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Informacije

Osnovna šola Žetale
Čermožiše 45b
2287 Žetale

tel.: 02 761 9910
fax: 02 761 9925
V šoli lahko dobite zloženke, bilten, si 
ogledate film...

Gozdna učna pot (GUP) poteka na 
območju Maclja. Je krožna, dolga 3.5km. 
Glavna zanimivost je DEBELA BUKEV. Pot 
je označena z rumeno gobo      . Na njej je 
12 kontrolnih točk. Začetek in zaključek 
poti je pri OŠ Žetale, kjer je tudi parkirišče. 

GUP je namen-
jena izobraževanju in 
vzgoji osnovnošolske mladine 
o pomenu okolja, narave in 
kulturne dediščine. Služi 
za organizacijo nara-
voslovnih in športnih 
dni. Prav tako je 
primerna kot 
pohodna pot za vse 
generacije. Popelje vas 
na severno pobočje 
Maclja, kjer boste lahko 
opazovali in spoznavali gozd in 
življenje v njem. Po poti se lahko 
sprehodite sami ali z organizirano skupino 
pod vodstvom OŠ Žetale. 

Obiskovalcem na pot

Žetale so precej odmaknjene od mest-
nega vrveža, a tudi ljudje na podeželju so 
obremenjeni z delom in raznimi 
obveznostmi. Včasih bi se radi sprostili. 
Kdo? Mi, vi…. Kje in kako? Eno možnost 
ponujamo z GOZDNO UČNO POTJO, na 
kateri lahko opazujemo rastline, živali, se 
nadihamo svežega zraka, poklepetamo v 
prijetni družbi, obenem pa spoznavamo 
tudi zanimivosti kraja in debelo bukev. 

Kodeks obnašanja

Opis poti

Za prijetna doživetja v gozdu 
upoštevajte naslednja navodila:

hodite po označeni poti,
ne poškodujte dreves,

ne kričite in ne vznemirjajte živali,

ne trgajte rož in drugih rastlin po
nepotrebnem,

ne mečite odpadkov v naravo, vse 
odpadke odnesite s seboj.

V Vas, dragi obiskovalci, želimo
vzbuditi občutek za opazovanje in
ohranjanje čiste narave.
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Kontrolne točke

Kt1 -   Haloze
Kt2 -   Pri potoku
Kt3 -   Gozd
Kt4 -   Voda
Kt5 -   Podrast
Kt6 -   Gozdna cesta; lovstvo
Kt7 -   Oglarska kopa
Kt8 -   Matična podlaga - tla
Kt9 -   Bolezni in škodljivci
             gozdnih dreves
Kt10 -  Debela bukev
Kt11 -  Mravljišče
Kt12 -  Gozdni rob ; 
 prebivalstvo

Občina 
 Žetale


