
 
 

3. seje Odbora za članstvo PZS, 
ki je bila v četrtek, 20. 10. 2022, ob 17:30 v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana 

 
 
Prisotni: Tone Jesenko, Irena Pečavar Čarman, Damjana Čadež, Bojan Brezovar, Aldo Zubin, Matej Kortnik 
Ostali: in strokovna sodelavka PZS Barbara Kelher 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. seje Odbora za članstvo  
2. Pregled osnutka predloga za podelitev priznanj PZS 
3. Članarina PZS 2023 
4. Razno. 
 
 
 

Ad. 1 
Tone Jesenko je uvodoma pozdravil vse prisotne člane in jih seznanil z dnevnim redom. Odbor za Članstvo je 
pregledal Zapisnik 2. seje Odbora za članstvo in nanj ni imel pripomb. 
 
SKLEP OČ PZS 1/20‐10‐2022: Odbor za Članstvo PZS potrjuje zapisnik 2. seje Odbora za Članstvo. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad. 2 
Irena Pečaver Čarman je povedala, da je bil Razpis za najvišja priznanja objavljen junija 2022 na spletni strani 

predstavila sprejete predloge za spominske plakete in svečana priznanja PZS ter sklepe Pododbora za prizna‐

nja PZS. V dogovorjenem roku je na PZS prišlo 37 predlogov: 22 za Spominsko plaketo ter 15 za Svečano listi‐

no.   Obravnavali so vse predloge za Spominsko plaketo  in vse potrdili, prav tako pa so obravnavali tudi vse 

predloge za Svečano listino. Zavrnili so 4 predloge: 

‐ Vida Mali (PD Poljčane): pomanjkljiv opis njenega dela, predlog ni v skladu z 2. členom Pravilnika 
o priznanjih PZS; 

‐ Jožef Bobovnik (PD Fram): predlog  je popoln, ampak smo dali prednost starejšemu kandidatu  iz 
MDO PD; 

‐ Marko  Dakskobler  (PD  Podbrdo):  predlog  je  popoln,  ampak  smo  dali  prednost  starejšemu 
kandidatu iz MDO PD; 

‐ Mirko Tovšak  (PD Mislinja): predlog  je popoln, ampak smo dali prednost drugemu kandidatu  iz 
MDO PD. 
 

Predlog za podelitev SPOMINSKE PLAKETE PZS za leto 2022:  

65 let   

DANILO VERZELAK  PD ŠMARTNO OB PAKI 

MARKO MIKELJ  PD SREDNJA VAS V BOHINJU 

DUŠAN KLINAR  PD JAVORNIK‐KOROŠKA BELA 

MARJETA BRICL  PD KUM TRBOVLJE 

   



70 let   

ZDENKA VERZELAK  PD ŠMARTNO OB PAKI 

IVAN ČUFER  PD PODBRDO 

BRANKO KLINAR  PD JESENICE 

ALOJZ HRIBERŠEK  PD KUM TRBOVLJE 

SILVESTER ČREPINŠEK  PD ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 

MILAN AŠENBERGER  PD GALICIJA 

STANISLAV PLEVNIK  PD SLOVENJ GRADEC 

ZDRAVKO KLINER  PD LJUBNO OB SAVINJI 

   

75 let   

JANEZ KOSEC  PD JANEZ TRDINA MENGEŠ 

DANIELA FUX  PD BREŽICE 

   

80 let   

FRIDERIK ŽAGAR  PD SLIVNICA PRI CELJU 

MARJAN FABIANI  PD KRIŽE 

JOŽE ČEBAŠEK  PD DOVJE‐MOJSTRANA 

MILENA JESENKO  PD BREŽICE 

MARIJA SMOLEJ  PD LITIJA 

MARIJAN POPIČ  PD SLOVENJ GRADEC 

RAJMUND ČERIN  OPD KOPER 

   

90 let   

CIRIL KUNST st.  PD REČICA OB SAVINJI 

 
SKLEP OČ  PZS  2/20‐10‐2022: Odbor  za  članstvo  PZS  predlaga UO  PZS,  da  potrdi  predlog  za  spominske 
plakete Planinske zveze Slovenije 2022. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

 
 
Predlog za podelitev SVEČANE LISTINE PZS za leto 2022: 

FRANC KOCBEK  roj. 1949  PD MIKLAVŽ 

Za dolgoletno delo v PD, v MDO PD Podravja, v PZS in za širjenje planinstva tako med mladimi kot 
tudi starejšimi. 

FRANC ERLAH  roj. 1943  PD SREDNJA VAS V BOHINJU 

Za dolgoletno delo v PD Srednja vas v Bohinju, predvsem za delo na gospodarskem področju. 

ALEŠ ERJAVEC  roj. 1964  PD POLŽ VIŠNJA GORA 

Za obsežno in vztrajno delo v PD Polž, za delo z mladimi in za povezovanje z lokalno skupnostjo. 

ANTON KREŠEVEC  roj. 1936  PD AJDOVŠČINA 

Za dolgoletno neutrudno delo v PD Ajdovščina in za širjenje planinstva na Ajdovskem. 

ROZALIJA LUBI  roj. 1946  PD LJUTOMER 

Za dolgoletno vsestransko delo v PD Ljutomer in za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

DRAGO DRETNIK  roj. 1948  PD MEŽICA 

Za dolgotrajno strokovno pomoč vsem PD na področju gospodarjenja, predvsem pri oskrbi koč s 
pitno vodo in pri odvajanju odpadnih voda. 

JANEZ BRINAR  roj. 1942  PD KUM TRBOVLJE 

Za dolgoletno zelo raznovrstno delo v PD Kum Trbovlje, MDO PD Zasavja in na širšem Zasavskem. 

BOJAN GORJUP  roj. 1942  PD TRBOVLJE 

Za dolgoletno vsestransko in zelo predano delo v PD Trbovlje in v PZS ter za širjenje planinstva na 
širšem Zasavskem. 

FRANC VAHTER  roj. 1944  PD SLOVENSKE KONJICE 



Za dolgoletno delo v PD Slovenske Konjice in za širjenje planinstva tako med mladimi kot tudi 
starejšimi. 

MARIJA LESJAK  roj. 1947  PD VINSKA GORA 

Za dolgoletno vsestransko in zelo predano delo v PD Vinska Gora in na Velenjskem. 

MARKO GORŠIČ  roj.  1951  PD PODPEČ‐PRESEDJE 

Za dolgoletno vsestransko delo v PD Podpeč‐Preserje, v MDO PD Notranjske in v PZS. 

 

Matej Kortnik je poudaril, da je bila predstavitev korektna. Z njim so se strinjali tudi ostali prisotni člani Od‐

bora za članstvo PZS. Tone Jesenko je tudi pripomnil, da je potrebno pri predstavitvi na UO PZS poudariti, da 

se moramo vedno tudi sicer držati Pravilnika o priznanjih PZS. 

SKLEP OČ PZS 3/20‐10‐2022: Odbor za članstvo PZS predlaga UO PZS, da potrdi predlog za svečane listine 
Planinske zveze Slovenije 2022. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

 
Ad. 3 
Barbara Kelher je predstavila stanje vplačanih članarin na dan 20. oktober 2022: 

 
 
Prav tako je Barbara pripravila izračune članarin za leto 2023 na podlagi Sklepa OČ PZS 3/06‐10‐2022 vezano 
na družinske popuste in novo in članarino z zavarovanjem. 

   A 
A/d 

B 
B/d 

B1  S+Š 
S+Š/d 

P+O 
P+O/d 

IN  IN/d 
A/i  B/i  S+Š/i  P+O/i 

2022  60,00 €  54,60 €  28,00 €  22,60 €  21,00 €  18,50 €  15,00 €  8,00 €  6,40 €  8,00 €  6,40 € 

2023       
(vezano na 
inflacijo) 

68,04 €     31,75 €     23,81 €  20,98 €     9,07 €     9,07 €    

2023  
(zaokrožene 

cene) 
68,00 €  60,80 €  32,00 €  24,80 €  24,00 €  21,00 €  16,00 €  9,00 €  7,20 €  9,00 €  7,20 € 

 
SKLEP OČ PZS 4/20‐10‐2022: Odbor za članstvo PZS predlaga UO PZS, da potrdi predlog novih članarin  in 
višine članarin PZS za leto 2023. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad. 4 
Barbara Kelher  člane Odbora za  članstvo PZS seznani z  informacijo, da  je  Jamarska zveza Slovenije  izkazala 
interes, da postane pridružena članica PZS, kar je predsedstvo že pozitivno podprlo in se bo o tem odločalo na 
seji UO PZS v novembru. 
 



 
Tone Jesenko se prisotnim zahvali za udeležbo in soglasno delovanje. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob: 18:45 
 
 
 
Zapisala: 
Barbara Kelher, strokovna sodelavka PZS 

Vodja Odbora za članstvo 
Tone Jesenko 

 



 
predlog 

Program obeležitve 130 letnice planinske organizacije 
in 70 letnice Slovenske planinske poti 

v letu 2023 
 
Planinska  zveza  Slovenije  v  letu  2023  praznuje  130  letnico  ustanovitve 
Slovenskega  planinskega  društva  in  s  tem  uraden  začetek  planinske 
organizacije  na  Slovenskem.  V  istem  letu  obeležujemo  tudi  70  letnico 
Slovenske planinske poti.  
V ta namen se bo tekom leta obe obletnici vtkalo v dejavnost Planinske zveze 
Slovenije. 
Namen obeležitve  je  skozi prizmo  tradicije planinske organizacije  izpostaviti 
njeno poslanstvo, dejavnosti in vlogo. 
 
 
 

1. Vizualna podoba 
Logotip PZS in njegove pojavne oblike se umestijo v redno uporabo 
celo leto na vseh mestih. 
 

2. Osrednji dogodek 
Obletnico se želi obeležiti s kulturnim dogodkom na dan ustanovitve 
SPD, 27. 2. 2023.  

 
3. Slovenska planinska pot 

a. Pobuda za razstavo ob 70 letnici SPP Slovenskemu planinskemu muzeju 
b. Zaključni pohod Slepi in slabovidni SPP  
c. Navezava na akcijo Slovenija planinari in Dan slovenskega športa 
d. Pobuda društvom vključitve pohodov po SPP v svoj program 
e. Povezovanje z drugimi dogodki 
f. Sodobna predstavitev na spletnih straneh 

 
4. Kulturni prispevki 

a. Vsebinski prispevki v PV 
b. Izdaja knjige z zgodovinskimi utrinki (Planinska založba) 
c. Natečaj 

 
5. Promocija 

a. Prisotnost na socialnih omrežjih in aktivacije 
b. Serija podcastov na temo planinstva 
c. Promocijski material 

 



 
Predlog za 3. sejo UO PZS 

AKCIJSKI NAČRT USMERJANJA OBISKA IN REKREACIJSKIH DEJAVNOSTI V 
TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (ANUORD) 

Stališče Planinske zveze Slovenije k predstavljenemu predlogu 

 

UVOD 

Na osnovi zakona o Triglavskem narodnem parku (2010) in vladne uredbe Načrt 
upravljanja Triglavskega narodnega parka (2016) izhajajo akcijski načrti, ki jih po 
določilih Zakona o TNP sprejme minister.  

Javni zavod Triglavski narodni park pripravlja Akcijski načrt usmerjanja obiska in 
rekreacijskih dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (ANUORD). Predlog dokumenta 
se v jeseni 2022 predstavlja posameznim ministrstvom, lokalnim skupnostim in drugim 
deležnikom.  

JZ TNP je vodstvu Planinske zveze Slovenije 20. Oktobra 2022 med prvimi predstavil 
predlog akcijskega načrta in zaprosil za pripravo stališča oziroma predlogov in pripomb. 
Dogovorili smo se za pripravo stališča do konca novembra 2022, da bi lahko predlog 
dokumenta in stališče obravnavali na predsedstvu PZS, v posameznih komisijah in tudi 
na Upravnem odboru Planinske zveze Slovenije. 

 

SPLOŠNO K AKCIJSKEMU NAČRTU 

Na Planinski zvezi Slovenije se zavedamo in tudi sami ugotavljamo, da so Julijske Alpe 
vedno bolj obiskane na vedno več načinov. Po navedbah v akcijskem načrtu obisk 
ogroža naravno okolje, v PZS pa se zavedamo, da prihaja zaradi tega do obremenitev in 
poškodb na planinskih poteh, ki so osnovna planinska infrastruktura, prav tako so 
obremenjene planinske koče, zaradi množičnega obiska prihaja do povečanega 
varnostnega tveganja in več nesreč, nenazadnje povečan obisk pomeni tudi zmanjšanje 
doživetvenih in drugih socialnih nosilnih zmogljivosti. 

V dokumentu (predlog ANUORD) je JZ TNP na osnovi povečanega kvantitativnega 
spremljanja obiska in drugih podatkov dovolj natančno prikazal različne obremenitve 
narodnega parka zaradi obiska in rekreacije. Pritrjujemo, da je treba ukrepe prilagajati 
dejanskih dobrim analizam, pavšalne in mnogokrat subjektivne ocene stanja ne smejo 
biti merodajne za pripravo ukrepov. Iz predstavljene analize pa je tudi razvidno, da 
posebej prometne obremenitve izhajajo iz vseh vrst obiska in rekreacije, nekatere druge 
analize so za planinstvo relevantne, nekatere pa seveda tudi ne (npr. rast števila ležišč, 



 
direktni vplivi na vodna telesa, zračni promet, obisk naravnih vrednot kot so Vintgar, 
Tolminska korita, Slap Savica...). 

Strinjamo se s stanjem in tudi z dejstvom, da so potrebne rešitve. Strateški cilji 
Akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti so v splošnem pravilno 
postavljeni, področja (od 1. – 10) pa naslavljajo po eni strani sam JZ TNP kot 
upravljavca parka in nosilca javnih pooblastil, druge resorje, lokalne skupnosti, 
upravljavce naravnih vrednot, obiskovalce v splošnem in nenazadnje tudi posamezne 
skupine obiskovalcev, med katerimi pa smo seveda tudi planinci. 

Planinska zveza Slovenije, kot največja prostovoljska organizacija na področju gorništva 
in upravljanja planinske infrastrukture (poti,  postojanke), je tako deležnik pri naslednjih 
področjih: 

- posredno pri področju 2. Zmanjševanje motornega prometa v TNP, 
- 4. Usmerjanje obiska na poteh in v planinskih kočah, 
- 6. Usmerjanje gorskega kolesarjenja, 
- 7. Usmerjanje zimskih aktivnosti 
- 10. Razvoj usmerjevalnih orodij (digitalizacija, komuniciranje...). 

Pri tem moramo poudariti, da je praktično pri vseh naštetih področjih Planinska zveza 
Slovenije le delno odgovorna oziroma ima omejene možnosti izvajanja akcijskega 
načrta, saj se tudi nekatere druge organizacije, predvsem pa širok spekter splošne širše  
obiskovalske javnosti ne identificira kot Planinska zveza Slovenije. Izpostaviti želimo, da 
so obiskovalci TNP iz vrst PZS vendarle praviloma dobro ozaveščeni, vzgajani in šolani 
skozi vrsto različnih programov usposabljanja, ki jih imamo znotraj organizacije.  

 

MNENJE K POSAMEZNIM PODROČJEM AKCIJSKEGA NAČRTA 

2. Zmanjševanje motornega prometa v TNP 

Ukrep vzpostavitve režima obiska na cestah PZS podpira, pri čemer pa poudarjamo, da 
je nujno potrebno upoštevati specifiko in različnost obremenjenosti posamezne doline, 
planote ali prelaza. Pri tem PZS ne podpira popolnih zapor (razen za urejenim 
parkiriščem v zatrepu posamezne doline), predlagamo sezonski značaj ukrepov ter 
možnost dostopov v jutranjih urah. UO PZS je že podal predlog za analizo vseh 
dosedanjih tovrstnih ukrepov v slovenskih Alpah. Prav tako so javni prevozi nadvse 
dobrodošli, vendar bi morali biti na destinacijah, kjer je preobremenitev s prometom 
velika, bolj pogosti in hkrati morajo upoštevati specifiko hoje v gore. Opozarjamo tudi na 
nujnost določitve manjših dopustnih parkirnih mest z jasno določitvijo prostorske 
zmogljivosti teh parkirišč in bolj dosledno obveščanje o možnostih parkiranja. V primeru 



 
zapor mora biti pred zaporo urejeno dovolj veliko parkirišče (velikost se določi skladno z 
analizo obremenitev, frekvenco obiska in nosilno kapaciteto območja). 

 

4. Usmerjanje obiska na poteh in v planinskih kočah 

Uvodoma v zvezi s tem poglavjem moramo izpostaviti, da cilji vezani na planinske koče 
v bistvu ne sodijo v akcijski načrt usmerjanja obiska in rekreacije. Če bi temu bilo tako, bi 
akcijski načrt moral obravnavat tudi hotele, kampe, glampinge, vse vrste drugih 
namestitvenih objektov in podobno.  

Sicer pa se področje 4. akcijskega načrta mimo ciljev v zvezi s planinskimi kočami 
najbolj neposredno dotika dejavnosti Planinske zveze Slovenije. Planinska zveza trdno 
vztraja na stališču, da vse planinske poti na območju Triglavskega narodnega parka 
(cca 2.000 km) ostajajo odprte in dostopne za obiskovalce, pri čemer seveda 
poudarjamo, da gre za rabo teh poti za planinstvo oziroma pohodništvo. Za PZS so poti 
zelo pomembne, preprečujejo razpršen obisk in mora biti posledično razprava o 
zapiranju poti zelo strokovno argumentirana. Cilj zmanjševanja pritiska pohodnikov na 
mirne cone in osrednje območje TNP je presplošen. Hkrati je osrednje območje oziroma 
prvo varstveno območje TNP zelo različno obremenjeno, oziroma v  površinsko večjem 
delu ni preobremenjeno. Tudi mirne cone, predstavljene v načrtu upravljanja, si po svoji 
vsebini in naboru možnih ukrepov niso enake in zato ne moremo posplošeno govoriti o 
ukrepih zmanjševanja pritiska pohodnikov. PZS v splošnem podpira usmeritev hoje po 
obstoječih označenih poteh, hkrati pa opozarjamo na vrsto nedorečenosti kot so npr. 
hoja po gozdnih cestah, neoznačenih poteh, brezpotjih in seveda alpinizem. 
Samostojnega gorništva (osvajanje vrhov, na katere ni označenih poti) in alpinizma kot 
najbolj prvinske gorniške oblike akcijski načrt ne omenja (plezališča in ferate to niso!). 
Glede na poznavanje stanja ter obremenitev za klasični alpinizem v stenah TNP 
nasprotujemo omejitvam za alpinizem in gorništvo razen usmeritvam k etičnim načelom, 
ki pa jih alpinizem sam po sebi že vsebuje.  

Certificiranje poti, vodnikov in tudi planinskih koč Planinska zveza Slovenije že ima. 
Pripravljeni smo na sodelovanje, vendar opozarjamo na to, da ta področja niso v 
neposredni domeni TNP, niti za to ni zakonskih podlag, posebno pa se nam ne zdi 
potrebno podvajati ali ponavljati sistemov, ki že obstajajo. Smo pa, kot rečeno, 
pripravljeni na dopolnjevanje naših sistemov za področje TNP, v kolikor bi se to izkazalo 
za smiselno in obojestransko potrebno. 

Ozaveščanje na vseh področjih je vsekakor pomemben in ga PZS tudi izvaja. Cilj o 
pomenu osnovne in ne nadstandardne oskrbe pa je za PZS sporen zaradi same 
formulacije cilja  ter sodobnih vedenj in znanj s tega področja. Vsekakor je potrebno pri 



 
planinskih kočah problematiki odvajanja in čiščenja odpadnih voda nameniti kar največjo 
pozornost, a to hkrati ne pomeni samo osnovne oskrbe ali ponudbe v planinskih kočah. 
V planinskih kočah potrebno skrbeti za osnovni higienski standard in ustrezno raznoliko 
prehrano, ki ustreza različnim skupinam obiskovalcev. Sodobni primeri dobrih praks v 
Alpah potrjujejo, da je to ob ustreznih spodbudah mogoče.  Izboljšanje okoljskih 
standardov in zmanjševanje okoljskega odtisa ni povezano le z osnovno oskrbo v 
planinskih kočah. 

 
Podpiramo usmeritev da se spalnih kapacitet koč v visokogorju ne povečuje, nikakor pa 
ne pristajamo na zmanjševanje kapacitet. V kočah so tudi nujno potrebne posodobitve 
sanitarnih prostorov, kot tudi energetska sanacija. In ne nazadnje, koče so tudi 
ekonomski subjekti, ki brez dobre ponudbe gostom ne morejo preživeti.  
 

6. Usmerjanje gorskega kolesarjenja  

Cilji področja se s strani PZS že izvajajo, pri čemer moramo poudariti že obstoječe 
razumevanje in sodelovanje s TNP in s skupnostjo Julijske Alpe. Za trase turno 
kolesarskih poti, ki jih razvijamo v okviru Komisije za turno kolesarstvo pri PZS, se 
pridobiva ustrezna soglasja lastnikov kot tudi pristojnih inštitucij. Problem pa se kaže 
predvsem pri širjenju dejavnosti gorskega / turnega kolesarstva, ki je spodbujeno s 
strani lokalnih turističnih organizacij ali občin, drugih kolesarskih združenj, kot je na 
primer Kolesarska zveza Slovenije, raznih agencij in posameznikov. Na te organizacije 
oziroma skupine PZS nima vpliva, hkrati pa prizdeti deležniki, kot so na primer lastniki, 
agrarne skupnosti in podobno, pri vseh problemih takoj pokažejo na turne kolesarje 
PZS, ki so v resnici praktično edina organizacija, ki že sedaj sledi tudi v akcijskem načrtu 
zapisanim ciljem. Med drugim PZS že ima evidenco in kataster turno kolesarskih poti. 

 

8. Usmerjanje zimskih aktivnosti 

Spekter zimskih aktivnosti, do katerih se opredeljuje akcijski načrt, je mnogo širši od 
tistih dejavnost, ki so domena PZS. Le hoja v gore pozimi in turno smučanje sta 
»planinski«. Ledno plezanje oziroma plezanje zaledenelih slapov je sestavni del 
zimskega alpinizma in kot je ugotovljeno v dokumentu, ni problematično. 

Turno smučanje je v porastu, posebej obiskana so nekatera popularna območja. 
Usmeritve za turno smučarske trase so podane, pri čemer pa zaradi varnostnega vidika 
glede snežnih in plazovnih razmer ne moremo vedno slediti  le dopustnim trasam. V 
PZS se zavedamo problematike in smo aktivno sodelovali pri določanju mirnih con v 
zimskem času, ki so posledica varstvenih ukrepov zaradi kvalifikacijske vrste belke. 



 
Strinjamo se z ugotovitvami v akcijskemu načrtu, da je potrebno spremljati razvoj turno 
smučarske dejavnosti, da pa posebna ureditev zaenkrat ni potrebna. Pri turnem 
smučanju in zimskem pohodništvu PZS sledi usmeritvam v velikih alpskih parkih in dobri 
praksi alpskih planinskih zvez kot so DAV, ÖEAV, CAI in CAF, ki stavijo na usmerjanje 
in priporočila in ne uveljavljajo prepovedi. Tako je na primer v alpskih parkih uveljavljena 
praksa, da po vsakem sneženju zaradi varnega gibanja v gorah in iz  naravovarstvenih 
razlogov prav nadzorniki parka prvi potegnejo traso in na ta način usmerjajo gibanje 
turnih smučarjev. Tudi v primeru turnega smučanja lahko podobno kot pri gorskem 
kolesarjenju opozorimo, da so turni smučarji člani PZS  le manjši del populacije, ki se pri 
nas ukvarja s turnim smučanjem, večji del so neorganizirani posamezniki. 

 

10. Razvoj usmerjevalnih orodij  

Planinska zveza Slovenije podpira razvoj digitalizacije in prikazovalnikov poti, tras, 
mirnih con in drugih podatkovnih baz ter usklajevanje različnih platform. Pripravljeni smo 
ponuditi naš sistem PlanGIS – maPZS kot temeljno orodje za podporo doseganju ciljev 
tega akcijskega načrta. 

PZS opozarja na poplavo spletnih in FB strani z opisi, fotografijami in sledmi, ki so 
nepreverjene, tudi napačne in seveda ne upoštevajo dogovorjenih ukrepov in usmeritev 
ključnih organizacij kot so TNP, PZS in skupnost julijske Alpe. 

Prav tako podpiramo boljše medsebojno komuniciranje in skupno objavljanje informacij, 
ki so pomembne za obiskovalce Triglavskega narodnega parka.  


