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DATUM POHODA  
čas in kraj odhoda 

                KOMEN -  TRAVNIK 

                 Sobota, 01.08.2020 

8.00, parkirišče pri nogometnem igrišču na Ljubnem 

 

 
VODJA POHODA Anka Pugelj anicapugelj@gmail.com, 031 488 456 

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

PREDVIDENI POVRATEK: okoli 16.ure 

VRSTA PREVOZA Lasten prevoz  

PRISPEVEK  Za topel obrok na Travniku. 

ZAHTEVNOST: Lahka označena 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. 

OPOZORILO: 
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika. 
Prijave na 031 488 456 do četrtka, 30.7.2020.  

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

Sezona gobarjenja in 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… Prav, vsak si 

želi nabrati nekaj teh dobrot. Če ročno naberemo liter borovnic ali košarico gob (do 2 kg), je še vse v 

najlepšem redu. Ko pa se začnejo proti Smrekovcu in Komnu valiti množice avtomobilov, nabiralci pa 

uporabljajo grabljice in naberejo ogromne količine borovnic ali gob, je prav, da jih prijazno opozorimo na 

nesmiselnost takega dejanja. Na družbenih omrežjih je že možno zaslediti polne košare gob, predvsem 

lisičk, nekateri pa so že našli tudi prve jurčke, kar priča o tem, da bo verjetno letina spet dobra.  Nad 

obiskovalci gozdov in nabiralci se pogosto jezijo predvsem lastniki gozdov, ki menijo, da si nekateri gobarji 

z uničevanjem gozdov, parkiranjem na nedovoljenih mestih in zapiranjem poti z avtomobili, dovolijo 

preveč. In kaj o vsem tem pravi zakonodaja? 

Kot določa pravilnik o varstvu gozdov, lahko posameznik za lastne potrebe na dan nabere največ 2 kg 

plodov (gob, borovnic, kostanja, malin, robidnic, brusnic …).  

V soboto, 1. 8. 2020,  vas vabim na pohod na Komen in Travnik.  

Zbirališče vseh prijavljenih bo na Ljubnem ob Savinji( parkirišče na Forštu).  Nato bomo pustili nekaj 

avtomobilov na parkirišču in se z ostalimi odpeljali do parkirišča pod Hlipovcem. Povzpeli se bomo na 

Komen in nato še do koče na Travniku, kjer bo vse udeležence čakal topel obrok. Sledil bo razgovor o 

problematiki nabiralništva.  

Dajmo, prepričajmo se, kako je z nabiranjem. Mogoče pa bomo z vljudnim opozorilom le dali komu misliti.  

Prisrčno vabljeni!  

Anka Pugelj                             
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