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KVGN- Delovni program 2013 

 

Komisija za varstvo gorske narave (KVGN) je na svoji redni seji dne, 21. 11. 2012 soglasno sprejela 

delovni program za leto 2013: 

Celoletne aktivnosti: 

- Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorski prostor ter informiranje javnosti o 

nedovoljenih posegih 

- Priprava strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v 

gorsko naravo 

- Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje 

vpliva na stanje narave v gorskem svetu 

- Sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO 

Posamezne akcije: 

- Organizacija in izvedba izobraževalnega seminarja za varuhe gorske narave (VGN): april, maj 

in junij 2013; lokacija še ni določena 

- Umestitev naravovarstvene »zgodbe« v projekt praznovanja 120 letnice PZS 

- Izvedba licenčnega izobraževanja (obnovitveni seminar) za VGN v okviru letnega zbora KVGN 

2013 na Igu 

- Prestavljeni letni zbor VGN in GS za leto 2012 na februar 2013 

- Letni zbor VGN in GS za leto 2013; november 2013; lokacija še ni določena  

- Priprava publikacije – zgibanke »Varovanje gorske narave« za ozaveščanje javnosti o ciljih in 

namenih dela KVGN ter o problematiki varovanja gorske narave: jesen 2013, financiranje iz 

odobrenih sredstev Planinskega sklada 

- Ureditev ustreznega statusa VGN (priprava predlogov za drugačno vrednotenje in pristojnosti 

VGN) 

- Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano območje (v Sloveniji ali v tujini)  

- Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA 



 
 

Dveletni program: 

- Priprava kodeksa Varstvo in vrednotenje gora in posegi v gorski svet: vizija, cilji, usmeritve; s 

posebnim ozirom na varstvo voda 

- Priprava ocene stanja planinskih koč z vidika onesnaževanja gorske narave (čiščenje odpadnih 

voda, smeti in odpadki, prometna obremenitev itd.) 

PREDLOG  FINANČNEGA  NAČRTA                                                                                             

(povzetek iz finančnega načrta PZS za leto 2013, sprejetega na seji OU PZS) 

Redno delo …………………………………………………2.500,00   

Usposabljanje/seminarji za VGN …………………………..5.100,00 (plačano iz kotizacij) 

Publikacija – zgibanka Varovanje gorske narave ………….2.500,00 (iz Planinskega sklada) 

 

pripravil Janez Bizjak, načelnik KVGN 

 


