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ZAPISNIK ZBORA DELEGTOV KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  

 

 

Zbor delegatov Komisije za varstvo gorske narave je bil v Izobraževalnem centru na Igu, v soboto, 

04. 02. 2012, s pričetkom ob 9.00 uri. 

 

Prisotni delegati MDO PD: Marija Klofutar - MDO PD Gorenjske, Helena Lužan - MDO PD Gorenjske, 
Alenka Zega - MDO PD Ljubljane, Darko Lorenčič - MDO PD Podravja, Vlasta Medvešek Crnkovič - 
MDO PD Zasavja, Borut Vukovič -  MDO PD Zasavja, Bukovnik Stanka - Savinjski MDO PD, Frančiška 
Justin - Savinjski MDO PD, Katja Tabernik MDO PD Kamniško Bistriškega območja, Miro Mlinar - MDO 
PD Notranjske, Rozalije Skobe - MDO PD Dolenjske in Bele krajine       
 

Prisotni delegati izmed naključno izbranih VGN: Šintler Aleš - PD Trbovlje, Rudi Skobe - PD Krka Novo 
Mesto, Matjaž Bohinc - PD Polom Kostanjevica na Krki, Vodnik Milan - PD Škofja Loka, Petra Frelih - 
PD Gorje, Renata Mastnak - PD Slivnica pri Celju, Zinka Berk - PD Vrelec, Ivan Trampuž - PD PTT 
Ljubljana, Valentina Kralj - PD Onger Trzin, Jožica Rožič - PD Paloma, Urška Kocbek - PD Fram, Zvone 
Vochl - PD Logatec, Mirko Strosar - PD Valentin Stanič Kanal, Ljubica Omerzu - PD Lenart. 
 
Prisotni člani KVGN PZS: Janez Bizjak, Irena Brložnik, Marta Bašelj, Darko Lorenčič, Simona Zorko, 
Marjeta Keršič Svetel. 
 
Ostali prisotni: Slavica Tovšak, podpredsednica PZS, Gorjup Bojan, Hafner Vinko, Darka Zupanc, Slabe 
Janez, Padjan Danica, Bevc Rudi, Bevc Rudi, Posilovič Zvonko, Jožica Jegrišnik, Bašelj Slavko, Suzana 
Novak, Zdenka Mihelič. 
 

Načelnik KVGN PZS Janez Bizjak je uvodoma pozdravil vse prisotne, poseben pozdrav je namenil 

Slavici Tovšak, podpredsednici PZS in pa Rozi Skobe, bivši načelnici KVGN PZS, ter se ji v imenu 

prisotnih zahvalil za njeno delo.  

Ob tej priliki je Miro Mlinar spomnil na predlog, ki je bil podan na zadnjem Zboru KVGN, da se Rozi 

Skobe predlaga za prejemnico Svečane listine, najvišjega priznanja PZS. Načelnik Janez Bizjak je 

odgovoril, da o tem predlogu ni bil obveščen, bo pa vsekakor ta predlog komisija posredovala Odboru 

za priznanja PZS. 

V nadaljevanju je podal predlog za delovne organe zbora, in sicer za:  

Delovno predsedstvo: Irena Brložnik, predsednica; Darko Lorenčič, član; Borut Vukovič, član. 

Verifikacijska komisija: Marta Bašelj, predsednica; Miro Mlinar, član; Katja Tabernik, članica. 

Zapisnikar: Klemen Petek 

Overovatelja zapisnika: Rozalija Skobe, Ljubica Omerzu 

 

Ker drugega predloga ni bilo je dal Načelnik Janez Bizjak predloge na glasovanje. 

 

SKLEP 1/04.02.: Zbor KVGN potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi. 



 
 

Predlogi so bili soglasno sprejeti. 

 

Načelnik Janez Bizjak je predal besedo predsednici delovnega predsedstva Ireni Brložnik, ki je v imenu 

delovnega predsedstva najprej pozdravila vse prisotne in se zahvalila za zaupanje.  

Pred nadaljevanjem je za ugotovitev sklepčnosti zaprosila za poročilo predsednico verifikacijske 

komisije Marto Bašelj. 

Predsednica Verifikacijske komisije Marta Bašelj je poročala, da je na zboru prisotnih 25 od 36 

delegatov, kar pomeni, da je zbor sklepčen in da lahko nadaljuje s svojim delom. 

Predsednica DP se je Zahvalila za poročilo verifikacijske komisije in pred nadaljevanjem predstavila 

glavna določila iz Poslovnika o delu Zbora delegatov KVGN.  

Za potek zbora je predlagala naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Evidentiranje prisotnosti 

2. Predavanje Janeza Bizjaka z aktualno naravovarstveno vsebino  

3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora KVGN 

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo za leto 2011 

6. Razprava o poročilih 

7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2012 

8. Razno 

 

Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb ali dopolnitev, zato je bil predlog dan na glasovanje. 

SKLEP 2/04.02.: Zbor KVGN potrjuje predlog dnevnega reda. 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1. 

Ta točka je že bila opravljena. 

 

Ad 2. 

Sledilo je predavanje Janeza Bizjaka z aktualno naravovarstveno problematiko, ki je predstavil dve 

temi in sicer: Varovanje gorske narave in Alpsko konvencijo. 

Po predavanju je sledil 20 minutni odmor namenjen okrepčilu. Zbor je nadaljeval z delom ob 11. uri in 

15 min. 

 

Ad 3. 

Ta točka je že bila opravljena. 

 

Ad 4. 

Ta točka je že bila opravljena. 

 

Ad 5. 



 
 

Uvodoma je predsednica DP pozdravila Zdenko Mihelič,  predstavnico PZS za odnose z javnostmi, ki 

se je medtem udeležila zbora.  

K besedi je zopet povabila načelnika Janeza Bizjaka, ki je podal poročilo o delu KVGN in finančno 

poročilo za leto 2011. Posebej je izpostavil pripravo Kodeksa varstva narave v slovenskih gorah, ki je 

dvoletni projekt.  

Predsednica DP se je načelniku Janezu Bizjaku zahvalila za podano poročilo in odprla razpravo. 

V razpravi je spregovorila Slavica Tovšak, podpredsednica PZS, ki je prisotne pozdravila v imenu 

Predsedstva PZS in se zahvalila vsem, ki si na različnih nivojih PZS prizadevajo za varovanje gorske 

narave, ter zaželela uspešno delo v letu 2012.  

Druge razprave ni bilo, zato je predsednica DP dala na glasovanje naslednji  

 

SKLEP 3/04.02.: Zbor KVGN potrjuje poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2011. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. 

Načelnik Janez Bizjak je predstavil program dela in finančni načrt komisije za leto 2012. Predsednica 

DP se je načelniku Janezu Bizjaku zahvalila za predstavitev in odprla razpravo k tej točki dnevnega 

reda. V razpravi so sodelovali: 

Katja Tabernik je poročala o obnovi »njihove« Kamniške koče na Kamniškem sedlu in velikem 

opravljenem delu njihovih markacistov pri sanaciji in zatravitvi velike količine odpadnega gradbenega 

materiala. Izpostavila je problematiko gorskih kolesarjev na njihovem območju. Po njenem mnenju 

lahko veliko naredimo z vzgajanjem, zapora na poteh pa nima pravega učinka, saj kolesarji potem 

delajo nove obvoze in povzročajo še večjo škodo. Velika planina je velik biser in jo premalo 

ohranjamo, predlaga da se na Občino Kamnik s strani PZS pošlje dopis, v katerem se občino pozove k 

pripravi odlokov, v katerih bodo določeni strožji režimi upravljanja s prostorom na tem področju. 

 

Janez Bizjak je izpostavil potrebo po  večji povezanosti komisije z OVGN po MDO-jih. Prosil je, da 

odbori pošiljajo vabila na njihove zbore tudi na komisijo.  

  

Irena Brložnik pove, da  lahko pobudo na Občino Kamnik naslovi tudi PD Kamnik, bo pa seveda tudi 

KVGN dala pobudo Predsedstvu PZS za ta dopis. 

 

Mirko Strosar pove, da so  vse vožnje v naravnem okolju prepovedane, po njegovem mnenju kolo v 

gondolo ne sodi, zato so za takšno stanje odgovorni tudi žičničarji. Problem je tudi v tem, da lahko 

VGN samo opozarjajo, nimajo pa represivne vloge. Predlaga, da se za planinska društva  pripravijo 

generalne usmeritve, kaj je varovanje narave v obliki  powerpoint prezentacij. Meni, da je proračun 

komisije zelo skromen in predlaga, Da bi tudi planinska društva prispevala finančna sredstva za 

varovanje narave. 

 

Janez Bizjak pove, da bo komisija skušala pripraviti ta predavanja v obliki powerpoint za planinska 

društva. Komisija bi poizkusila doseči, da bo varovanje narave vključeno v vse izobraževalne 

programe v okviru PZS v večji meri. Status VGN mora dobiti tudi represivno vlogo, ki jo mora priznati 

tudi država, da bo njihov status enakovreden statusu lovskih čuvajev ali naravovarstvenim 

nadzornikom. To pa bo treba doseči pri ustreznih državnih organih.   



 
 

Mirko Mlinar pove, da je  ena od možnosti izvajanja naravovarstvenih izobraževanj tudi 

naravovarstveni izlet. Sprašuje se zakaj inšpekcijske službe ne ukrepajo pri nedovoljenih posegih v 

prostor? Zanima ga, kaj o zaraščanju pravi Alpska konvencija. Po njegovem mnenju se Slovenija iz leta 

v leto bolj zarašča. Predstavi pobudo »Ena sveča na en grob«, ki bi jo vključili v akcijo Očistimo 

Slovenijo.  

 

Marjeta Keršič Svetel povabi prisotne k sodelovanju v razpravi z delovnim naslovom Blagovna 

znamka planinstvo, ki se bo odvijala v okviru PZS v letošnjem in pa verjetno tudi še v prihodnjih letih, 

v okviru katere bo potrebno poiskati odgovore na številne dileme.  

 

Rudi Skobe je opozoril, da v letu 2012 poteče verifikacija programa VGN pri Strokovnem vetu 

Republike Slovenije za Šport, ki jo bo potrebno obnoviti, hkrati pa predlaga, da se poizkuša pridobiti 

verifikacija programa še pri kakšnem bolj ustreznem ministrstvu. Ko se je leta 2007 ustanovila 

komisija za turno kolesarstvo, je bil cilj strokovno izobraževanje in osveščanje kolesarjev, ne pa 

spodbujanje vožnje po planinskih poteh. 

 

Marjeta Keršič Svetel meni, da posebnih težav s podaljšanjem verifikacije programa VGN ne bi smelo 

biti. Na kratko predstavi nove vsebine, ki naj bi se vključile v program izobraževanja VGN.  

 

Vlasta Medvešek Crnkovič pove, da se gozd v Sloveniji zadnjih 200 let zarašča. Trenutno je dobrih 60 

% Slovenije poraščene z gozdom. Gozdarji nameravajo v naslednjih letih v gozdno gospodarske načrte 

vključiti večji etat. Če je veliko gozda, se v gozdu tudi marsikaj dogaja, pri gozdnih vlakah je v prvih 

letih poseg viden, v parih letih pa se vse skupaj zaraste in taki posegi dajo prostor novim rastlinam in 

živalim, ki jih prej na tem območju ni bilo. Po njenem mnenju gozdnih vlak ni za obsojati, ker so to 

majhni posegi v naravo, in  se relativno hitro obnovijo. Po njenem mnenju bo pri ravnanju s svečami 

potrebna menjava generacije, da se bo situacija spremenila.  

Mirko Mlinar sprašuje, kaj je z našitki za VGN, ker je dobro, da so varuhi prepoznavni. Glede 

Knafelčeve markacije meni, da bi samo z njo moralo označevati planinske poti in ne z »avstrijskimi 

zastavami« kar počno v nekaterih planinskih društvih. 

 

Marjeta Keršič Svetel pove, da imamo dober zakon o planinskih poteh, problem pa je, ker v Sloveniji 

nimamo zakona o poteh. 

 

Druge razprave ni bilo, zato je predsednica DP dala na glasovanje naslednji 

 

SKLEP 4/04.02.: Zbor KVGN potrjuje program dela in finančni načrt KVGN za leto 2012 in pooblašča 

komisijo, da ga dopolni s pobudami iz razprave. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. 

Predsednica DP poda informacije o usposabljanjih KVGN v letu 2012. Marta Bašelj, organizacijski 
vodja tečaja za VGN, pa je predstavila potek IX. tečaja za VGN v letu 2011. Marjeta Keršič Svetel je 
predstavila vsebino licenčnega izpopolnjevanja za VGN, ki bo 25. 02. 2012 v Ospu. Irena Brložnik je 
predstavila akcijo Očistimo Slovenijo. Vse prisotne je povabila na posvet Načrt upravljanja TNP in 
vloga planinstva, v imenu komisije se bo posveta udeležila Marjeta Keršič Svetel. Še enkrat je 



 
 

povedala, da bo komisija podala predlog Odboru za priznanja PZS za podelitev Svečane listine Rozi 
Skobe. Janez Bizjak je povedal, da smo v prejeli dva predloga za priznanja dr. Angele Piskernik, ker pa  
ni bilo objavljenega razpisa, in da kdo slučajno ne bi bil prikrajšan,  bomo predloga upoštevali za 
naslednje leto, ko bo objavljen tudi razpis in bodo priznanja podeljena na naslednjem Zboru KVGN. 
Pojavila se je tudi dilema o poimenovanju priznanj po dr. Angeli Piskernik, ki jih je včasih podeljevalo 
Prirodoslovno društvo, potem pa je priznanja z istim imenom začela podeljevati PZS.   
Predsednica DP poda obrazložitev da se priznanja dr. Angele Piskernik lahko podeljujejo tudi gorskim 
stražarjem, pa tudi ostalim zaslužnim posameznikom.  
Rozi Skobe se je zahvalila za čestitke, ki jih je prejela za opravljeno delo, in zaželela uspešno delo 

novemu vodstvu komisije in vsem varuhom gorske narave.  

Predsednica DP se je na koncu vsem udeležencem zahvalila za sodelovanje in udeležbo na zboru, ter 

jih povabila na skupno kosilo. 

Zbor je bil zaključen ob 12. 50 uri. 

Zapisal: Klemen Petek l.r. Predsednica delovnega predsedstva: 

Irena Brložnik l.r. 

 

Overovatelja zapisnika:  

Rozalija Skobe l.r. 

Ljubica Omerzu l.r. 

 

Priloge: 

- Poročilo o delu KVGN v letu 2011 
- Finančno poročilo za 2011 
- Program dela in finančni načrt KVGN za leto 2012  

 

 


