
Sprejeto na 9. seji Sveta KS Jošt 11. marca 2021

Ko obiskujemo naravo, ne pozabimo, da smo gostje čudovite, a občutljive narave, 
ki naj tudi po našem obisku ostane nespremenjena.

KODEKS OBNAŠANJA OBISKOVALCEV JOŠTA
Spoštujem naravo

1. Za ohranjanje okolja skrbim z osebnim zgledom in ravnanjem.

2.   Spoštujemo naravo in njene prebivalce. Ne povzročam hrupa, ne vznemirjam živali, ne kurim ognja v 
naravi in ne uničujem rastlin, cvetja ter gliv – gob. Ne trgam rož in ostalega zelenja – naravo pustim 
takšno, kot je. Iz narave ne odnašam ničesar, razen svojih vtisov. 

3.  Ne smetim. Vse, kar prinesem s seboj v naravo, tudi odnesem nazaj. 

4.  Psa vodim na vrvici. Njegove iztrebke odnesem s seboj v dolino in jih odložim v smetnjak.

5. Parkiram na označenih parkiriščih.

Spoštujem sebe, sem zgled drugim

6.  Hoje se lotevam odgovorno, zato uravnotežim svoje želje in cilje z znanjem, sposobnostmi, pripravl-
jenostjo in opremo. Upoštevam vreme.

7.  Skrbim za lastno varnost in za varnost drugih.

Spoštujem lastnino in zakone

8.   Hodim le po označenih poteh in nikakor ne po bližnjicah ali po kmetijskih obdelovalnih površinah 
(pašnikih, travnikih, poljih). Upoštevam omejitve in prepoved vožnje v naravnem okolju ter na zasebnih 
poteh in zemljiščih.

9.  Spoštujemo domačine, ki z gospodarjenjem skrbijo za kulturno podobo okolja. Ne delam škode na ogra-
jah in objektih in ne pobiram pridelkov na njivah in v sadovnjakih.

10. Izogibam se deloviščem z gozdarskimi, živinorejskimi ali kmetijskimi opravili.

Spoštujem druge obiskovalce

11.    Pozdravljam druge obiskovalce Jošta. Zunanji izraz planinskega spoštovanja je tudi pozdravljanje. 
Pozdrav naj bo vljuden in prisrčen, pri tem pa ne čakamo, da bomo pozdravljeni. Nevljudno je, če na 
pozdrav ne odzdravimo. 

12. Ko je potrebno, se drugim pohodnikom ali mehanizaciji varno umaknem na poti.

Mikavnost in lepoto naših gora dopolnjujemo s prijaznim medsebojnim odnosom 
in s pristnim planinskim vzdušjem.

Na Svetem Joštu, 18. junija 2021

Za lastnike zemljišč
Igor Rant

Zavod za gozdove
Območna enota Kranj

Martin Umek

Za gostince
Dom na Joštu 
Matjaž Sedej 

 

 Prijatelji Jošta
Rudi Burgar

Krajevna skupnost Jošt
Peter Zaletelj
Predsednik sveta

Mestna občina Kranj 
Matjaž Rakovec

Župan

Župnija Kranj Šmartin
Bojan Likar

Lovska družina Jošt – Kranj 
Bojan Hafner 

Pr` Končovc
Aleš Kristan 

Planinsko društvo Kranj
Primož Černilec

Sopodpisniki:


