
ROZKINA GOZDNA UČNA POT
na Mariborskem Pohorju

Doživljajsko vodenje za skupine (najmanj 10 oseb) je možno 
po predhodnem dogovoru. 

Obisk Rozkine gozdne učne poti v spremstvu gozdarja je 
posebno doživetje.

 
Po poti se lahko sprehodite sami.
Opazujete drevesa, njihovo rast, kako se spreminjajo v 
različnih letnih časih, se dotaknete njihovih listov-iglic, jih 
pobožate po skorji. Opazujete rastline, gobe in živali. 
Prisluhnete različnim zvokom ali miru v gozdu. 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE

Besedilo: Hedvika Jenčič, Nenad Zagorac. Fotografije: Andrej Gulič, Samo Jenčič. 
Risbe: Samo Jenčič. 

Sofinanciranje: Mestna občina Maribor.
Oblikovanje, priprava, tisk: comTEC d.o.o. . 
Izdajatelj: Podravsko gozdarsko društvo in ZGS, OE Maribor. Leto 2021. 
Lektoriranje: Majda Strašek Januš. 

Krožna pot z začetkom pri zgornji postaji pohorske 
vzpenjače. Sledite smerokazom in oznakam na poti.

Potek poti:

Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor
Podravsko gozdarsko društvo
Tyrševa 15, 6200 Maribor
T: +386 (0)2 234 16 15
E: oe.maribor@zgs.si;  
Informacije in rezervacije za prepoznavanje gob 
Gobarsko društvo Lisička
Preradovičeva ulica 1, 2000 Maribor
T: +386 (0) 31 399 548
E. gdlmb1@gmail.com 

www.zgs.si

Zahtevnost:
Lahka, primerna za vse obiskovalce, ki lahko hodijo po 
razgibani gozdni poti. Priporočamo lažjo terensko obutev.
Dolžina poti: 3 km
Čas obhoda: 1 ura
Pozor: Pot obiščete na lastno odgovornost.
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V gozd po znanje in zdravje
Spomini na preteklost
Medenje smreke in jelke
Pohorsko steklo
Medmrežje narave, informacijska avtocesta
    
Mati slovenskega gozda
Brez gozda – brez vode

Gozd je več kot les



- Trbisova jelka,  najmogočnejša jelka na Pohorju, obseg 330 

- Razgledni stolp, s katerega lahko opazujete okolico s 

Posebnosti na poti

- Cerkev svetega Bolfenka, prva planinska postojanka na

- Večdebelna bukev, tako debela (525 cm), da je trije ljudje ne 
 

- Najvišje rastoči pravi (domači) kostanj, dvodebelni kostanj 

- Kamnolom kremena, kjer so izdelovali zeleno pohorsko

- Ohranjeni mešani in bukovi gozdovi.

 

Pohorje je turistično središče v neposredni bližini mesta 
Maribor. Radi ga obiskujemo v vseh letnih časih. Pri vseh 
naših aktivnostih pa se moramo zavedati, da smejo za nami 
ostati le stopinje. V gozdu bodimo dobri gostje.

Vožnja v gozdu je dovoljena le po 
cestah. Gorsko kolesarjenje in ježa 
sta dovoljena na označenih poteh.

Spoštujmo lastnino. Vsak gozd 
ima lastnika. Za lastnika je gozd 
vir dohodka. 

Gozdne živali so plašne, pred 
človekom in njegovim najboljšim 
prijateljem se umaknejo. Psi naj 
bodo pod skrbnim nadzorom 
lastnika.

Pešpoti odkrivajo gozdne zaklade, 
uporabljajte jih. Hoja po brezpotjih 
vznemirja živali in uničuje gozdna 
tla.

Odpadke in smeti odnesite domov, 
v smetnjak
ali na urejena odlagališča.

Gozdno cvetje, gobe, plodovi in 
mah so nujni za biotsko 
raznolikost življenja v gozdu, zato 
je njihovo nabiranje omejeno s 
predpisi. 

S potjo vam želimo približati bogastvo pohorskega gozda, 
njegovo rast, razvoj in pomen v prostoru. 

GOZDOVI NA POHORJU

Rozkina gozdna učna pot na vrhu mariborskega Pohorja je bila 
speljana leta 1981 pod idejnim vodstvom dipl. inž. gozdarstva 
Rozke Debevec - Lesjak. 

Poseben čar in značilno podobo dajejo Pohorju gozdovi. 
Njihova sestava je pestra, prevladujejo mešani gozdovi smreke, 
bukve in jelke ter visokogorski bukovi gozdovi. So življenjski 
prostor številnih rastlin in živali. Z gozdovi gospodarimo po 
načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. 

Pogled s stolpa

Reklama za Bolfenk, revija Jugoslovanski
 biseri, 1938, št. 1, 2 , vir 40

Framski slap (Slap Skalca), 
pot do njega vodi od 

križišča glavne ceste,
ki pelje proti Arehu. 

voda v Sloveniji. Na številnih 
potokih in potočkih lahko vidimo 
tako rekoč na vsakem koraku 
slapove, slapišča in brzice. Je 
pomembno vodozbirno območje.

Pohorje je edino silikatno gorovje in eno najbolje ohranjenih 
naravnih območij v Sloveniji in Srednji Evropi. Na nepropustni 
kamninski podlagi je nastalo najgostejše omrežje površinskih 

Pohorju.

morejo objeti. 

ima obseg 464 cm, njegovi plodovi nikoli ne dozorijo. 

steklo.

perspektive, kot jo vidijo ptice.

cm, višina 36 metrov, starost 170 let.


