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Prenova gozdne in geološke učne poti Pekel

Sovica Brihta vabi na potep po prenovljeni gozdni učni poti Pekel
V okviru prireditve »Pozdrav jeseni« bo v nedeljo, 22. 9. 2019, ob 15.30 pred jamo
Pekel potekalo odprtje prenovljene gozdne in geološke učne poti Pekel. Prenova učne
poti je bila izvedena v okviru projekta LAS SSD »Gozdovi so pljuča Pekla«, ki poteka
od 15. 9. 2018 do 10. 10. 2019. Prijavitelj projekta je Celjsko gozdarsko društvo,
projektni partnerji so Razvojna agencija Savinja, Občina Žalec, Turistično društvo
Šempeter v Savinjski dolini in Virant.si. Prenova poti je potekala v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, Krajevno enoto Žalec.
Učna pot se nahaja v krajinskem parku Ponikovski kras. Poteka skozi
gozdove, ki obdajajo kraško jamo Pekel. Že leta 1984 jo je uredilo
Gozdno gospodarstvo Celje, sedaj pa zanjo skrbijo gozdarji
Celjskega gozdarskega društva in Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Žalec.
V okviru projekta je bila pot prenovljena, posodobljena in
vsebinsko nadgrajena. Na desetih točkah so bile postavljene
nove informativne table v slovenskem in angleškem jeziku.
Vse so opremljene s QR kodami, za predstavitev poti je
bila urejena nova dvojezična spletna stran in zloženka.
Tabla na začetku poti je označena tudi z Braillovo pisavo.
Pot je opremljena tudi z novimi didaktičnimi pripomočki za še
bogatejše doživljanje gozdnega prostora. Na vrhu poti na Požerišču
je v senci hrastov in borov urejeno počivališče za oddih in razvedrilo v naravi.
Obiskovalci si lahko pot ogledajo sami ali s strokovnim vodstvom gozdarjev Zavoda za
gozdove Slovenije. Sprehod po poti je primeren za vse starostne skupine in v vseh letnih
časih. Obiskovalce po poti spremlja in jih usmerja radovedna sovica Brihta in simpatične
ilustracije, ki jih je izdelal Mladen Melanšek.
Skupna vrednost operacije znaša 36.616,01 EUR, odobrena sredstva sofinanciranja EKSRP
pa 29.661,99 EUR ali 85% upravičenih stroškov.
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Dodatne informacije: Uroš Petrič, Celjsko gozdarsko društvo, tel. 041 657 609

