
 
KVGN PZS in PD Ljubno on Savinji 
v sodelovanju z NZ Smrekovec in občino Ljubno ob Savinji 
 
 

Obveščamo vse gorske stražarje in vse varuhe gorske narave,  
posebej pa udeležence letošnjega tečaja za varuhe gorske narave, da bo  
 
 

Letno srečanje VGN, GS in zaključek tečaja VGN 
15. in 16. septembra 2018 na Ljubnem ob Savinji in na Smrekovcu 

 
 
Program bo dvodneven. Prvi dan bo namenjen predvsem predstavitvam seminarskih nalog in 
podelitvam diplom novim varuhom (zaključku tečaja), drugi dan naravovarstvenemu izletu in druženju. 
 
Sobota, 15. 9. 2018 
Od 11.00 do 11.30: zbor udeležencev pri hotelu Planinka Ljubno ob Savinji (Plac 7) 
Ob 12.00: ogled Flosarskega muzeja (Plac 3)  
Ob 13.00: Fašunova hiša (Foršt 51) – ogled, pozdrav župana (Franjo Naraločnik), malica 
Od 14.00 do 17.00: predstavitev seminarskih nalog 
Ob 17.00: odhod na Smrekovec (Dom na Smrekovcu) in nastanitev 
Ob 18.00: predstavitev informacijske točke Geoparka Karavanke (mag. Mojca Bedjanič) in  

    pozdrav predsednika NZ Smrekovec (Jože Melanšek) 
Ob 19.00. večerja 
Ob 20.00 predavanje: 85 let od Šoštanjske koče do Doma na Smrekovcu (Peter Tomše) 
Ob 21.00 podelitev diplom (Marijan Denša, KVGN) in zaključek usposabljanja 
 
Nedelja, 16. 9. 2018 
Od 7.00  do 8.00: zajtrk 
Ob 8.30: zbor vseh udeležencev 
Ob 9.00: naravovarstveni planinski izlet po Smrekovškem pogorju 
Ob 13.00: povratek v kočo in planinska malica ter zaključek srečanja 
 
Potek izleta: 
Dom na Smrekovcu-vrh Smrekovca-Krnes-Črno jezero-vrh Krnesa-lovska koča-Dom na Smrekovcu. 
Pohod bo vodil Damjan Jevšnik, eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev NZ Smrekovec. Med potjo bo 
opozarjal na problem varovanja narave na tem območju in predstavil značilnosti Smrekovškega pogorja 
ter njegov pomen. 
 
Prijave sprejema Anica Pugelj na e-naslov: anicapugelj@gmail.com ali preko SMS sporočil na številko 
031 488 456. Za dvodnevno udeležbo s spanjem do vključno 7. septembra 2018 oziroma do zapolnitve 
kapacitet, za samo nedeljsko udeležbo do vključno 9. septembra 2018.  
 
Za vse udeležence letnega srečanja krije stroške nedeljske planinske malice KVGN PZS, ostalo si plača 
vsak zase. 
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