
Poročilo odseka za varstvo narave PD LPP za leto 2017 

 

 

Odsek za varstvo narave je skupaj  z gospodarskim odsekom poskrbel za: 

 Vzdrževanje septičnih jam in greznic in malih ČN 

 Ravnanje z organskimi odpadki na planinskih kočah 

 Sistem za filtriranje in dezinfekcijo pitne vode 

 Poročila o analizi pitne vode 

 Priprava čistilne naprave na izklop – po končani sezoni 

 obnova certifikatov za obdobje štirih let (od leta 2018 do 2021 smo nosilci 

certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna 

planinska koča) 

 Urejenost okolice koče 

 Skrb za rože na koči 

 Sodelovanje na akcijah pri odpiranju in zapiranju koče 

Svojo prisotnost sem potrdila tudi na zboru odsekov za varstvo gorske  narave 

v Tržiču. (25.2.2017) in na sestanku OVGN PD Ljubljana ( 7. 11. 2017 ). 



Pri PD Ljubljana Matica sem bila na predavanju Andreje Papež Kristanc o divji 

hrani. Na dobro uro trajajočem predavanju smo si pogledali več deset 

rastlinskih vrst, ki jih najdemo v naravi in jih lahko uporabimo v prehrani. 

Največji poudarek je bil na spomladanski zelenjavi, dobili smo mnogo 

nasvetov  glede nabiranja, prepoznave in kulinarične uporabe v teoriji in praksi. 

Kakšno besedo smo rekli tudi o zdravilnih učinkih divjih rastlin. Na koncu smo 

si privoščili tudi malce divje pokušine. Prav tako na sedežu društva PD 

Ljubljana Matica sem podrobno izvedela vse o invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrstah. Predaval je dr. Nejc Jogan. 

Predlagam našemu društvu, da se pridružimo akciji Očistimo naše gore in da 

izvedemo planinski izlet z naravovarstveno vsebino. (Lovrenška jezera, 

19.5.2018) V lanskem letu (29. 4. 2017) je bil izveden izlet z naravovarstveno 

vsebino po Golteh. 

Vsak planinec in član našega društva naj bi z osebnim zgledom in ravnanjem 

skrbel za ohranjanje gorskega okolja. Želim si, da bi imeli pri varovanju gorske 

narave čim več uspehov in predvsem čim manj dela! In kot pravi Viktor Hugo: 

"Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša."  

Sonja Modlic, načelnica odseka za varstvo narave 


