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Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni
za `ivljenje gozda, zato je nabiranje
omejeno s predpisi. Ne uni~uj rastja,

gob, mahu. Okrasna drevesca za praznike
kupujmo na trgu in pazimo, da bodo opremljena

s plombo - nalepko, kot dolo~a predpis.

Ogenj uni~i drevesa, druge rastline
in `ivalski svet, zato je v gozdu

prepovedano kuriti.

Majhna in velika drevesa
ter grmi so `iva bitja,zato jih spo{tuj

in ne po{koduj.

Smeti in odpadki ne spadajo v gozd.
Pospravi jih za seboj in odnesi v smetnjak

oziroma na urejeno odlagali{~e.
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Lepota pokrajine, možnosti za gibanje in dejavnosti, 
blagodejni vpliv na okolje in les so dobrine gozda, ki bi se 
jih prav zavedli šele, ko gozda in njegovega dobrodejnega 
delovanja v našem okolju ne bi bilo več. S to zgibanko 
želimo gozdarji opozoriti obiskovalce na primerno 
obnašanje v gozdu, na spoštovanje in občudovanje 
njegovih lepot in skrivnosti.

Bodi prijatelj/ica gozdu. Opazuj in spoznavaj ga z vsemi 
čutili. Upoštevaj tudi druga navodila za primerno obnašanje 
v naravi, ki jih vidiš na informativnih tablah na gozdnih 
učnih in drugih tematskih poteh, v zavarovanih območjih 
ali ti jih povedo gozdarji.

Upoštevaj tudi naslednje predpise:
Zakon o gozdovih (Ur. list RS številka 30/93 s spr. in dop.), 
Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. list RS številka 92/2000, 
Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur. list RS številka 
57/98), Uredba o prepovedi vožnje v naravnem okolju 
(Ur. list RS številka 16/95 s spr. in dop.), Zakon o 
ohranjanju narave (Ur. list RS številka 96/2004), Zakon 
o divjadi in lovstvu (ur. list RS številka 16/2004, 35. člen).

Naj bo gozd ob tvojem odhodu takšen, 
kot je bil ob tvojem prihodu.

Gozdne `ivali so zelo pla{ne in se
pred ~lovekom umaknejo.

Nevznemirjaj jih s hrupom.
Psa vodi na vrvici.

Voda je dragocena. Gozd jo ~isti,
zadr`uje in nam jo pomaga ohranjati pitno.

Sodeluj pri tem tudi ti, in ne spu{~aj
v vodo ali gozdna tla {kodljivih snovi.

Ne parkiraj vozila kjer koli ampak vpra{aj
za dovoljenje lastnika zemlji{~a.

Vo`nja je v gozdu dovoljena le po cestah,
~e poseben znak tega ne prepoveduje.

Ka`ipote, oznake, ograje, mostove, klopi
in druge naprave ohrani nepo{kodovane

za vse obiskovalce gozda.

Pe{ poti v gozdu nas vodijo in nam
odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave.
Uporabljaj jih po brezpotjih.in ne hodi


