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Za vsebino dokumenta je odgovorna Mestna občina Maribor in v nobenem 
pogledu ne izraža stališča Evropske unije.

Organ upravljanja Sosedskega programa Slovenija – Madžaska – Hrvaška 2004 
-2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko.

Projekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti 
INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004  
– 2006.

n	Policija: 113
n	 - v primeru kurjenja in vožnje v naravnem 
 okolju

n	Regijski	center	za	obveščanje:	112
n	 - v primeru požara

n	 Inšpektorji:
n	 Inšpektorata	RS	za	okolje	in	prostor
	 - v primeru vožnje v naravnem okolju,
  prekomernega nabiranja gob in druga
   področja varovanja narave
  02 220 16 40 (Maribor), 03 425 27 11 (Celje)
n	 Inšpektorata	 RS	 za	 kmetijstvo,	 gozdarstvo	

in	hrano
 - področji gozdarstva in lova
  02 238 09 66 (Maribor), 03 425 27 60 (Celje)
n	 Inšpektorata	RS	za varstvo	pred	naravnimi	

in	drugimi	nesrečami
 - v primeru kurjenja v naravnem okolju
  02 250 69 15 (Maribor), 03 541 11 14 (Celje),
  02 882 23 85 (Slovenj Gradec)

Spoštujmo 
naravo,

ohranimo 
Pohorje!

Informacije	o	projektu:

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija

E-mail: park.pohorje@triera.net

www.park-pohorje.si

Pohorje sodi med območja z najbolj	ohranjeni-
mi	naravnimi	ekosistemi*.

Prednjači gozdni	 ekosistem, predvsem na 
slemenih in zgornjem uravnanem površju pa 
je poleg gozdnega razširjen tudi travniški	
ekosistem. Ta se je izoblikoval na številnih 
planjah, zajedenih v gozdna prostranstva.

Poleg teh dveh ekosistemov so pomembna 
še barja, ki so se izoblikovala predvsem v 
uravnanem grebenskem delu.

Na Pohorju so svoj življenjski prostor našle 
številne rastlinske in živalske vrste, med njimi 
tudi redke, ogrožene in endemične**.

Zato si prizadevajmo za ohranitev Pohorja!

* Ekosistem je funkcionalna celota življenjskega prostora in življenjske 
združbe, katerega sestavine so v dinamičnem ravnovesju.

**	 Endemične rastlinske ali živalske vrste živijo le na omejenem 
območju. Tako nekaj vrst šotnega mahu nakjdemo le na Pohorju in 
nikjer drugje.



Kako se pravilno 
obnašamo v naravi?

Živali ali rastline je prepovedano 
namerno, brez opravičljivega razlo-
ga ubijati, poškodovati, odvzemati 
iz narave ali vznemirjati.

Naseljevanje rastlin ali živali tujero-
dnih vrst je prepovedano.

Prosimo vas, da upoštevate nasle-
dnja dejstva:

V Sloveniji je v naravnem okolju prepovedano 
voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z 
motornimi vozili, kolesi s pomožnim motorjem, 
kolesi in drugimi prevoznimi sredstvi, ki omo-
gočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca.

Vožnja v gozdovih in gozdnem prostoru se 
dopušča izključno po gozdnih cestah, ne pa 
tudi po gozdnih poteh in vlakah, razen kadar je 
s postavljeno prometno signalizacijo določeno 
drugače.

Parkiranje in ustavljanje vozil na motorni pogon 
in koles v pasu 5 m izven vozišča je dovoljeno, 
če je to v skladu s predpisi o varnosti cestnega 
prometa in če temu ne nasprotuje lastnik 
zemljišča.

V gozdu je prepovedano kuriti, 
razen na urejenih kuriščih in zaradi 
zatiranja podlubnikov.
Pri kurjenju, sežiganju ali uporabi 
odprtega ognja v naravnem okolju 
se mora:
1. urediti kurišče;
n prostor okoli kurišča mora biti 

očiščen vseh gorljivih snovi,
n kurišče mora biti od gozda 

oddaljeno vsaj 50 m, od 
pomembnih prometnih poti, 
večjih naselij in objektov, kjer se 
izdelujejo, predelujejo vnetljive 
ali nevarne snovi snovi pa vsaj 

 100 m in
n pri kurjenju, sežiganju ali uporabi  

odprtega  ognja v naravnem 
okolju se ne sme uporabljati 
gorljivih tekočin ali materiala, 
ki pri gorenju sproščajo močan 
dim ali strupene pline oziroma 
so lahko drugače škodljivi za 
okolje.

2. zavarovati in nadzorovati kurišče 
ves čas kurjenja ali sežiganja;

3. po končanem kurjenju ali seži-
ganju pogasiti ogenj in žerjavico 
ter pokriti kurišče z negorljivim 
materialom.

 Posebna previdnost je potrebna 
takrat, ko piha močan veter 
oziroma je razglašena velika 
požarna ogroženost.

n	posameznik lahko v enem dne-
vu nabere največ: 2 kg gob 
(poleg te količine je dovoljeno 
nabrati tudi gobo, ki je težja od 
dveh kilogramov), 1 kg plodov 
in zelnatih rastlin ter 2 kg kosta-
nja;

n	ni dovoljena uporaba pripo-
močkov za nabiranje ;

n	posameznik lahko proda le tisto 
količino gob, ki jo lahko nabere 
sam ali skupaj z družinskimi čla-
ni, s katerimi živi v skupnem go-
spodinjstvu.

Pri sprehodu skozi gozd vas pro-
simo, da s svojo prisotnostjo ne 
motite živali in da imate svoje hišne 
ljubljenčke na vrvici.

Prepovedano 
trganje cvetlic

Ne moti 
gozdnih živali

Pse na vrvico

Prepovedano za 
motorna vozila

Prepovedano 
za motorna 

kolesa in kolesa z 
motorjem

Prepovedano za 
motorne sani

Prepovedano 
za kolesa

Kolesarska pot

Prepovedano 
kurjenje ognja

Primeren prostor 
za kurjenje

Prepovedano 
odmetavanje 

smeti

 Smetine sodijo v naravo, zato 
jih  vrzite v prvi koš ali odnesite s 
seboj.


