ZAPISNIK
sestanka OVN PD Polet Šentrupert, ki je bil v torek, 11. 02. 2015, ob 18.30 v društvenih
prostorih v Slovenski vasi.
Prisotni: Bojan Brezovar, Martina Ruperčič, Mojca Starič, Nevenka Brzin, Marjana Pejović,
Brane Pejović, Jože Bučar, Marica Bučar, Franc Brcar, Milena Jaklič, Magda Bevec in Jože
Bevec.
Upravičeno odsotni: Marija Zagorc in Helena Rogelj Jurše

Dnevni red:
1. pregled realizacije dela odseka v letu 2014
2. prijava članov za kandidata GS - 28. 02. 2015 in 20. 06. 2015
3. prijava kandidata/ov za Zbor odsekov za varstvo gorske narave, Infocenter Triglavska roža
na Bledu, 21. 02. 2014
4. plan dela za leto 2015
5. potrditev izkaznic za GS
K točki 1.
Realizirali smo celoten plan dela OVN za leto 2014, za kar sem se zahvalila vsem prisotnim
članom odseka, ki so z marljivim delom pripomogli k realizaciji.
K točki 2.
Glede na to, da je v našem društvu že veliko število GS, težimo k temu, da bi se dodatnih
naravovarstvenih izobraževanj udeležili predvsem vodniki in mlajši kader, ki bi svoje znanje
prenašali na mlajše. Kandidati za izobraževanje za GS, ki ga organizira Odbor VGN pri
MDO PD Dolenjske in Bele krajine so: Danijel Pejović, Urban Dimec, Martin Železnik in
Marta Slapšak.
K točki 3.
Za Zbor odsekov za varstvo gorske narave na Bledu na sestanku ni bilo drugih prostovoljcev,
zato se bom zbora udeležila le jaz. Na isti dan sta namreč tudi društveni izlet in občni zbor
upokojencev.
K točki 4.
Pri planu dela za leto 2015 bomo upoštevali smernice Odbor VGN pri MDO PD Dolenjske in
Bele krajine, v plan pa smo dodali tudi lastne predloge.
Plan dela OVN PD Polet za 2015:
1. vsi GS in VGN moramo skrbeti, da se naravovarstvene vsebine vključujejo na
društvene ture; pridobivanje simpatizerjev/novih članov odseka – celoletno delo;

2. udeležba na zboru Komisije za varstvo gorske narave PZS - Zbor odsekov za varstvo
gorske narave na Bledu, 21. 02. 2015;
3. udeležba na tečaju za GS: 28. 02. 2015 – teoretični del (8 šolskih ur) v sejni sobi PD
Krka in 20. 06. 2015 – praktični del ob naravovarstveni ekskurziji na Lovrenška
jezera na Pohorju;
4. čistilna akcija aprila: očistiti brežine cestnih vpadnic v Šentrupert ter ponovno z
odpadki obremenjene Zaloge;
5. Udeležba na naravovarstvenih ekskurzijah na nivoju MDO-ja: konec aprila oz.
začetek maja – obisk rastišča rumenega sleča pri Gabrju, 20. 06. 2015 Lovrenška
jezera in 18. 07. 2015 Slemenova Špica
6. Obisk Arboretuma Volčji Potok – termin določimo naknadno – petek popoldan
7. Obisk rastišča Clusijevega svišča na Lovrencu – termin določimo naknadno – nedelja
popoldan
8. Udeležba na zboru GS in VGN – v oktobru 2015 bo gostitelj PD Metlika
Glede vedno pereče teme: čiščenja Zalog je Bojan že opravil ogled Zalog z inšpektorjem.
Brane Pejovič je predlagal, da se ob aprilski čistilni akciji s kamero posname odpadke in
posnetke predvaja na javnih zborih. Občino opozoriti, da se vsakoletna pomladna čistilna
akcija ne sme opustiti ter da se z Komunalo dogovori, da npr. dvakrat letno v vasi
pripeljejo kontejnerje za odvoz kosovnih odpadkov, ker se po ukinitvi tovrstne
organiziranosti opaža porast obremenjevanja okolja z kosovnimi odpadki.
Glede na zadovoljstvo pri izpeljavi lastnih ekskurzij OVN našega društva (ogled
prirodoslovnega muzeja, obisk Botaničnega vrta…) smo bili enotnega mnenja, da
obiščemo še Arboretum Volčji Potok in sicer v terminu, ko bomo največ videli ter
opravili nedeljski popoldanski pohod iz Okroglic do rastišča Clusijevega svišča na
Lovrencu, prav tako v terminu, ko bo svišč najbolj bujno cvetel. Ker imamo v aprilu in
maju največ dogodkov, smo se odločili da ju izpeljemo v popoldanskih terminih.
K točki 5.
Vsem prisotnim članom sem potrdila izkaznice za GS.
Sestanek je bil zaključen ob 19.50 uri.
Zapisala: Mojca Starič

