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POROČILO O DELU KVGN V LETU 2012 

 
KVGN v novi sestavi se je sestala na konstitutivni seji dne, 8. 12. 2010.  
Člani komisije, izvoljeni na zadnjem zboru VGN:  Janez Bizjak, načelnik ter dr. Milan Naprudnik, Marta 
Bašelj, Irena Brložnik, Darko Lorenčič in Simona Zorko kot člani. 
Za namestnika načelnika je bil na prvi seji izvoljen dr. Milan Naprudnik. 
Januarja 2011 se je kot nova članica komisiji dodatno pridružila Marjeta Svetel Keršič, novembra 2012 
pa še Tina Leskošek. 

 
PREGLEDNICA: sestava in dejavnost KVGN v letu 2011 

Organ vodja in namestnik člani seje 

KVGN PZS Janez Bizjak, PD Dovje 
Mojstrana 
Dr. Milan Naprudnik, PD 
Ljubljana Matica 

Marta Bašelj, PD Škofja 
Loka 
Irena Brložnik,   PD 
Velenje 
Darko Lorenčič, PD 
Paloma  
Simona Zorko, PD Krim 
Marjeta Keršič Svetel, PD 
RTV Ljubljana 
Tina Leskošek, PD Rašica 

6. seja, 26.01. 2012 
7. seja 25.09.2012 
8. seja 15.11.2012 

Podkomisija za 
izobraževanje 
 
 

Marjeta Keršič Svetel, PD 
RTV Ljubljana 
 

Marta Bašelj, PD Škofja 
Loka 
Simona Zorko, PD Krim 
Irena Brložnik,   PD 
Velenje 

 

Koordinator za 
sodelovanje z 
Odbori za varstvo 
gorske narave pri 
MDO-jih. 

Darko Lorenčič, PD Paloma  
 

Irena Brložnik se je v 
imenu KVGN udeležila 
zborov odborov za VGN 
MDO Podravja in MDO 
Koroške, Janez Bizjak se je 
udeležil zbora odbora za 
VGN MDO Dolenjske in 
Bele Krajine, Simona 
Zorko pa zbora odbora za 
VGN MDO Lljubljane. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREGLEDNICA: Priprava strokovnih stališč v zvezi z načrtovanimi akcijami in drugimi posegi v gorsko 

naravo 

Naziv  Namen 

Akcija Radia 1 za 

zbiranje starih 

televizorjev na 

Komni 

V zvezi z napovedano in nepremišljeno akcijo Radia 1 o nagradnem zbiranju 

starih televizorjev na Komni (februarja 2012) je KVGN pripravila oster pisni 

protest proti neodgovornemu vnašanju in zbiranju odpadkov v Triglavskem 

narodnem parku (kar je tudi zakonsko prepovedano). Ta protest je PZS v 

svojem stališču, posredovanem medijem, precej omilila. Akcija je bila dan 

pred napovedanim začetkom odpovedana. 

Vetrna elektrarna 

pod Nanosom 

KVGN je pripravila strokovno stališče v zvezi z gradnjo vetrne elektrarne pod 
Nanosom. Pri tem je upoštevala naša izhodišča, sprejeta leta 2011. Po 
kriterijih KVGN ta VE ni sporna. 

Smučišče Bohinj 

2864 

Glede načrtovane gradnje največjega smučišča v Sloveniji je komisija že leta 

2011 pripravila svoje odklonilno stališče. Tega smo letos dopolnili, ker je 

investitor v javnosti utemeljeval svoje načrte tudi s tem, da bo »gondola 

služila tudi planincem, ki se bodo na zgornjo postajo lahko vozili na kavo«. V 

svoji izjavi za javnost je PZS spremenila naše stališče, s tem pa se komisija ni 

strinjala, zato je umaknila svoj podpis. 

Vetrne elektrarne 
na Peci 

Janez Bizjak je tudi  v letu 2012 sodeloval v delovni skupini (ustanovljeni leta 

2011) za pripravo strokovne utemeljitve proti gradnji osmih 90 m visokih 

vetrnic na vršnem grebenu Pece. Skupino sestavljajo predstavniki PZS in vseh 

planinskih organizacij na avstrijskem Koroškem (ÖAV, Naturfreunde in ÖTC). 

Dvonamenska raba 

planinskih poti 

Delovna skupina PZS, ki so jo sestavljali načelniki KVGN, KPP in KTK, vodil pa 

jo je pokojni Tone Tomše, je jeseni 2011 pripravila osnutek kriterijev za izbor 

planinskih poti, ki bi bile primerne tudi za gorske kolesarje. V letu 2012 je bil 

izdelan skupen predlog kot podlaga za poseben pravilnik. Kriterije za izbor je 

obravnavala tudi posebna delavnica v okviru skupščine PZS v Ormožu. 

Predsedstvo PZS je nekatere pogoje iz kriterijev omililo, s tem pa se nista 

strinjali KVGN in KPP. Načelnika KVGN in KPP ugotavljata, da znotraj PZS še 

ni enotnega stališča do gorskih kolesarjev in do dvonamenske rabe 

planinskih poti, zato postajajo kolesarji v gorah vedno bolj agresivni (s 

častnimi izjemami) in vedno manj obzirni do planincev pohodnikov. 

 
 
 
 
 
Izobraževanje VGN 
 
PREGLEDNICA: izvedena usposabljanja 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležence

v  

Vodstvo Predavatelji 

Tečaj za VGN 1. 
del 

Boč,  
21.-22. 04. 2012 

22 Marta Bašelj 
Marjeta Keršič Svetel 
 

Borut Peršolja  
Tanja Simonič Korošak 
Dušan Klenovšek 
Hrvoje Oršanič 



 
 

Tečaj za VGN 2. 
del 

Blegoš,  
19.-20. 05. 2012 

20 Marta Bašelj 
Marjeta Keršič Svetel 
 

Jana Vidic 
Aleš Zdešar 
Bojan Pollak 
Matjaž Šerkezi 
Tomaž Petrovič 

Tečaj za VGN 3. 
del 

Vrata,  
23.-24. 06. 2012 

20 Marta Bašelj 
Marjeta Keršič Svetel 
 

Edvin Kravanja 
Hrvoje Oršanič 
Janez Bizjak 

Zaključek tečaja 
za VGN 

Planina Razor, 
23. 09. 2012 

13 Marta Bašelj 
Marjeta Keršič Svetel 

Janez Bizjak 
Gorazd Kutin 

Licenčni seminar 
za VGN 

Osp,  
25. 02. 2012 

33 Marjeta Keršič Svetel 
Simona Zorko 
 

Tomaž Mihelič 
Silvo Karo 
Marko Simič 

 
 
PREGLEDNICA: strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2012) 

Naziv  Skupno število Št. pripravnikov 

VARUH GORSKE 
NARAVE 

208 0 

 
PREGLEDNICA: Druge aktivnosti KVGN v letu 2012 

Aktivnost Namen 

Zbor delegatov 
komisije za varstvo 

gorske narave 

Vsakoletni zbor je bil izveden v soboto, 26. 02. 2012, v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje na Igu. 

Naravovarstveni in 
okoljevarstveni kodeks 
Olimpijskega komiteja 
Slovenije. 

Marjeta Keršič Svetel je v imenu KVGN pripravila obširne pripombe in 
predloge dopolnitev za naravovarstveni in okoljevarstveni kodeks 
Olimpijskega komiteja Slovenije. 

CIPRA International, 
Mednarodna komisija 
za varstvo Alp                                                                               

Marjeta Keršic Svetel je kot podpredsednica CIPRA vse leto aktivno 
sodelovala v delu te komisije in se udeležila tudi letnega zasedanja v 
Posciavu (CH). 

KONSAR  CAA                                                                                                                  Redne seje Komisije za varstvo narave in krajine KONSAR pri CAA v 
Brunecku se je udeležila Irena Brložnik. Med letom pa je sodelovanje s 
KONSAR poteklo s pisnim komuniciranjem. 

Osnutek načrta 
upravljanja TNP                      

Novembra 2012 je KVGN pripravila pripombe in predloge dopolnitev za 
NU TNP. 

Priznanja KVGN je Odboru za priznanja PZS podala predloga za podelitev najvišjega 
priznanja PZS za življenjsko delo Rozi Skobe. V jesenskem času je bil 
objavljen tudi razpis za priznanja KVGN. Komisija je prispele predloge 
obravnavala in odobrila. 

Učni program za VGN Marjeta Keršič Svetel je pripravila predlog dopolnitev in vsebinske 

prenove programa izobraževanja VGN, ki ga je KVGN potrdila in sprejela 

na svoji 7. redni seji.  Novost izpopolnjenega programa izobraževanja je, 

da za seminarje predvideva tudi tehničnega vodjo. Dopolnjene in nove 

vsebine (delno so bile že vključene v seminarje 2011 in 2012) so: 

Planinstvo kot doživljanje narave, Varstvo podzemskih jam, Varstvo voda, 

Alpska konvencija, in Natura 2000. 

 
 



 
 

PREGLEDNICA: Druge nerealizirane aktivnosti KVGN iz programa za leto 2012  

Aktivnost Razlog 

Večletni program                      
Kodeks/strategija 
varstva narave v 
slovenskih gorah 

Zaradi nepredvidenih težav pri usklajevanju in izvedbi izobraževalnih 
seminarjev, kar je zahtevalo tudi nepričakovano povečanje naših prostovoljnih 
časovnih zmogljivosti, v letu 2012 nismo zmogli nadaljevati dela pri pripravi 
predloga Kodeksa. 

Publikacija 
Varstvo narave v 
slovenskih gorah                                             

Zaradi objektivnih vzrokov in prezaposlenosti najbolj aktivnih članov komisije s 
številnimi zadolžitvami  smo pripravo in izdajo publikacije, financirane s strani 
planinskega sklada, prestavili na leto 2013. 

Status VGN                                                                                                                              Zaradi sprememb in reorganizacije ministrstev leta 2012 nismo uspeli najti  
pristojnega sogovornika na državni ravni za sistemsko ureditev statusa VGN.          

 
 

Poročilo o delu KVGN 2012 pripravil Janez Bizjak, načelnik KVGN 


