kljub temu zaradi svoje 
barvitosti zelo privlaèni. Poznamo tri vrste lišajev. Skorjasti so 
tesno prirasli na deblo ali pa se vanj vrašèajo, steljka 
grmièastih lišajev spominja na grmièek, listasti lišaji pa 
predstavljajo vmesno obliko med skorjastimi in grmièastimi. 

Gobe
Gobe uvršèamo v kraljestvo gliv, ki obsega široko paleto 
organizmov. Sestavljene so iz beta in klobuka, prepletu 
njihovih hif pravimo micelij. V gozdu so gobe zelo pomembne. 
Mnoge živali se z njimi prehranjujejo, nekatere gobe pa 
razkrajajo les. Pravimo jim gniloživke. Nepogrešljive so tudi za 
rast dreves, s katerimi živijo v sožitju. Okoli drevesnih korenin 
razpredejo svoj micelij, s katerim oskrbujejo drevje s hranili in 
minerali, same pa dobijo od drevesa ogljikove hidrate, ki jih 
potrebujejo za svoj razvoj. Takšno sožitje med glivo in 
drevesom imenujemo mikoriza. Brez mikorize ni gozda.

Mahovi
Hoja po z mahom porašèenih gozdnih tleh je precej 
prijetnejša od hoje po asfaltu. Mahovi so rastline brez cvetov 
in semen. Poznanih je veliko vrst, ki jih lahko doloèi le izkušeni 

botanik. Rastejo tesno 
skupaj, najveèkrat v gruèah, 
skupinah ali  preprogah. 
Dobro se poèutijo na 
gozdnih tleh in spodnjih 
delih debel, saj potrebujejo 
za rast in obstoj vlažen in 
senèen prostor.



Pogled na poboèja, ki obdajajo Ljubno ob Savinji, nam razkrije 
znaèilno poselitev alpskega prostora. Opazimo zanimiv vzorec 
rabe prostora.  

Kmetije so razporejene po okoliških hribih, vse pripadajoèe 
površine pa se držijo domaèije. Takšno poselitev, kjer je 
celotna kmetija strnjena v enem kosu, imenujemo celek. 
Domaèija je obièajno leži v zgornjem delu posestva. Okoli 
domaèije se razprostirajo njive in travniki, nato pa še gozd. 

8
Raba prostora

Ali veste?
… da je bila gozdnatost Slovenije v zacetku 20. stoletja 34 %, danes pa se 
približuje 60 %.
… da se podoba kulturne krajine spreminja zaradi zarašcanja. Po zadnjih 
statisticnih podatkih je v zarašcanju 8,1 % površine slovenskega ozemlja.
… da so krajinsko podobo Ljubnega in njegove okolice vcasih oblikovali tudi 
vinogradi, ki so iz pokrajine popolnoma izginili zaradi trtne uši.
… da je najvišja domaèija v Sloveniji kmetija Bukovnik (1371 m  n. m. v.) na 
Solèavskem. Je v obliki celka.
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Zavod za gozdove Slovenije
Območ na enota Nazarje
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
Tel.: +386 (0)3 83-93-770,  fax.: +386 (0)3 58-31-509
www.zgs.gov.si
e-poš ta: OENazarje@zgs.gov.si

Upravljalec poti
Krajevna enota Ljubno
Cesta v Rastke 60, 3333 Ljubno ob SavinjiI
Tel.: +386 (0)3 58-41-005,  fax.: +386 (0)3 83-81-035
e-poš ta: ke.ljubno@zgs.gov.si

Vodja krajevne enote - revir Savina:
Alojzij GLUK
gsm: 041/354-693
e-poš ta: alojzij.gluk@zgs.gov.si

revir Primož :
Bojan NARALOČ NIK
gsm: 041/657-654
e-poš ta: bojan.naraloč nik@zgs.gov.si

revir Ter:
Boris VALTE
gsm: 041/657-645
e-poš ta: boris.valte@zgs.gov.si
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