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DATUM POHODA  
čas in kraj odhoda 

                  TRAVNIK 

                 Sobota, 31.07.2021 

8.00, parkirišče pri nogometnem igrišču na Ljubnem 

 

 
VODJA POHODA Anka Pugelj anicapugelj@gmail.com, 031 488 456, Alja Toš (vodnica PD 

Ljubno ob Savinji) 

UDELEŽENCI Za varuhe gorske narave, gorske stražarje in druge planince, ki jih zanima varstvo narave 

PREDVIDENI POVRATEK: okoli 16.ure 

VRSTA PREVOZA Lasten prevoz do Ljubnega, naprej manjši avtobus 

PRISPEVEK  6€ (topel obrok na Travniku) 

ZAHTEVNOST: Lahka pot deloma po brezpotju (lovska pot) 

OPREMA: Planinska oprema primerna letnemu času 

VREME: V primeru slabe vremenske napovedi pohod odpade. 

POTREBNI DOKUMENTI: Planinska izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, topel obrok  v planinski koči na Travniku. 

NAMEN IN 

PRIJAVE: 

Seznaniti udeležence z značilnostmi Smrekovškega pogorja in naravovarstveno 

problematiko. 
Prijave na 031 488 456 do srede, 28.7.2021.  

Spoštovani varuhi gorske narave, gorski stražarji in vsi, ki imate radi naravo. 

Sezona nabiranja različnih gozdnih plodov in zelišč se je že začela. Borovnice, maline, gobe, arnika, pa tudi 

že prve brusnice vabijo številne nabiralce na Smrekovec, Komen, Travnik…. Neozaveščeni nabiralci 

povzročajo nemir, erozijo, onesnažujejo naravo in motijo posest. Zlasti pa odnašajo iz narave mnogo preveč 

plodov, kot bi jih smeli in bi bilo prav. Nad obiskovalci gozdov in nabiralci se pogosto jezijo predvsem 

lastniki gozdov, ki menijo, da si nekateri nabiralci z uničevanjem gozdov, parkiranjem na nedovoljenih 

mestih in zapiranjem poti z avtomobili, dovolijo preveč. V zadnjem času pa se po planinskih poteh 

množično vozijo tudi kolesarji, ki s svojo divjo vožnjo (predvsem spusti) ogrožajo planince, plašijo živali, 

povzročajo erozijo in uničujejo poti.  

Da bi se prepričali kako je z nabiranjem in divjo vožnjo, vabim vse ljubitelje narave, zlasti gorske 

stražarje in varuhe gorske narave na pohod na Travnik. Mogoče bomo z vljudnim opozorilom le dali 

komu misliti o nespametnosti takega početja. S tem bomo tudi podprli Peticijo o vožnji v naravnem 

okolju, ki so jo Državnemu zboru RS, Vladi RS in ustreznim ministrstvom RS poslali naši koroški 

prijatelji ( Odsek VGN pri MDO PD Koroška) 

 Zbirališče vseh prijavljenih bo v soboto, 31.07.2021 ob 8.00 na Ljubnem ob Savinji (parkirišče na 

Forštu).  Nato bomo pustili  avtomobile na parkirišču in se z manjšim avtobusom ali kombijem odpeljali 

proti Ljubenskim Rastkam in naprej do soteske potoka Žep. Po nemarkirani lovski poti bomo nadaljevali pot 

proti Golopstovim Donam in naprej proti koči na Travniku, kjer bo vse udeležence čakal topel obrok. Sledil 

bo razgovor o problematiki nabiralništva in vožnje v naravnem okolju. Ta vikend bo dežurstvo na Travniku 

prevzela družina Štiglic, zato bo z nami tudi predsednik PD Ljubno, Bernard Štiglic.Vračali se bomo čez 

Mali Travnik do parkirišča Dolinica, kjer nas bo čakal avtobus in nas zapeljal nazaj na Ljubno. 

Prisrčno vabljeni!                                                                                                           Anka Pugelj           
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