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Zapisnik 1. seje KVGN 8.12.2010 

 
KVGN je imela 1. sejo dne 8. decembra 2010 ob 16. uri na PZS v Ljubljani. Seje so se udeležili: 
Načelnik KVGN Janez Bizjak in člani: Milan Naprudnik, Marta Bašelj, Simona Zorko in Darko Lorenčič. 
 
 
Janez Bizjak je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal dnevni red: 

1. Konstituiranje komisije 
2. Plan dela KVGN 
3. Predstavitev načina dela KVGN 
4. Razno 

 
AD 1: 
Janez Bizjak je predstavil sebe in strokovnega sodelavca Danila Sbrizaja. Poudaril je, da je za kratke in 
konkretne seje in prosil tudi ostale, da se predstavijo. Po predstavitvi so ugotovili, da ni prisotna Irena 
Berložnik, ki je  bila tudi izvoljena na Zboru KVGN.  Danilo Sbrizaj je pojasnil, da je prišlo do nehotene 
pomote pri pošiljanju vabil za sejo, zato ni bila povabljena. Sklenjeno je bilo, da se jo pokliče in 
opraviči (op. – urejeno). 
 
AD 2: 
Janez Bizjak je seznanil prisotne, da je bil plan dela KVGN za leto 2011 oddan in sprejet v jeseni 2010. 
Glede plana so pa možne še pripombe, ki bodo predvidoma obravnavane na naslednji seji UO PZS 
konec januarja 2011. Milan Naprudnik je k temu pripomnil, da je oddani program dela bolj resolucija, 
kot konkreten program in ga bo zato potrebno konkretizirati. Predlagal je, da se ga skupaj z 
zapisnikom posreduje članom KVGN. V nadaljevanju je prisotnim pojasnil še delovanje KVGN pri CAA 
ki dela predvsem na uresničevanju Alpske konvencije. Nekaj pojasnil glede tega je podal še Danilo 
Sbrizaj.  
Janez Bizjak in Milan Naprudnik sta predlagala še, da se program KVGN iz leporečja spremeni v 
konkretne predloge, ki bodo predstavljali strategijo PZS do varstva narave. KVGN bo v bodoče ažurno 
reagirala na vse probleme, ki se pojavljajo in pripravila strategijo za morebitne probleme, ki se še 
lahko pojavijo. Pri tem Janez Bizjak pričakuje pomoč Milana Naprudnika in Danila Sbrizaja. 
 
SKLEP 1/8-12:  program KVGN 2011 se pošlje vsem članom KVGN skupaj z zapisnikom. Na predlog 
Janeza Bizjaka se v KVGN vključi še Marjeto Keršič Svetel. 
SKLEP 2/8-12:  za namestnika načelnika KVGN je bil izvoljen Milan Naprudnik. 
 
AD 3: 
Janez Bizjak je na kratko predstavil svoje poglede na delo članov KVGN v bodoče: 
Član KVGN, ki je določen za obravnavo nekega primera, pripravi stališče in ga pred javno objavo 
pošlje v pregled načelniku in ostalim članom KVGN; 
Izobraževanje Varuhov gorske narave, se naj navezuje zlasti na Alpsko konvencijo in njeno 
implementacijo v praksi. Delno pojasnilo glede izobraževanj sta podala Milan Naprudnik in Danilo 
Sbrizaj. 
Sodelovanje z CIPRO bo potrebno postaviti na nove temelje, saj je CIPRA prevzela naš program in se z 
njim usidrala na MOP, je pa sama kot taka brez baze. Nujen bo kontakt z Matejem Ogrinom in 
dogovor o tem, katere skupne akcije bi lahko skupno izvajali. 



 
 
Vzpostaviti bo potrebno tesnejše sodelovanje z MOP, ki PZS ignorira in se naših stališč pri njih ne da 
uveljavljati. Za sestanek angažirati predsednika PZS in Janeza Bizjaka. 
 
Sprejeti so bili sklepi: 
SKLEP 3/8-12:  v podkomisijo za izobraževanje se imenujeta Marta Bašelj in Simona Zorko, vanjo pa 
se vključi tudi Rozi Skobe. 
SKLEP 4/8-12:  V januarju se skliče sestanek KVGN s predstavniki CIPRA Slo. 
SKLEP 5/8-12:  V januarju se skuša urediti status KVGN PZS pri MOP v smislu aktivnega izvajalca 
Alpske konvencije.  Srečajo se Janez Bizjak, Milan Naprudnik in Mladen Berginc. 
SKLEP 6/8-12:  Milan Naprudnik pripravi osnutek izvajanja splošnega programa KVGN 2011. 
 
AD 4: 
Janez Bizjak pripravi kratek odgovor Vinku Hafnerju, ki je pisal o zapostavljanju gorskih stražarjev. 
Darko Lorenčič je izpostavil problematiko gorskih kolesarjev na Pohorju. Kratko mnenje (stališče) 
KVGN  pripravi Milan Naprudnik. 
Darko Lorenčič je izpostavil še problematiko voženj z motornimi sanmi na Pohorju in glede članka v 
Večeru. 
SKLEP 7/8-12:  KVGN podpira predlog OO KVGN MDO Podravja o organizaciji tematskega posveta 
glede problematike voženj z motornimi sanmi v naravnem okolju. Mnenje KVGN je, da je na naši 
strani javni interes nasproti interesu kapitala. 
Civilna pobuda iz Bovca je poslala KVGN stališče, ki nasprotuje širitvi športnega letališča v Bovcu. 
Predlagano je bilo, da se pridobi še mnenje MDO Posočja. 
 
Seja je bila s tem zaključena ob 18,3o. 
 
 
Zapisal strokovni sodelavec Načelnik KVGN 
Danilo Sbrizaj l.r. Janez Bizjak l.r. 
 
V zapisniku 1. Seje KVGN je naslednje besedilo, o temi, ki ste jo napačno razumeli: 
AD 4: 
Janez Bizjak pripravi kratek odgovor Vinku Hafnerju, ki je pisal o zapostavljanju gorskih stražarjev.  
V kratki razpravi je Bizjak povedal svoje mnenje, da bi lahko zaslužnim gorskim stražarjem, ki so bili 
30 let aktivni v GS, podelili nekakšen častni naziv varuha gorske narave. 
 
»Darko Lorenčič je izpostavil problematiko gorskih kolesarjev na Pohorju. Kratko mnenje (stališče) 
KVGN  pripravi Milan Naprudnik.« 
 
Izpostavil sem neprimernost članka v dnevniku Večer, ki govori o »vrhunskem dosežku gorskih 
kolesarjev, ki so šli s kolesi na Triglav. 
Članek je napisan v smislu velikega priznanja tem kolesarjem. Vemo pa, da je takšno početje 
nesprejemljivo in tudi ni dovoljeno po 
Zakonu o TNP, Zakonu o planinskih poteh, Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o vožnji v naravnem 
okolju. Predlagal sem, da bi se komisija 
Na to morala ustrezno odzvati, zato smo sprejeli sklep, oz je bilo 
Dogovorjeno, da dr. Naprudnik napiše članek kot odziv, s pojasnili, v približno takšnem smislu, kot 
navajam in da zaprosi odgovorne 
Na dnevniku Večer, da takšen članek v ustrezni rubriki objavijo. 
 
»Darko Lorenčič je izpostavil še problematiko voženj z motornimi sanmi na Pohorju in glede članka v 
Večeru.« 
 
Izpostavil sem problematiko voženj z motornimi vozili, v zvezi z najnovejšim dejstvom, da je MOP po 
skoraj petih letih pripravljanja 
Uredbe o vožnji v naravnem okolju, ugotovilo, da te problematike ne more urejati z uredbo ampak 
mora sprejeti zakon. 



 
 
Ker se bo pripravljanje zakona in njegovo sprejemanje zavleklo verjetno spet nekaj let, sem predlagal, 
da bi komisija organizirala 
Posvet z vsemi pristojnimi ministrstvi, da v tem vmesnem obdobju zahtevamo od vseh, da dosledno 
izvajajo obstoječo zakonodajo 
In da uvedejo nadzor na najbolj kritičnih točkah, predvsem na Pohorju, kjer je ta problematika najbolj 
pereča. 
 
Prosim, da zapisnik ustrezno popravite, saj iz besedila zapisnika moja mnenja in predlogi niso pravilno 
zabeleženi. 
 
S spoštovanjem, 
 
Darko Lorenčič 
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Ljubljana, 21.02.2011 

 
 
 
ZAPISNIK 
2. seje KVGN, ki je bila v četrtek 10. februarja 2011 ob 15,30 v sejni sobi Planinske zveze 
Slovenije na Dvoržakovi 09, v Ljubljani. 
 
Seje so se udeležili: Janez Bizjak (JB), Darko Lorenčič (DL), Irena Berložnik (IB), Marta Bašelj 
(MB), Milan Naprudnik (MN), Simona Zorko (SZ) in Danilo Sbrizaj (DS). 
 
Opravičila se je Marjeta Keršič Svetel. 
 
Prisotne je pozdravil načelnik KVGN JB in pojasnil razlog za sestanek - bližnjo sejo PPZS, na 
kateri bo potrebno predstaviti izhodišča za program dela KVGN in določiti predstavnike, ki se 
bodo udeležili seje med PPZS in načelniki komisij. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje KVGN 
2. uredba/zakon o vožnji v naravnem okolju 
3. popis divjih odlagališč odpadkov 2011 
4. predlogi projektov za izvajanje Alpske konvencije (gradivo Boruta Peršolje) 
5. prednostne vsebine dela KVGN (varstvo zadnjih ostankov prvobitne gorske narave, 

varstvo voda in čiščenje odplak iz planinskih koč - skupaj z GK, gorski kolesarji – 
skupaj s KTK, stališča/strategija in ukrepi PZS ob posegih v gorsko naravo idr.)  

6. Razno: določitev predstavnikov za sejo s PPZS dne 14.2.2011. 
 
AD 1. 
Pri obravnavi zapisnika je JB v uvodu izrazil pomisleke glede tega, da mora vsaka komisija v 
okviru PZS organizirati svoj izobraževalni program:  
»PZS ima posebno komisijo za usposabljanje (prej KVIZ) KUP, zato mi je nerazumljivo, 
nestrokovno, organizacijsko in ekonomsko potratno, da mora naša KVGN sama organizirati 
seminar za varuhe gorske narave. V novi sestavi tudi nihče nima teh izkušenj, zato se bomo 
morali »učiti na novo«, namesto, da bi PZS izobraževanje zaupala ljudem, ki so to vodili že 
osem let. Zato je škoda, ker v KVGN ni več Rozi Skobe. Predlagam, da jo povabimo za 
sodelovanje v KVGN na področju izobraževanja. Škoda časa, če se morajo novi člani KVGN na 
začetku mandata učiti nekaj, kar drugi na PZS že znajo. Prepričan sem, da to ni namen 
našega prostovoljnega dela v KVGN; aktualnih dnevnih problemov v gorski naravi je več kot 
dovolj. PZS je krovna organizacija, zato naj bo tudi izobraževanje in usposabljanje združeno v 
eni komisiji. Svoj pisni predlog o poenotenju in združevanju usposabljanja in izobraževanja 
pod eno komisijo sem poslal tudi delovni komisiji za pripravo novega statuta PZS«.   
 



 
 
 
Realizacija sklepov 1. seje: 
Sklepi 1/8-12, 2/8-12 in 3/8-12 : izvedeni  
Sklep 4/8-12 : sestanka med KVGN in CIPRA SLO še ni bilo. 
Sklep 5/8-12 : V zvezi s pripravo Zakona o vožnji v naravnem okolju se je JB sestal z 
Mladenom Bergincem (MOP), ki ga je zaprosil za pomoč pri oblikovanju tega zakona. 
Dogovorila sta se za nadaljnje sodelovanje med MOP in KVGN. 
Razno (4): JB je pripravil je odgovor na pismo Vinka Hafnerja. Ta je nanj tudi že odgovoril in 
se mu zahvalil za pojasnila. Po krajši razpravi o vlogi GS in VGN je bilo izoblikovano stališče, 
da se bo potrebno o vlogi obojih pogovoriti na srečanju z odbori VGN pri MDO-jih. 
Glede širitve športnega letališča v Bovcu je JB skladno s sklepom prve seje govoril z 
Gregorjem Rupnikom, predsednikom MDO Posočja. Ta podpira širitev letališča. Ne glede na 
to »podporo« je KVGN dolžna posredovati tudi svoje stališče. 
Pripombe, ki jih je na zapisnik poslal DL, so bile obravnavane v nadaljevanju seje. Podano je 
bilo tudi pojasnilo glede priprave odgovora na članek v Večeru (Gorski kolesarji na Triglavu). 
Soglasno mnenje je bilo, da po nekaj mesecih ni več smiselno odgovarjati na članek. 
Za boljše sodelovanje z odbori VGN pri MDO-jih je bilo dogovorjeno, da vodje odborov VGN 
MDO vabimo na razširjene seje KVGN. 
SKLEP 1/10-2:   
Zapisnik 1. seje KVGN je soglasno potrjen (vključno z vsemi predlogi in dopolnili iz razprave).  
AD 2. 
Pojasnilo je podal JB. Pravna služba na MOP mora pripraviti osnutek  novega zakona o vožnjah v 
naravnem okolju in ga poslati v obravnavo v DZ RS. KVGN in PZS leta 2009 in 2010 žal nista dobila 
nobenega odziva MOP na pripombe k uredbi, ki so jih pripravili v MDO. Pri sprejemanju novega 
zakona bo potrebno računati na lobiranje prodajalcev motornih vozil (motorji, motorne sani, 
terenska vozila). V razpravi so sodelovali še DL, IB in MN.  Splošno mnenje je bilo, da mora DZ RS 
začeti razpravo o novem zakonu še pred parlamentarnimi počitnicami, sicer bomo zaradi priprav na 
volitve 2012 izgubili še tri leta.  Stališča in pripombe moramo najprej uskladiti na PZS (KPP-KTK in 
KVGN) in izkoristiti PR službo PZS za razna opozorila in javno predstavitev naših stališč. Po mnenju 
MOP je PZS naredila napako pri sprejemanju  ZPP, saj je vanj vključila tudi vožnjo s kolesi v naravnem 
okolju in s tem povzročila dodatno zmedo in neskladje med veljavno uredbo in zakonom o planinskih 
poteh. V razpravi je bil obravnavan tudi problem helikopterskih vaj slovenske in madžarske vojske na 
Veliki planini. 
SKLEP 2/10-2: 

- PZS naj uradno pozove MOP, da posreduje zadnji osnutek zakona o vožnji v naravnem okolju. 
Brez tega KVGN ne more pripraviti ustreznih predlogov in pripomb. Potrebno bo odločno 
stališče PZS 

- Ko bo KVGN dobila zahtevani osnutek, bo organizirala strokovni posvet o tej problematiki; 
sodelovali naj bi PZS, MOP, Cipra SLO, Zavod za gozdove RS, Zavod RS za varstvo naravnih 
vrednot, Lovska zveza idr. 

- O problematiki gorskih kolesarjev je potrebno usklajevalno srečanje med Tomšetom, 
Bizjakom in Rovanom (KGK). 

AD 3. 
O akciji popisa divjih odlagališč odpadkov sta poročala MN in DS. Po zagotovilih predsednika PZS bo  
PZS pri popisu aktivno sodelovala (zagotovilo Komisije za planinske poti).  
SKLEP 3/10-2:  Komunikacijo in kontakte za KVGN prevzame  DS. KVGN tudi predlaga in zahteva, da 
PD s kočami sanirajo divja odlagališča pri svojih kočah. 
 
AD 4. 
JB je predstavil gradivo, ki ga je pripravil Borut Peršolja in predal besedo MN, ki je pojasnil, da so 
točke 1,2 in 3 njegovo gradivo, ki ga je sprejela KVGN kot možnost, kako bi se PZS lahko vključila v 
dejavnosti CAA.  Ostale točke so stališča Boruta Peršolje. MN meni, da bi se morali o teh projektih 
dodatno pogovoriti , saj v okviru KVGN teh vprašanj niso obravnavali, po pojasnilu DS pa tudi ne v GK.  
MN, ki je pripravil tudi koncept odgovorov na gradivo, je podal še nekaj pripomb glede delovanja 



 
 
Alpske konvencije (AK), ki jih je dopolnil JB.  Pojasnil je, da imajo številne alpske države žal pomisleke 
glede AK in njeni potrebnosti. Na predlog MN je bilo sklenjeno: 
SKLEP 4/10-2: Peršoljevo gradivo zahteva širšo obravnavo na seji razširjene KVGN (kot tematska 
konferenca). Izhodišča pripravijo JB+MN+SD. Primerno bi bilo, da se z gradivom seznanijo tudi druge 
komisije PZS. 
 
AD 5. 
JB je predstavil predlog prednostnih vsebin delovanja KVGN. Ta naj se osredotoči na 3 – 5  
najpomembnejših področij. Naredimo nekaj konkretnega in se potrudimo, da bodo naša stališča 
dobila težo in pomen v javnosti.   
Prednostne vsebine so: 
 varstvo zadnjih ostankov prvobitne gorske narave (divjine),  
 varstvo voda in čiščenje odplak iz planinskih koč - skupaj z GK,  
 problematika gorskih kolesarjev na planinskih poteh – skupaj s KTK,  
 stališča/strategija in ukrepi PZS ob posegih v gorsko naravo 

Dopolnitve k prednostnim vsebinam je pisno predlagala Marjeta Keršič Svetel. Uskladili jih 
bomo na naslednji seji. 
DL je opozoril, da se PZS premalo oglaša pri nedovoljenih posegih v prostor v gorskem svetu. 
Kot primer je navedel pretrgano planinsko pot na Kopah pri preurejanju smučišča.  Prisotne 
je seznanil tudi s sporočilom v zvezi gradnje novega velikega smučišča v Bohinju. 
JB je menil, da KVGN lahko pripravi stališča v zvezi s posegi v gorsko naravo le na podlagi 
ustreznega pisnega gradiva in ne na podlagi časopisnih člankov. 
 
MN je opozoril na sprejeti Program KVGN 2011 in predlagal, da se prednostne vsebine uvrstijo v 
program KVGN 2011 in za 2012.  
DL opozoril na objekte na vrhovih, ki po njegovem mnenju  ne sodijo tja.  
SKLEP 5/10-2: člani KVGN so potrdili prednostne vsebine dela KVGN za leti 2011 in 2112.   
 
AD 6 
DL  je predlagal, da se je nujno potrebno dogovoriti, kdo bo sedaj urejal spletno stran KVGN (Rudi 
Skobe je ne ureja več). 
Komisija je soglašala s predlogom Danila Sbrizaja (DS), da se v zapisniku imena razpravljavcev pišejo 
samo z začetnicami. 
 
Predstavniki KVGN za sestanek s PPZS v ponedeljek 14/2 2011 so: Janez Bizjak, Milan Naprudnik in 
Irena Brložnik. 
 
Seja  je  bila zaključena ob 18,25. 
 
 
 
Zapisal:          Načelnik KVGN: 
Danilo Sbrizaj l.r.        Janez Bizjak l.r. 
 
 
            
       
 



 
Številka:0584-2011 
Datum:21.11.2011 

 
                                                                     ZAPISNIK 

5. seje Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v ponedeljek, 21. novembra 2011 ob 17.00 
uri, v veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
Prisotni:  Janez Bizjak, Marta Bašelj, Irena Brložnik, Darko Lorenčič, Klemen Petek – strokovni 
sodelavec 
Načelnik Janez Bizjak je uvodoma pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji 
dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje (4.) seje 
2. Kratek pregled dela v septembru in oktobru 2011 
3. Seminar in obnovitveni seminar za VGN 
4. Plan dela in finančni plan za leto 2012 (z izhodišči za 2013) 
5. Letni zbor KVGN 
6. Strokovne službe PZS in KVGN 
7. Razno 

Na dnevni red ni bilo pripomb ali dopolnitev. 

Ad. 1 
Na zapisnik 4. seje KVGN ni bilo pripomb, zato je bil sprejet                                                                                                                  
SKLEP 1/21-11: Zapisnik 4. Seje KVGN se sprejme brez pripomb. 
 
Ad. 2    
Načelnik Janez Bizjak je kratko predstavi delo v mesecu septembru in oktobru. Izvedene so bile 
naslednje aktivnosti: 

 Organizirali smo je tečaj za VGN in ga prvi vikend v novembru tudi uspešno zaključili, za kar 
gre posebna pohvala in priznanje Marjeti Keršič Svetel in Marti Bašelj. 

 Veliko časa in truda je bilo vloženega za pripravo stališč PZS do naslednjih tematik: vetrne 
elektrarne na Peci, energetski zakon (predvsem gradnje HE na Soči ter predvidene vetrne 
elektrarne v slovenskem gorskem svetu), gradnje traktorske vlake v Karavankah. 

 Sodelovanje pri projektu »Okolju prijazna koča«. 
 Udeležba na letni konferenci CIPRE v Bovcu. 

                                                                                                                                                         
Ad. 3 
Po razpravi o izvedbi zaključnega tečaja in licenčnega seminarja sta bila sprejeti naslednja sklepa: 
SKLEP 2/21-11: Zaključek tečaja za VGN bo 10. 12. 2011 na Boču. Kosilo za udeležence, ki znaša 10 
EUR na osebo, krije KVGN. Marta Bašelj, Marjeta Keršič Svetel in Klemen Petek pripravijo vse 
potrebno za izvedbo zaključka tečaja. 
SKLEP 3/21-11: 
Obnovitveni seminar  bo organiziran konec marca v Ospu ali v Škocjanskih jamah. Udeležencem je 
potrebno poslati obvestilo o seminarju z obrazložitvijo, da jim do takrat velja registracija. 



 
 

                                                                                                                                                             
Ad. 4  
Po razpravi o planu dela za leto 2012 je bil  sprejet SKLEP 4/21-11: Člani so soglasno potrdili plan dela 
KVGN za leto 2012.  
Plan dela KVGN za leto 2012 je priloga zapisnika. 
 
V letu 2012 bo KVGN posebno skrb namenila problematiki čiščenja odplak z naših planinskih koč. 
Janez Bizjak je poudaril, da je število čistilnih naprav pri naših planinskih postojankah zaskrbljujoče 
malo, pri razpisih za obnovo planinskih postojank je zato potrebno dati prednost izgradnji čistilnih 
naprav. Sprejet je bil SKLEP 5/21-11: KVGN opozarja vse pristojne, da mora biti pri pripravi razpisov 
za obnovo planinskih postojank prva prioriteta izgradnja čistilnih naprav. Prednost pri razpisih 
Ministrstva za gospodarstvo naj imajo koče z urejenimi čistilnimi napravami. 
  
Ad. 5 
Po razpravi o izvedbi letnega zbora VGN je bil sprejet SKLEP 6/21-11:  Letni zbor  KVGN bo 
organiziran konec januarja ali v začetku februarja. Za izvedbo sta zadolžena Irena Brložnik in Klemen 
Petek.    

Ad. 6 
Načelnik Janez Bizjak je povedal, da komisija v bodoče pričakuje večje sodelovanje strokovne službe 
pri pripravi in organizaciji izobraževanj. Njegovemu mnenju se je pridružila tudi Marta Bašelj, ki je 
opozorila, da takih časovnih obremenitev in organizacijskih zadolžitev (kar je po mnenju članov 
komisije delo strokovnih služb), kot ga je zahteval seminar VGN, v bodoče ne more več prevzeti 
Sprejet je bil SKLEP 7/21-11: KVGN zahteva pri svojem delu večjo podporo strokovne službe PZS. 
 
Ad. 7 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 8/21-11: V podkomisijo za izobraževanje je dodatno imenovana Irena Brložnik. 
SKLEP 9/21-11: Darko Lorenčič je imenovan za koordinatorja komisije, ki je zadolžen za sodelovanje z 
Odbori za varstvo gorske narave. 
SKLEP 9/21-11: Odborom za varstvo gorske narave pošljemo dopis, da naj obvestijo komisijo o 
datumih njihovih zborov. V kolikor se načelnik komisije ne more udeležiti posameznega zbor odbora, 
se ga z njegovim pooblastilom udeleži eden od članov komisije. 
SKLEP 9/21-11: Izvesti je potrebno razpis za podelitev priznanj Angele Piskernik. 
 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.  

Zapisal:  
Klemen Petek l.r. 

Načelnik KVGN:  
Janez Bizjak l.r. 

Priloga: Plan dela KVGN za leto 2012 

 

 



 
Številka: 0119-2012 
Datum:26.01.2012 

 
                                                                     ZAPISNIK 

6. seje Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v četrtek, 26. januarja 2012 ob 17.00 uri, v 
veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
Prisotni:  Janez Bizjak,  Marta Bašelj, Irena Brložnik, Darko Lorenčič, Milan Naprudnik, Simona Zorko, 
Marjeta Keršič Svetel, Klemen Petek – strokovni sodelavec 
Načelnik Janez Bizjak je uvodoma pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji 
dnevni red: 

1. Zapisnik 5. seje; obravnava in potrditev 
2. Poročilo o delu KVGN v letu 2011, obravnava in potrditev 
3. Zbor VGN; organizacijske priprave in zadolžitve 
4. Obnovitveni tečaj VGN; organizacija in zadolžitve 
5. Osnutek pravilnika za dvonamensko rabo nekaterih planinskih poti; obravnava, pripombe,     
potrditev  
6. Obravnava predloga Doroteje Verša za sodelovanje KVGN ali PZS pri čezmejnem projektu 
Slovenija-Hrvaška 
7. Razno: gradnja vetrnice pod Nanosom; ustna informacija 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb ali dopolnitev. 

Ad. 1 
Na zapisnik 5. seje KVGN ni bilo pripomb, zato je bil sprejet                                                                                                                  
SKLEP 1/26.01.: Zapisnik 5. seje KVGN se sprejme brez pripomb. 
 
Ad. 2    
Načelnik Janez Bizjak na kratko predstavi poročilo o delu KVGN v letu 2011, ki so ga vabljeni prejeli v 
gradivu za sejo. Ker na poročilo ni bilo pripomb, je bil sprejet  
SKLEP 2/26.01.: Poročilo o delu KVGN za leto 2011 se potrdi in sprejme brez pripomb. 
                                                                                                                                                    
Ad. 3 
Za izvedbo zbora VGN, ki bo v soboto 04.02.2012 na Igu, so bile določene naslednje naloge in 
zadolžitve: 

 Irena Brložnik – delovna predsednica zbora, Darko Lorenčič – član delovnega predsedstva, še 
enega člana predsedstva se določi izmed delegatov 

 Verifikacijska komisija se določi na zboru 
 Klemen Petek skuša pridobiti raznorazna gradiva na MOP-u in ZRSVN-ju, ki se bodo delila na 

zboru 
 Marta Bašelj in Marjeta Keršič Svetel pripravita za zaključek zbora prispevek o lanskem tečaju 

za VGN 
 Klemen Petek pripravi vse potrebno za tehnično izvedbo zbora 
 Pri izvedbi zbora pomagajo vsi člani KVGN 



 
 

Ad. 4  
Obnovitveni seminar za VGN se izvede konec februarja v Ospu, v hiši Silva Kara, kjer je v predavalnici 
prostora za 40 ljudi. Sprejet je bil 
SKLEP 3/26.01.: Za izvedbo obnovitvenega seminarja so zadolženi: Simona Zorko, Marjeta Keršič 
Svetel in Klemen Petek. 
Za izvedbo tečaja za VGN so bili določeni naslednji termini: 21.4.-22.4.2012, 19.5.-20.5.2012 in  23.6.-
24.6.2012. Lokaciji sta Boč in Blegoš, tretja lokacija se še določi. Sprejet je bil  
SKLEP 4/26.01.: Za izvedbo tečaja za VGN sta zadolžena Marta Bašelj-organizacijski del in Klemen 
Petek – administrativni del. Vodja tečaja je Marjeta Keršič Svetel. 
 
Ad. 5 
Marjeta Keršič Svetel je poudarila, da znotraj PZS nimamo usklajenih stališč glede dvonamenska rabe 
planinskih poti. Treba bi bilo dopustiti, da društvo, ki upravlja neko pot, samo določi kriterije. Sicer pa 
so to izhodišča in ne kriteriji. Kolesarji bodo morali na vsak način sodelovati pri obnovi in vzdrževanju 
poti. Problem je tudi v soglasju lastnikov, saj je soglasje dano za planinsko, in ne kolesarsko rabo poti, 
le tega bo potrebno dodatno pridobiti. Sprejet je bil  
SKLEP 5/26.01.: Glede dvonamenske rabe planinskih poti, je KVN sprejela naslednja izhodišča : 

 PZS mora glede dvonamenskih poti dogovoriti in sprejeti enotno stališče in z njim enotno 
nastopati na zunaj. 

 KVGN ne pristaja, da bi se kriteriji iz Avstrije in Švice prenašali k nam. 
 Veliko pozornost je potrebno posvetiti varnosti in vzdrževanju dvonamenskih poti, ob 

srečanju planinca in kolesarja naj kolesar sestopi s kolesa. 
 

Ad. 6 
Načelnik Janez Bizjak in Marjeta Keršič Svetel na kratko predstavita informacijo oz. predlog Doroteje 
Verša o sodelovanju KVGN ali PZS na čezmejnem razpisu IPA (Slovenija – Hrvaška). Sprejet je bil  
SKLEP 6/26.01.: Janez Bizjak glede razpisa pridobi nadaljnje informacije. Pri pripravi razpisa bosta s 
strani KVGN sodelovala Marjeta Keršič Svetel in Klemen Petek. 
 
Ad. 7 
Janez Bizjak poda kratko informacijo glede načrtovane gradnje vetrnic na Nanosu. Ko bo znana 
predvidena lokacija bo KVGN lahko podala svoje mnenje, pri tem pa je vsekakor potrebno vztrajati na 
poziciji varovanja gorske narave.  
Podane so bile naslednji predlogi in zadolžitve: 

 varovanje gorske narave je potrebno v večji meri vnesti v vsa izobraževanja, ki jih izvaja PZS,  
 v letošnjem letu se objavi razpis za priznanja KVGN, priznanja se bodo podelila na jesenskem 

zboru VGN, 
 za 20 let aktivnega dela prejme Gorski stražar častni naziv VGN  
 Irena Brložnik pripravi odgovor za  CONSAR glede stališč do umetnih parkov, 

 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.  

Zapisal:  
Klemen Petek l.r. 

Načelnik KVGN:  
Janez Bizjak l.r. 

 



 
Številka:409/2012  

Datum:25.09.2012 
 
                                                                     ZAPISNIK 

7. seje Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 25. septembra 2012 ob 17.00 uri, 
v mali sejni sobi PZS v Ljubljani. 
Prisotni:  Janez Bizjak,  Marta Bašelj, Darko Lorenčič, Milan Naprudnik, Simona Zorko, Marjeta Keršič 
Svetel, Klemen Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotna: Irena Brložnik 
Načelnik Janez Bizjak je uvodoma pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji 
dnevni red: 

1.    Zapisnik 6. seje; obravnava in potrditev 
2.    Pregled dela KVGN v letu 2012 
3.    Obravnava in potrditev programa izobraževanja za VGN 
4.    Izobraževanja (tečaj in obnovitveni seminar) 2013 
5.    Projekt Alpski vrt na Golteh 
6.    Zbor VGN; organizacijske priprave in zadolžitve 
7. Priprava publikacije – zgibanke »Varovanje gorske narave«  
8.  Ureditev ustreznega statusa VGN (priprava predlogov za drugačno vrednotenje in 

pristojnosti VGN)  
9. Varuh pravic gora (po statutu PZS) 
10.  Priznanja A. Piskernik 
11.  Spletna stran KVGN (kdo bo prevzel ažuriranje) 
12.  Razpis za nove (dodatne) člane KVGN 
13.  Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano območje (v Sloveniji ali v tujini)  
14.  Aktualna problematika 2012: gorski kolesarji na Krnu, helikopterski promet, smučišče Bohinj  
15.  Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb ali dopolnitev. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad. 1 (zapisnik 6. Seje) 
Na zapisnik 6. seje KVGN ni bilo pripomb, zato je bil sprejet                                                                                                                  
SKLEP 1/25.09.: Zapisnik 6. seje KVGN je sprejet  brez pripomb. 
 
Ad. 2  (pregled dela v letu 2012) 
Načelnik Janez Bizjak je poročal o delu komisije v preteklem obdobju:  

- Največ dela je bilo namenjenega izvedbi  seminarja za VGN. Njegov zaključek  je bil v nedeljo, 
23.09.2012 na planini Razor. 

- Licenčni seminar za VGN je bil izveden februarja v Ospu. 
- Marjeta Keršič Svetel je pripravila predlog vsebinske prenove programa izobraževanja VGN. 
-  V zvezi z napovedano akcijo Radia 1 o nagradnem zbiranju starih televizorjev na Komni 

(februarja) je KVGN pripravila oster pisni protest proti neodgovornem zbiranju odpadkov v 
Triglavskem narodnem parku (kar je tudi zakonsko prepovedano). Ta protest je PZS v svojem 
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stališču, posredovanem medijem, precej omilila. Akcija je bila dan pred napovedanim 
začetkom odpovedana. 

- KVGN je pripravila tudi strokovno stališče v zvezi z gradnjo vetrne elektrarne pod Nanosom. 
- 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 čemer pa se komisija ni strinjala, zato je umaknila svoj podpis. 

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

- Irena Brložnik se je udeležila redne seje KONSAR CAA v Brunecku. 
- Janez Bizjak je sodeloval v delovni skupini PZS, ÖAV, ÖTC in Naturfreunde v Celovcu pri 

usklajevanju skupne akcije za preprečitev načrtovane gradnje vetrnih elektrarn na Peci. 
- Dvonamenska raba planinskih poti - priprava kriterijev in pogojev za izbor: 

V delovni skupini PZS, ki so jo sestavljali načelniki KVGN, KPP in KTK, vodil pa jo je pokojni 
Tone Tomše, je sodeloval Janez Bizjak. Pripravljen je bil skupni predlog kriterijev za izbor kot 
osnova za poseben pravilnik. Načelnika KVGN in KPP ugotavljata, da znotraj PZS žal še ni 
enotnega stališča glede gorskih kolesarjev, zato ti postajajo v gorah vedno bolj agresivni (s 
častnimi izjemami) in vedno manj obzirni do planincev pohodnikov. 

Po daljši razpravi je bil glede dvonamenske rabe planinskih poti soglasno sprejet  
SKLEP 2/25.09.: KVGN odločno vztraja na sprejetih kriterijih, ki so naravovarstveni minimum. Za 
varno hojo v gorah. KVGN protestira proti zavestnemu kršenju zakonov o TNP in Planinskih poteh s 
strani nekaterih članov KTK in pričakuje ustrezno ukrepanje PZS.  
Na podlagi sprejetih kriterijev je potrebna čimprejšnja priprava in sprejetje pravilnika.    
                                                                                                                                                 
Ad. 3  (vsebinska prenova programa izobraževanja VGN) 
Marjeta Keršič Svetel je pripravila in predstavila prenovljeni in dopolnjeni program izobraževanja za 
VGN. Po novem programu je za seminarje predviden tudi tehnični vodja. Program je bil ob svojem 
nastanku zelo inovativen. V 10 letih se je marsikaj spremenilo, tako na področju narave, kot stroke. 
Zato so bile potrebne dopolnitve programa  dodati z novimi vsebinami/predmeti : Planinstvo, kot 
doživljanje narave, Varstvo podzemskih jam, Varstvo voda, Alpska konvencija in Natura 2000. 
Predmet  Organizacija planinstva ostaja nespremenjen. Zaradi novih vsebin je potrebna 
prerazporeditev ur in predvideno skrajšanje predmeta Varovanja rastlinskih vrst.  
SKLEP 3/25.09.: KVGN je sprejela in potrdila dopolnjeni program izobraževanja za VGN s 
pripombami. Marjeta Keršič Svetel in Klemen Petek pripravita še preglednico predavateljev za 
posamezne predmete. 
 
Ad. 4  (izobraževanje v letu 2013) 
Glede izvedbe tečaja in licenčnega seminarja za VGN v letu 2013, sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 4/25.09.: Za izvedbo tečaja v 2013 so zadolženi Marjeta Keršič Svetel, Marta Bašelj in Klemen 
Petek. Termini ostanejo isti kot letos (zadnji vikendi v aprilu, maju, juniju). Lokaciji Vrata in Boč 
ostaneta, namesto Blegoša pa bo izbrana nova lokacija.  
SKLEP 5/25.09.: 
Licenčni seminar za leto 2013 bo organiziran v sklopu Zbora VGN in GS, za njegovo izvedbo pa so 
zadolženi Marjeta Keršič Svetel, Simona Zorko in Klemen Petek. Na licenčnem seminarju bodo 
obravnavane aktualne teme s področja varovanja gorske narave. 
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Razpis za obe usposabljanji bo objavljen do konca leta 2012.  
 
Ad. 5  (Alpski vrt Golte) 
Člani komisije so se seznanili z obširnim gradivom Alpskega parka na Golteh.  Na usklajevalnem 
sestanku z investitorjem je sodelovala Irena Brložnik. Njene pripombe na način dela na omenjenem 
projektu je predstavil Janez Bizjak. Po mnenju članov KVGN je projekt strokovno povsem neustrezen. 
Po daljši razpravi je bil sprejet   
SKLEP 6/25.09.: Člani KVGN so se seznanili z neprimernim projektom Alpskega vrta na Golteh. V 
začetku leta je bila pripravljavcem projekta ponujena strokovna pomoč, vendar do sedaj s strani 
investitorja ni bilo nobenega odziva. Člani KVGN so kljub temu pripravljeni sodelovati pri projektu.  
 
Ad. 6  (zbor KVGN) 
Glede izvedbe zbora VGN in GS, ki naj bi bil predvidoma 1. decembra 2012, so bile sprejete naslednje 
zadolžitve: 
 Člani KVGN so namesto Iga predlagali še lokacije: Slovenski planinski muzej, Center Rinka v 

Solčavi,  Center šolskih dejavnosti v Škofji Loki, Turistična kmetija Toman.  
Klemen Petek preveri lokacije in cene. 

 V dnevni red je potrebno poleg »standardnih« točk vključiti: podelitev priznanj Angele Piskernik, 
kratko poročilo o delu Odborov za VGN pri MDO-jih. Darko Lorenčič in Klemen Petek pripravita 
formular za poročanje, ki bo poslan vsem odborom. Novi varuhi GN bodo predstavili 
najzanimivejše seminarske naloge.  

 Z ozirom na lokacijo bo program dokončno usklajen po elektronski pošti. 
 Naknadna sprememba (oktober) dneva zbora VGN in licenčnega seminarja:  

Zaradi statutarnih pogojev razpisa in volitve novega načelnika KVGN je zbor KVGN prestavljen 
na februar 2013. 

 
Ad. 7 in Ad. 8  (informacijska zgibanka/zloženka Varovanje gorske narave in ureditev statusa VGN) 
Zaradi objektivnih razlogov in prezaposlenosti članov komisije s številnimi zadolžitvami v okviru KVGN 
je izvedba obeh nalog prestavljena na leto 2013.  
SKLEP 7/25.09.: Milan Naprudnik pripravi osnutek zgibanke do konca leta 2012. 
Glede statusa VGN je načelnik Janez Bizjak že govoril z državnimi uradniki na ministrstvu. Naši VGN bi 
morali imeti vsaj takšne pristojnosti, kot jih imajo revirni gozdarji. Na vladni ravni reševanje te 
tematike trenutno ni prednostno (vsi so zaposleni z varčevalnimi ukrepi), zato se njeno uresničevanje 
ne premakne naprej.  Janez Bizjak bo še naprej v stiku z ministrstvom glede omenjene tematike. 
 
Ad. 9   (Varuh pravic gora) 
KVGN je bila pozvana, da poda svoje stališče glede Varuha pravic gora, ki ga predvideva nov statut 
PZS. Članom komisije se zdi nerazumljivo, da so za Varuha pravic gora po statutu predvidene naloge, 
ki jih je leta 2010 za svoj dolgoročni koncept dela sprejela KVGN. Podvajanje dela in nalog znotraj PZS 
ni potrebno. Poleg nas izvajajo različno dejavnost v gorah tudi drugi (lovci, gozdarji…). Po mnenju 
članov KVGN naša komisija že opravlja naloge varuha pravic gora. Ideja o Varuhu pravic gora je sicer 
odlična, vendar ne v okviru PZS, ampak na državni ravni. Sprejet je bil 
SKLEP 8/25.09.: Ker se po statutu PZS delo Varuha pravic gora podvaja z  letnim programom dela 
KVGN, so člani KVGN enotnega mnenja, da bi se varuh pravic gora moral imenovati Varuh (gorske) 
narave (Ombudsman (gorske)narave) in delovati na državni ravni popolnoma neodvisno.  
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Ad. 10  
Razpis za priznanja Angele Piskernik je objavljen. Priznanja bodo podeljena na Zboru VGN in GS. 
Predlogi, poslani na PZS leta 2011 (pred razpisom), bodo upoštevani. 
Sprejeta sta bila tudi naslednja sklepa: 
SKLEP 9/25.09.: Na podlagi sklepa Zbora VGN in GS na Igu, komisija s tem sklepom predlaga 
Odboru PZS za priznanja, da se gospe Rozi Skobe podeli Svečana listina PZS. 
SKLEP 10/25.09.: Predvidena je prenova Pravilnika za priznanja;  v dopolnjeni pravilnik  naj bo 
vključen še naziv častni VGN. Predlog pripravita Janez Bizjak in Klemen Petek.  
 
Ad. 11  (ažuriranje spletne strani KVGN) 
Potrebno je poiskati in vključiti v KVGN novega člana (članico), ki bo ažuriral spletno stran komisije. 
Aktualni člani komisije se za to delo ne čutijo dovolj usposobljene.  
SKLEP 11/25.09.: V okviru razpisa za nove člane komisije, se predvidi tudi oseba s primernim 
znanjem za delo na spletni strani. Za razpis je zadolžen Klemen Petek.   
 
Ad. 12  (razpis za nove/dodatne člane KVGN) 
Načelnik Janez Bizjak je člane seznanil, da bo svojo funkcijo načelnika opravljal le do zbora KVGN in 
da odstopa zaradi prezaposlenosti.  Prepričan je, da mora vodenje KVGN prevzeti mlajša generacija. 
SKLEP 12/25.09.: Klemen Petek preveri in izpelje proceduro za imenovanje novih članov in 
kandidacijski postopek za novega načelnika KVGN. 
 
Ad. 13 
Glede strokovne ekskurzije je Marjeta Keršič Svetel predstavila dva predloga: od izvira do izliva Soče 
ali Škocjanske jame. Ker je težko dobiti poceni prenočišče, Bavšica pa je v oktobru zaprta zaradi 
gradnje ČN, je bil sprejet  
SKLEP 13/25.09.: Strokovna ekskurzija v Škocjanske jame se izvede v drugi polovici oktobra. 
Marjeta Keršič Svetel pripravi program za voden izlet  po Škocjanskih jamah.  
 
Ad. 14   (aktualna problematika) 
Pojavljajo se težnje po novih pohodniških poteh, ki jih z novimi oznakami po obstoječih planinskih 
poteh ureja GIZ za pohodništvo v okviru STO-ja. Komisije meni, da je potreben nov Zakon o planinskih 
poteh, ki bo uredil zmedo z različnimi oznakami. Sprejet je bil 
SKLEP 13/25.09.: Člani KVGN ugotavljajo, da se v gorah poleg Knafelčevih  markacij pojavljajo tudi 
druge oznake, kar je v nasprotju z Zakonom o planinskih poteh. Predsedstvo PZS pozivamo, da se 
aktivno loti omenjene problematike in poda pobudo državnim institucijam za pripravo novega 
Zakona o poteh. 
Sprejeta sta bila še naslednja sklepa: 
SKLEP 13/25.09.: Apeliramo na PD Bohinj Srednja vas, da odstrani ali vsaj prevrne kovinski 
kontejner pri Koči pod Bogatinom, ker se v njem nabira voda, kar privablja in hkrati postaja smrtna 
past za dvoživke, ki so na rdečem seznamu ogroženih vrst. 
 
SKLEP 13/25.09.: Marjeta Keršič Svetel  pridobi strokovno mnenje glede vpliva paše ovac nad 
gozdno mejo na zavarovane rastlinske vrste.  
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Ad. 15 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.  

Zapisal:  
Klemen Petek l.r. 

Načelnik KVGN:  
Janez Bizjak l.r. 

 



 
Številka: 522/2012  

Datum: 21. 11. 2012 
 
                                                                     ZAPISNIK 

8. seje Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v sredo, 21. novembra 2012 ob 17.00 uri, v 
veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
Prisotni:  Janez Bizjak, Marta Bašelj, Simona Zorko, Marjeta Keršič Svetel, Tina Leskošek, Klemen 
Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotna: Irena Brložnik, Milan Naprudnik, Darko Lorenčič 
Načelnik Janez Bizjak je uvodoma pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji 
dnevni red: 

1. Zapisnik 7. seje; obravnava in potrditev 
2. Poročilo KVGN za leto 2012 
3. Plan dela KVGN za leto 2013 
4. Obravnava predlogov za priznanja KVGN 
5. Izvedba nadomestnih   volitev načelnika KVGN in imenovanje komisije za izvedbo 

volitev 
6. Zbor KVGN (termin, lokacija, zadolžitve,  Zbor bo združen z izpopolnjevalnim 

seminarjem VGN) 
7. Razno (100 letnica Prirodoslovnega društva, težave s predavatelji za tečaj za 

prihodnje leto, podelitev diplom in značk tistim, ki niso bili na zaključnem tečaju) 
 
Na dnevni red ni bilo pripomb ali dopolnitev. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Načelnik je najprej pozdravil novo članico Tino Leskošek, ki jo je za članico KVGN potrdil UO PZS na 
svoji 12. seji.   

Ad. 1  
Na zapisnik 7. seje KVGN ni bilo pripomb, zato je bil sprejet                                                                                                                              
SKLEP 1/21.11.: Zapisnik 7. seje KVGN se sprejme  brez pripomb. 
 
Ad. 2   
Pripombe na poročilo je po elektronski pošti  podala Irena Brložnik. Njene pripombe se vključijo v 
poročilo. Sprejet je bil 
SKLEP 2/21.11.: Poročilo za leto 2012 se sprejme skupaj s pripombami, ki se vključijo v poročilo. 
                                                                                                                                               
Ad. 3 
Janez Bizjak na kratko predstavi predlog plana dela KVGN za leto 2013. Meni, da je bolje manj 
napisati in več realizirati. Marjeta Keršič Svetel predlaga, da je potrebno ob 120 letnici PZS, ki jo 
praznujemo v letu 2013, v celotno praznovanje vključiti tudi naravovarstveno zgodbo. Tema meseca v 
Planinskem vestniku bo tudi 120 letnica. Janez Bizjak in Marjeta Keršič Svetel  bosta pripravila članek. 
SKLEP 3/21.11.: Plan dela in finančni načrt za KVGN se potrdi.  
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Klemen Petek  preveri ali se znesek za zgibanko, ki je nismo izdelali v letošnjem letu lahko prenese v 
leto 2013. 
 
Ad. 4   
Klemen Petek pove, da so se v obravnavo vključili tudi predlogi, ki so bili poslani v letu 2011 in da so 
vsi predlogi formalno ustrezni. Janez Bizjak je na kratko predstavil vse predloge, na katere ni bilo 
pripomb. Sprejet je bil  
SKLEP 4/21.11.: Priznanja Dr. Angele Piskernik na podlagi prejetih predlogov prejmejo: 

 Zlato priznanje: Vinko Hafner – PD Škofja Loka 
 Srebrno priznanje: Albin Žnidarčič – PD Sežana 
 Bronasto priznanje: Starič Mojca – PD Polet Šentrupert, Kržan Olga – PD Brežice, Mravlje 

Ivica – PD Rašica, Šnuderl Matej – PD Fram, Cerkvenič Borut – PD Drava Maribor, Miklič 
Marija – PD RTV Ljubljana, Gregor Bregar – PD Lisca Sevnica, Tomaž Kumer – PD Vinska 
gora. 

 
Ad. 5   
Na Zboru KVGN, ki bo 23. 02. 2013,  bo potrebno izvesti nadomestne volitve načelnika KVG, ker bo 
zdajšnji načelnik svojo funkcijo opravljal samo še do zbora.  Imenovati je treba komisijo za izvedbo 
volitev in objaviti razpis za zbiranje predlogov. Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 5/21.11.: Nadomestne volitve se izvedejo. Predsednica komisije za izvedbo volitev  je 
Marjeta Keršič Svetel, člana pa Klemen Petek in Simona Zorko.  
 
Ad. 6  
Zbor KVGN in licenčno izpopolnjevanje se bosta organizirala istočasno, v soboto 23. 02. 2013 na Igu. 
Teme za licenčno ostanejo enake kot v letu 2012. Klemen Petek organizira prostor in prehrano, 
predavatelje pa Simona Zorko. Izpopolnjevanje se zaključi do 14. ure, ko naj bi bilo kosilo, ob 15. uri 
pa bi se pričel Zbor. Delovni predsednik zbora bo Darko Lorenčič. Na zboru se bodo podelila priznanja 
Dr. Angele Piskernik. 
Klemen in Marjeta in Simona  poizkušajo  pridobiti gradiva, ki se bodo delila delegatom na zboru in 
udeležencem izpopolnjevanja.  
 
Ad. 7  
Janez Bizjak se bo udeležil proslave ob stoletnici Prirodoslovnega društva.  
Na licenčnih izpopolnjevanjih bodo dobili varuhi »švic« majice z znakom VGN, podobno kot pri 
planinskih vodnikih. »Švic« majice se naročijo tudi za člane komisije. 
Strokovna ekskurzija ob Soči se bo izvedla 25. in 26. maja 2013.  
Janez Bizjak in Marjeta Keršič Svetel pripravita mnenje glede predvidene trase »Južnega toka« po 
dolini od Jesenic do Trbiža.  
Janez Bizjak in Marjeta Keršič Svetel pripravita pripombe na osnutek načrta upravljanja TNP, ki je do 
29. 12. 2012 v javni obravnavi. 
 

Seja je bila zaključena ob 19. 00  uri.  

Zapisal:  
Klemen Petek l.r. 

Načelnik KVGN:  
Janez Bizjak l.r. 

 



 
Številka: 250/2013 

Datum: 08. 05. 2013 
 
                                                                     ZAPISNIK 

9. seje Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v sredo, 08. maja 2013 ob 17.00 uri, v mali 
sejni sobi PZS v Ljubljani. 
Prisotni: Irena Mrak, Janez Bizjak, Marta Bašelj, Simona Zorko, Milan Naprudnik, Irena Brložnik, 
Darko Lorenčič, Klemen Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotna: Tina Leskošek, Marjeta Keršič Svetel 
Načelnica Irena Mrak je uvodoma pozdravila vse navzoče in se na kratko predstavila. Vodi 
geomorfološko društvo Slovenije, mesto načelnice KVGN je njena prva takšna funkcija v tako veliki 
organizaciji, kot je PZS. Njen stanovski kolega Borut Peršolja jo je prosil, da kandidira za to funkcijo. . 
Bivši načelnik Janez Bizjak je v nadaljevanju predstavil ostale člane komisije.  
Za sejo je načelnica predlagala naslednji  
dnevni red: 

1. Zapisnik 8. seje; obravnava in potrditev 
2. Pregled zapisnika Zbora KVGN 
3. Predlog in potrditev namestnika ali namestnice načelnice KVGN 
4. Delo KVGN do konca leta 2013 
5. Informacijska zgibanka Varovanje gorske narave 
6. Dvonamenska raba planinskih poti 
7. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb ali dopolnitev. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad. 1  
Na zapisnik zadnje seje ni bilo pripomb. Strokovna ekskurzija od izvira do izliva Soče ali v Avstrijo se 
izpelje jeseni. 
SKLEP 1/08.05.: Zapisnik 8. seje KVGN se sprejme  brez pripomb. 
 
Ad. 2  
Licenčni seminar, ki je potekal pred zborom,  je bil izpeljan zelo dobro, slušatelji so bili zelo 
zadovoljni. Ideja, da se sočasno izpeljeta licenčni seminar in Zbor KVGN, se je izkazala za zelo dobro. 
Izpostavljene teme na Zboru KVGN: 

- Status VGN – debata, ki jo moramo peljati naprej.  
- Varuh pravic Gora,  
- Izenačitev vodnikov in turističnih vodnikov na nivoju PZS.  

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
SKLEP 2/08.05.: KVGN se je seznanila z zapisnikom Zbora KVGN. Pobude iz razprave bo upoštevala 
pri svojem delu. 
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Ad. 3 
Načelnica Irena Mrak je predlagala za svojega namestnika Janeza Bizjaka. Na predlog ni bilo pripomb. 
Sprejet je bil 
SKLEP 2/08.05.: KVGN PZS potrjuje Janeza Bizjaka za namestnika načelnice KVGN. 
 
Ad. 4   
Prvi del tečaja za VGN je že bil na Lisci. Prestala dva dela bosta v maju in juniju na Veliki planini in na 
Pohorju. Zbor KVGN organiziramo v februarju 2014 (sob. 22 feb). Zbor bo volilni. Predhodno se 
izpeljejo kandidacijski postopki za volitve in razpis za priznanja VGN.   
 
Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 3/08.05.: Člani KVGN predlagajo predsedstvu PZS, da poizkuša s Turistično zvezo Slovenije 
uskladiti odpiranje turističnih poti na planinskih poteh.  
Prihaja do onesnaževanja s tablami na planinskih poteh in v gorskem svetu. Občine izvajajo neke 
evropske projekte, skrbnika poti pa se ne določi in poti in oznake na poteh čez nekaj let žalostno 
propadejo.  
 
Ad. 5   
Za pripravo informacijske zgibanke Varovanje gorske narave imamo pri Planinskem skladu 
rezervirana sredstva. Zgibanko je potrebno pripraviti do konca leta in mora biti privlačna. 
Pripraviti je potrebno zasnovo teksta, karikature in slike. Zgibanka mora biti privlačna.  
SKLEP 4/08.05.:Zasnovo zgibanke pripravijo Janez Bizjak, Milan Naprudnik in Irena Mrak, z delom 
začnejo konec poletja. Darko Lorenčič se dogovori s karikaturistom za pripravo karikatur.  
 
Ad. 6  
Opraviti bo potrebno ogled vzorčnih dvonamenskih planinskih poti od naslednjih planinskih društev: 
OPD Koper, PD Litija in PD Grosuplje. Oglede bodo opravili predstavniki KPP, KVGN in KTK. Janez 
Bizjak meni da »Dolinske planinske poti« ne bi kaj veliko gledali, ker smo mi KVGN. Prišlo bo do veliko 
konfliktov na terenu. Vztrajali smo pri kriterijih, da mora dati lastnik zemljišča soglasje k odprtju 
planinske poti za dvonamensko rabo, ki pa ga je predsedstvo PZS zavrnilo. Zadeve bodo šle tako 
daleč, da bo lastnik zemljišča prepovedal še planinsko pot. PZS želi biti krovna organizacija vsega, kar 
se dogaja v gorah, kar pa ni prava usmeritev. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 6/08.05.: V imenu KVGN bo ogled vzorčnih planinskih poti za dvonamensko rabo opravil 
Milan Naprudnik. 
 
Ad. 7  
Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje trenutno poteka obravnava pobude, da se na seznam lovne 
divjadi doda dodatnih osem vrst ptic. 
SKLEP 7/08.05.: KVGN je mnenja, da je takšen predlog nesprejemljiv.  KVGN se priključuje kampanji 
nevladnih organizacij Tretji člen. 
Na spletni strni PZS se objavi stališče KVGN glede tega, prav tako pa se uredi pristop komisije k 
kampanji Tretji člen. 
 
Glede projekta Alpski vrt je KVGN mnenja, da je takšen projekt dobro plačan in da ga je težko delati 
prostovoljno. Marta Bašelj povpraša Dušana Klenovška, če je pripravljen svetovati pri projektu. Irena 
Brložnik je mnenja, da gre pri Golteh za eminentna podjetja, ki bi se morala projekta lotiti bolj 
profesionalno.  
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Irena Mrak poroča o srečanju KONSAR, ki je potekalo med 3. in 5. majem 2013 v Innsbrucku. 

Iz poročila Irene Mrak: 
 Uradni jezik CAA je od letošnjega leta dalje tudi angleščina, kar je z vidika večje 

enakopravnosti pri sodelovanju v razpravah zelo dobra odločitev. Letošnji sestanek je sicer še 
vedno minil v prevladi nemškega jezika, kar bo potrebno v prihodnje obrniti v prid 
angleščine, ki je za vse predstavnike planinskih zvez CAA tuji jezik. 

 Del sestanka je bil namenjen vprašanju varovanja kulturne pokrajine v Alpah, pri čemer bo 
Planinska zveza Nemčije (DAV) pripravila tematsko razstavo o tem področju, na predlog 
udeležencev KONSAR sestanka pa bo razstava potujoča in bo v prihodnjih letih na ogled v 
posameznih državah članicah (npr. v okviru Alpskega tedna). KONSAR bo oblikoval skupna 
stališča in priporočila o varovanju kulturne pokrajine v Alpah. 

 Predstavnica CAA Veronika Schulz je pozvala predstavnike komisij, da pripravimo primere 
dobrih praks s področja prispevanja k zmanjšanju negativnih učinkov podnebnih sprememb. 

 Na področju okoljskega izobraževanja je potrebno ustrezno dopolniti primerjalno preglednico 
za posamezne nacionalne komisije in izpostaviti primere dobrih praks, v katere sodijo tako 
vsebine izobraževanj, že izvedene aktivnosti na terenu ipd. KONSAR bo na podlagi informacij 
posameznih komisij oblikoval skupni protokol o tej tematiki. 

 Na področju gorskega kolesarjenja (protokol je bil oblikovan na predlog naše predstavnice na 
lanskem sestanku KONSAR CAA Irene Brložnik) ne moremo sprejeti povsem enotnega 
stališča, saj so razmere v posameznih državah različne, vezane predvsem na različno 
zakonodajo. Pri tem je najstrožja prav slovenska, ki ne dovoljuje vožnje po planinskih poteh. 
Tako na ravni CAA ostajamo na zelo splošnih priporočilih o gorskem kolesarjenju, pri čemer 
pa imamo na nacionalni ravni avtonomnost pri sprejemanju odločitev in priporočil. 

 Poročila posameznih komisij so izkazala veliko število zelo različnih aktivnosti na področju 
varovanja gorske narave, pri čemer je bilo izpostavljeno tudi sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi v povsem konkretnih akcijah, ki so bile večinoma povezane s protesti proti 
izgradnji novih smučišč.  

 Za organizacijo sestanka KONSAR v letu 2014 je na vrsti PZS (KVGN), našo odločitev pa je 
potrebno sporočiti do konca junija 2013.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. 10  uri.  

 

Zapisal:  
Klemen Petek l.r. 

Načelnica KVGN:  
Irena Mrak l.r. 

 



 
Številka: 466/2013 

Datum: 23. 10. 2013 
 
                                                                     ZAPISNIK 

10. seje Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v sredo, 23. oktobra 2013, ob 17.00 uri, v 
mali sejni sobi PZS v Ljubljani. 
Prisotni: Irena Mrak, Janez Bizjak, Marta Bašelj, Simona Zorko, Tina Leskošek, Darko Lorenčič, Klemen 
Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Irena Brložnik, Marjeta Keršič Svetel, Milan Naprudnik 
 
Za sejo je načelnica predlagala naslednji  
dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 9. seje KVGN 
2. Pregled dela KVGN v preteklem obdobju 
3. Vprašanja predsedstva PZS 
4. Srečanje KONSAR 2014 v Sloveniji 
5. Podaja mnenja o priročniku Čista zmaga 
6. Obravnava priporočil za gradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti v Sloveniji 
7. Izvedba volitev KVGN na Zboru in imenovanje komisije za izvedbo volitev 
8. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb ali dopolnitev. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad. 1  
Na zapisnik zadnje seje so sledeče pripombe: 

- med prisotnimi je bil tudi Darko Lorenčič, 
- pri točki Ad.4. je potrebno v sklepu spremeniti »predsedstvu KVGN« v »predsedstvu PZS«; 
- spremeni se načelnik v načelnico. 

SKLEP 1/23.10.: Zapisnik 9. seje KVGN se sprejme po urejenih predlaganih popravkih. 
 
Ad. 2  
Od maja do oktobra je bilo izpeljano sledeče: 

- Tečaj za Varuhe gorske narave, ki se je uspešno zaključil v nedeljo, 20. 10. 2013, na 
Valvasorjevem domu. Poročilo je podala Marta Bašelj: od 30 prijavljenih je tečaj uspešno 
zaključilo 18 kandidatk in kandidatov. Tako imamo trenutno 228 Varuhov gorske narave. 
Letošnja skupina je bila v primerjavi s preteklimi malo manj »zagnana«, zato je bil tudi 
zaključek zamaknjen za mesec dni. Poročilo o tečaju VGN je Marta Bašelj posredovala Zdenki 
Mihelič. S tečajem bi po enakem programu nadaljevali tudi vnaprej. Marti Bašelj se 
zahvaljujemo za trud in skrb in upamo, da bo tečaj vodila tudi v prihodnje. 

- Darko Lorenčič prepoznava težavo pri dejanskem aktivnem vključevanju VGN-jev, zato 
predlaga, da bi vzpostavili občasna predavanja, ki bodo izhajala iz primerov dobrih praks 
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aktivnega delovanja VGN-jev v matičnih društvih in MDO-jih. Za predavanje bo povprašal 
Boruta Peršoljo. 

- Milan Naprudnik se je v imenu KVGN udeležil dveh ogledov planinskih poti, ki bodo v 
prihodnje namenjene dvonamenski rabi. Po njegovem mnenju sta obe poti za dvonamensko 
rabo primerni. 

- Darko Lorenčič je KVGN, PZS in širšo javnost obvestil o kršenju Uredbe o prepovedi vožnje z 
vozili v naravnem okolju (Ur.l. RS, št. 16/1995) na območju Pohorja.  

- Načelnica KVGN je predstavila merila PZS za dvonamensko rabo planinskih poti v Državnem 
svetu, 20. 6. 2013, na posvetu o Vožnji v naravnem okolju.  

- Zloženka KVGN: osnutek bo izdelan do 20. 11. 2013, vse članice in člani KVGN so pozvani k 
prispevanju fotografij, po 20. novembru pa bodo dobili v vpogled osnutek zloženke. Slednja 
mora biti izdana do konca leta 2013. Glede na to, da je PZS pridobila sponzorja publikacije, ki 
je Pivovarna Laško, sta sklepa KVGN sledeča:  

SKLEP 2/23.10.: Pivovarna Laško se s svojim logotipom lahko objavi na tiskovini, nikakor pa na njej 
ne sme biti zastopana z akcijo »Zlatorogova transverzala ponosa«, saj slednja ni v skladu s pravili 
varovanja gorskega okolja in narave. 
SKLEP 3/23.10.: Naklada zloženke v tiskani obliki naj bo čim manjša, zloženka pa naj bo razposlana 
na vsa planinska društva (in njihovo članstvo) ter planinske domove v digitalni obliki. 

- V soboto, 26. 10. 2013 bodo občni zbori VGN-jev in Gorskih stražarjev v treh različnih MDO- 
jih. KVGN prosi, da so vabila poslana dovolj zgodaj in vsem članicam in članom KVGN, da 
imamo možnost osebne urnike prilagoditi tudi tovrstnim dejavnostim.  

- Strokovno ekskurzijo v dolino Soče ponovno prestavljamo, in sicer na mesec maj 2014. Glede 
na časovne in finančne zadržke bo ekskurzija enodnevna.  

 
Ad. 3 
Do posameznih vprašanj smo se opredelili, odgovori pa bodo poslani predsedstvu PZS v najkrajšem 
možnem času s strani načelnice KVGN.  
Ob tem bo PZS ponovno pozvano k opredelitvi svojega stališča ob načrtovani gradnji smučišča v 
Bohinjski Bistrici.  
 
Ad. 4   
Srečanje KONSAR 2014 v Sloveniji bo potekalo med 11. in 13. 4.. Prioriteta za izbor kraja srečanja je, 
da ima kraj povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Irena Mrak in Klemen Petek pripravita predloge 
lokacij. Načelnica prosi za pomoč pri pripravi srečanja vse člane komisije. Pri pripravi  sodeluje tudi 
strokovna služba.  
 
Ad. 5  
Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 4/23.10.: Komisija je priročnik pregledala in glede njegove vsebine nima mnenja, ker je 
priročnik že natisnjen.  
 
Ad. 6  
Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 5/23.10.: KVGN se pridružuje mnenju Komisije za planinske poti in je proti novim nadelavam 
zavarovanih poti.  
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Ad. 7  
Izvedejo se postopki za izvedbo volitev KVGN, ki bodo na zboru KVGN, 22.2.2014, na Igu. 
SKLEP 6/23.10.: Komisijo za izvedbo volitev sestavljajo: predsednik Darko Lorenčič, člana Klemen 
Petek in Tina Leskošek. 
Pravilnik KVGN je potrebno uskladiti z novim statutom PZS. Pravilnik se bo potrdil na Zboru, UO PZS 
pa daje soglasje k pravilniku.  
SKLEP 7/23.10.: Klemen Petek in Damjan Omerzu pripravita osnutek pravilnika KVGN. 
 
Ad. 8  
Simona Zorko izpostavi problem glede odlaganja odpadkov ob reki Iški. Mnenje komisije je, da naj 
poda prijavo na okoljsko inšpekcijo s povratnico. 
Darko Lorenčič predlaga, da KVGN predlaga Marto Bašelj za priznanje KVGN za njeno prizadevno 
organizacijo tečajev za VGN, čemur so pritrdili tudi ostali člani KVGN. 
Glede spletne strani KVGN Irena Mrak predlaga, da bi odprli Facebook stran komisije, ki bi jo urejala 
Tina Leskošek. 
 
Seja je bila zaključena ob 19. 05  uri.  

 

Zapisala:  
Irena Mrak in Klemen Petek 

 

Načelnik KVGN:  
Irena Mrak l.r. 

 



 
Številka: /2014 

Datum: 03. 02. 2014 
 
                                                                     ZAPISNIK 

11. seje Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v ponedeljek, 3. februarja 2014, ob 17.00 
uri, v veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
Prisotni: Irena Mrak, Janez Bizjak, Marta Bašelj, Darko Lorenčič, Marjeta Keršič Svetel, Tina Leskošek, 
Klemen Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Irena Brložnik, Milan Naprudnik, Simona Zorko 
 
Za sejo je načelnica predlagala naslednji  
dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 10. seje KVGN 
2. Nedovoljeni posegi v naravi (»Motoristi na Dobrči«, Osp) 
3. Obravnava gradiv KPP 
4. Obravnava sklepov predsedstva PZS 
5. Obravnava osnutka pravilnika KVGN 
6. Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave 
7. Licenčno izpopolnjevanje 
8. Zbor KVGN 
9. Volitve KVGN 
10. Priznanja KVGN 
11. Imenovanje Irene Mrak za predstavnico PZS v KONSAR CAA 
12. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb ali dopolnitev. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad. 1  
Na zapisnik zadnje seje so sledeče pripombe: 
Tina Leskošek dela na facebook strani. Zloženko bo Janez skupaj spravil. Treba je preveriti in 
zagotoviti denar v planinskem skladu. 
SKLEP 1/03. 02. : Zapisnik 10. seje KVGN se sprejme brez pripomb.  
 
Ad. 2  
Dobrča je idealen poligon za motorna vozila. KVGN nima nobene pristojnosti, vloži pa lahko 
individualno prijavo. Anonimno prijavo lahko pošlje prijavljavec sam, se mu tako predlaga. V plezalne 
vodnike je treba napisati naravovarstvene smernice. Problem v Ospu je večplasten. Problem je 
množičnost. Treba je omejit vstop.  
Sklep: Na sestanke glede naravovarstvenih tem mora s strani PZS obvezno iti tudi nekdo iz KVGN, 
oziroma mora biti KVGN obveščena. Primere kot je Dobrča, objavljamo na spletni strni in facebook 
strani.  
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Ad. 3 
Obravnava gradiv komisije za pota. Da damo priporočilo, na kaj namontirajo smerne table (kovinske 
table). Sklep: Z vrhov naj se drogovi umaknejo, napisi naj se dajo na skale in table namontirajo na 
skale.  
 
Ad. 4   
Koliko denarja je že bilo danega v to (umirjanja prometa v Vrat). Projekt podpiramo in da ga začnejo 
uresničevat. Ni razloga, da to takoj ne naredijo.  
Predlog glede tiskovin iz predsedstva se pretvori tudi v sklep komisije. Glede prodaje plastenk na 
kočah predlagamo, da se na koče vozi voda v velikih balonih in se prodajajo kovinske čutare. Glede 
vode se do naslednje seje se proučijo zgledi iz tujine. Problematika plastenk je velika. Treba je 
narediti tudi  
 
Ad. 5  
Pravilnik je vitek. Pomislek je glede inflacije priznanj, kot je bilo do sedaj. Priznanja pustimo. Pravilnik 
gre na zbor. Vprašaj Damjana, ali lahko komisija podeljuje zahvale ali pohvale KVGN.  
 
Ad. 6  
Koliko so naša stališča upoštevali do sedaj. Predlog je dober in naša stališča so upoštevali. Kazni so 
velike. Informacija je, da tak predlog ne bo šel naprej. Darko je podal informacija, da se formira 
koalicija, da gremo še mi k ministru in da mu predstavimo svoje stališče. 24. Člen govori o 
kolesarjenju. Rotovnik razočaran nad zakonom glede kolesarjev. Darko zelo razočaran nad izjavo 
Rotovnika. Se mu zdi zelo netaktno. Zakon je dober. Ne razumejo, zakaj ga je predsednik označil, da 
ni dober.  
Zakon upošteva naše predloge in je dober. Kriterije smo dogovorili. Pričakujemo, da bo tako tudi 
ostalo in se s predlogom strinjamo in da bo to ostalo v končnem zakonu.  
Komisija se pridruži iniciativi Slamerškove. 
SKLEP 6/03. 02.: KVGN PZS se strinja z besedilom osnutka Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Besedilo osnutka je po našem mnenju dobro, saj 
upošteva dane pripombe komisije iz leta 2011. Pričakujemo, da bo besedilo osnutka 
zakona ostalo nespremenjeno tudi v končnem predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave.  
 
 
 
 
 
Ad. 7  
Licenčno bo pred Zborom. Teme ostanejo iste. Povabi predavatelje.  
 
Ad. 8  
Lokacija Ig. 
Ad. 9 
Volitve KVGN. Darko predstavi volitve. 
Ad. 10 
Predloge se potrdi. 
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Ad. 11 
 
Ad. 12 
Preveriti je treba tekst za razstavo DAV in poslati še kakšno fotografijo. Podatke je potrebno pridobiti 
iz javnih evidenc. Kar je že narejene škode naj kar ostane notri. Tu moramo samo pregledati ali je v 
redu ali ne. Janez Bizjak bo to preletel. Irena jim odgovori, da se strinjamo, razen pravopisnih napak. 
Kdor imama kakšno fotko, naj po pošlje Ireni. Marjeta ima kar nekaj fotografij. Planine Osredek ni 
več. Predlagali pa bi jim,naj objavijo še problematiko voženj v naravnem okolju.  
Ob Muri gre planinska pot, zato so elektrarne tudi v naši domeni. Griško polje pri Senožečah damo 
ven, ker je že vetrnica.  
Marta Bašelj predlaga, da bi imeli na Lubniku shod VGN in gorskih stražarjev. 
Seja je bila zaključena ob 19.  uri.  

Darko Lorenčič predlaga, da oddamo kandidaturo za MKS za Varuha pravic gora. To je neizvedljivo v 
Slovenskem prostoru.  

Za kandidaturo se vpraša Boruta Peršoljo. 

Tina Leskošek pove, da gre na porodniško. 

Sorina in Klenovšek sta priporočljiva avtorja, smisel bi bil, da se izda specifičen priročnik v Wrabrovem 
stilu. Še en seznam pa nima smisla izdajat in pisati o našem odnosu do teh stvari., 

Zapisala:  
Klemen Petek 

 

Načelnica KVGN:  
Irena Mrak l.r. 

 


