
 
Številka: 392/2014 
Datum: 2. 4. 2014 

 
                                                                     ZAPISNIK 

1. seje Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v sredo, 2. aprila 2014, ob 17.00 uri, v 
veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
Prisotni: Irena Mrak, Janez Bizjak, Darko Lorenčič, Albin Žnidarčič, Iztok Trobiš, Marijan Denša, Marta 
Bašelj, Klemen Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Marjeta Keršič Svetel, Tina Leskošek 
 
Načelnica Irena Mrak je uvodoma pozdravila vse prisotne in za sejo predlagala naslednji  
dnevni red: 

1. Pregled dela KVGN v preteklem obdobju 
2. Srečanje CONSAR v Sloveniji 
3. Delo KVGN do konca leta 
4. Varuh pravic okolja  
5. Imenovanje namestnika načelnice KVGN 
6. Razno 

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

Ad. 1  
Irena Mrak je uvodoma povedala, da nas je v obdobju zapustila Irena Brložnik, ki je bila med drugim 
članica KVGN v preteklem mandatu. Izrazila je hvaležnost, da nam je bilo dano sodelovati z njo.  
Irena Mrak se je zahvalila za možnost delati z Ireno Brložnik. Dane so bile pripombe na osnutke 
besedil razstave Alpe pod pritiskom, ki jo pripravljajo v DAV. V bližnji prihodnosti naj bi razstava prišla 
tudi v Slovenijo. Janez Bizjak je pripravil osnutek zgibanke o varovanje gorske narave. 
 
Ad. 2 
Irena Mrak predstavi program srečanja CONSAR CAA, ki bo potekalo od petka do nedelje, 11. 4. – 13. 
4. 2014 v PUS Bavšica. Zbor udeležencev bo v petek zvečer, sledila bo spoznavna večerja, v soboto se 
bodo obravnavale dogovorjene teme, v nedeljo pa bo sledila vodena ekskurzija. Vsi člani IO KVGN so 
zelo dobrodošli na srečanju. Janez Bizjak prevzame vodenje ekskurzije v nedeljo. Klemen Petek 
pripravi darila za udeležence sestanka (bombažna spalna rjuha, zemljevid TNP, promocijsko gradivo 
od Slovenije). Od CONSARJA želimo konkretno stališče glede gorskega kolesarjenja. 
 
Ad. 3 
Budno bo potrebno spremljati, kaj se dogaja z ZON-om in se sprotno odzivati. 
SKLEP 3/02.04.: IO KVGN poziva vodstvo PZS, da ga sprotno obvešča o aktualnih zadevah glede 
sprejemanje ZON-a. 
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Interesi so takšni, da naj bi ga sprejemali po hitrem postopku. KVGN in KPP odločno protestirata, da 
KTK sama nastopa v imenu PZS. Kriteriji za dvonamensko rabo planinskih poti morajo priti v novelo 
zakona.  
 
Marijan Denša meni, da bodo pomembnejši omejitveni ukrepi kot pa prepovedi, ker je interes 
kolesarjev prevelik. Problematično bo soglasje lastnikov, kar lahko pripelje do tega, da lastniki ne 
bodo dali več soglasja za hojo po planinskih poteh. Pogovor s predstavniki Kmetijsko gozdarske 
zbornice o tematiki kolesarjenja bo opravil Marjan Denša.   
SKLEP 3/02.04.: IO KVGN apelira na predsednika PZS, da organizira sestanek z ministrom za 
Kmetijstvo in okolje glede ZON-a, na katerem bodo prisotni predstavniki KPP in KVGN.  
 
Ali je v predlogu ZONA kakšna določba glede nabiranja semen? Ali je določeno, kdo je pristojen za 
pobiranje kazni? Darko Lorenčič preveri, ali predlog ZON-a vsebuje to.  
Marta Bašelj predlaga, da bi jeseni organizirali srečanje varuhov gorske narave na Lubniku. Komisija 
bi pokrila stroške prehrane.  
Naslednja seja bo razširjena, vabljeni bodo tudi vodje OVGN MDO. Do konca leta bo potrebno izdati 
zgibanko. 
 
Ad 4.  
Irena Mrak predstavi pobudo predsednika Bojana Rotovnika glede vzpostavitve instituta Varuha 
pravic okolja, ki bi ga vzpostavile različne nevladne organizacije v sodelovanju z različnimi državnimi 
organi.  
SKLEP 3/02.04.: IO KVGN ne podpira pobude za vzpostavitev instituta Varuha pravic okolja na 
državni ravni.  
 
Ad 5. 
Načelnica Irena Mrak je obvestila člane komisije, da je za svojega namestnika imenovala Darka 
Lorenčiča. 
SKLEP 3/02.04.:  IO KVGN se je seznanil z imenovanjem Darka Lorenčiča za namestnika načelnice 
KVGN. 
 
Ad. 6 
Darko Lorenčič bo vprašal VGN iz Šoštanja Klavdijo Potočnik, če bi poleg facebook strani urejala tudi 
internetno stran. Zdenko Mihelič se zaprosi za dostop do KVGN facbook strani. 
Za udeležbo na Skupščini PZS, ki bo 12. 4. 2014  se povpraša Marjeto Keršič Svetel. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.35 uri. 
 
Zapisal:  
Klemen Petek  

Načelnica KVGN:  
Irena Mrak  

 



 
Številka: 392/2014 
Datum: 23. 6. 2014 

 
                                                                     ZAPISNIK 

2. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v ponedeljek, 23. junija 2014, ob 17.00 
uri, v veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. Tokratna seja je bila razširjena, z vabljenimi predstavniki MDO-
jev. 
Prisotni:  Darko Lorenčič, Iztok Trobiš, Marta Bašelj; Alenka Zega, Rozi Skobe, Andrej Pečjak, Vlasta 
Medvešek, Rudi Bevc , Irena Mrak, 
Opravičeno odsotni: Marjeta Keršič Svetel, Tina Leskošek, Janez Bizjak, Marijan Denša, Klemen Petek 
– strokovni sodelavec 
 
Načelnica Irena Mrak je uvodoma pozdravila vse prisotne in za sejo predlagala naslednji  
dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 1. Seje 
2. Pregled aktivnosti med sejama (problematika Ospa) 
3. Imenovanje predstavnika KVGN v delovno skupino za dvonamenske planinske poti  
4. Obravnava osnutka projekta Slovenske turno kolesarske poti (STKP)  
5. Aktivnejše sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO  
6. Razno 
 
Na dnevni red ni bilo pripomb ali dopolnitev. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad. 1  
 Predsedstvo PZS je pozvalo KVGN k podaji mnenja o spremenjenem predlogu Zakona o 

ohranjanju narave. Teden dni po pozivu je bil ZON sprejet.  
Sklep: KVGN opozarja vodstvo PZS, da na ta način sodelovanje članic in članov komisije ni mogoče, 
saj je na tem primeru jasno, da je bilo sprejetje zakona ob pozivu k podaji mnenj že dejstvo.  
 
Ad. 2 
Darko Lorenčič se je udeležil sestanka  o problematiki parkiranja plezalcev na zasebnih zemljiščih v 
vasi Osp. Sestanek je bil na sedežu ZRSVN, Območna enota Piran. Prisotni so dosegli soglasje, da se 
problem začne aktivno reševati, pri čemer je vodenje akcije prevzel ZRSVN. Konstruktivno 
sodelovanje KVGN zagotavlja tudi v prihodnje.  
 
Ad. 3 
SKLEP: V delovno skupino za dvonamenske planinske poti KVGN imenuje Ireno Mrak. 
 
Ad 4.  
 Gorsko kolesarjenje predstavlja dodatni pritisk na gorsko okolje in naravo (poleg tradicionalnega 

gorništva), kar se najbolj očitno odraža v eroziji na planinskih in drugih poteh, v motenju 
prostoživečih živali in poškodbah vegetacije. Poleg tega je vse bolj prisoten konflikt med 
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tradicionalno rabo planinskih poti in kolesarjenjem, ki je primarni rabi dejansko nevarno, prav 
tako pa zmanjšuje možnost doživljanja gorske narave gornikom, ki se v gore odpravijo peš. 

 Nekatera PD (npr. na območju MDO Dolenjske in Bele krajine) izpostavljajo, da so najbolj 
problematični tisti gorski kolesarji, ki niso vključeni v PZS. V društvih, kjer delujejo Odseki za 
turno kolesarjenje in kjer so tovrstni izleti organizirani, je ta dejavnost pod nadzorom, med 
drugim tudi predstavnikov varstva gorske narave. 

 3. 9. 2014, bo na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju okrogla miza o gorskem kolesarjenju. 
Študenti VŠVO bodo predstavili svojo raziskovalno nalogo o negativnih okoljskih učinkih te 
dejavnosti in možnostih zmanjševanja le teh. K sodelovanju v razpravi bodo vabljeni relevantni 
deležniki PZS in druga zainteresirana javnost. 

SKLEP : Določitev trase STKP mora biti usklajena s KVGN in KPP, ob strogem upoštevanju Meril za 
dvonamensko rabo planinskih poti.  
 
Ad 5. 
 Rozi Skobe je predlagala, da se vsi zapisniki sej KVGN objavijo na spletni strani, ki jo je potrebno 

tudi sicer sproti urejati. 
 Na spletni strani so sedaj že vnešeni  podatki o varuhih in delno seminarske naloge, potrebno pa 

je ažurirati tudi podatke o članih komisije, načelnikih MDO, razpise ipd. 
SKLEP:  Nemudoma se prične z ažuriranjem splete strani,  objavijo se tudi zapisniki sej KVGN ter 
posodobijo podatki o varuhih gorske narave.   
 Predstavniki MDO-jev so izpostavili nujnost tesnejšega sodelovanja KVGN in MDO (npr. 

organizacija odmevnejših predavanj in drugih tematskih akcij); za vezni člen mora biti določen 
predstavnik komisije. 

Sklep: V dopisni seji članice in člani KVGN določijo kdo bo skrbel/a za povezovanje z MDO-ji. 3.7. je 
funkcijo prevzela Marta Bašelj.  
Sklep: Razširjena seja KVGN bo organizirana enkrat letno, po potrebi tudi večkrat. 
 Marta Bašelj je predstavila potek letošnjega tečaja za VGN in izpostavila, da je vsebinsko 

najslabše pokrito prav delovanje odsekov VGN in MDO. Za pomoč pri teh vsebinah bo potrebno 
pridobiti novega predavatelja. Rozi Skobe bo razmislila ali je pripravljena v prihodnje pokriti te 
vsebine. 

 Srečanje vseh VGN bo letos v Škofji Loki, predvidoma v sredini oktobra. 
 Marta Bašelj predlaga, da pripravimo program VGN tudi za mladino – OŠ in SŠ. 
 
Ad. 6 
Glede na to, da ZON ponovno predvideva naravovarstvene nadzornike, je potrebno v imenu PZS 
pripraviti dopis na MKO, kdo bo to službo izvajal in kdaj se bo začela izvajati. 
Predstavniki MDO so se zahvalili za povabilo na sestanek – tesnejše sodelovanje s komisijo 
pričakujejo tudi v prihodnje. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri. 
 
Zapisala:  
Irena Mrak  

Načelnica KVGN:  
Irena Mrak  

 



 
Številka: /2015 

Datum: 5. 2. 2015 
 
                                                                     ZAPISNIK 

3. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v četrtek, 5. februarja 2015, ob 17.00 
uri, v veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni:  Darko Lorenčič, Marta Bašelj, Irena Mrak, Marjeta Keršič Svetel, Tina Leskošek, Janez Bizjak, 
Iztok Trobiš (preko skype), Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Marijan Denša, Albin Žnidarčič  
 
Načelnica Irena Mrak je uvodoma pozdravila vse prisotne in za sejo predlagala naslednji  
dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 2. seje IO KVGN  
2. Pregled aktivnosti med sejama: 
 Izobraževanje varuhov gorske narave (tečaj in zaključek) 
 zloženka KVGN- razdeljevanje po PD-jih, objava na spletu 

3. Izobraževanje VGN v letu 2015 
4. Zbor KVGN 2015 
5. Druga obravnava osnutka projekta Slovenske turno kolesarske poti (STKP)   
6. Obravnava priporočil PZS za gradnjo zavarovanih plezalnih poti  
7. Predlog dvonamenske rabe poti v TNP-ju  
8. Okolju prijazna koča – vloga KVGN pri oblikovanju kriterijev in podeljevanju certifikatov 
9. Načrt upravljanja TNP 
10. Vodila PZS 
11. Razno: 
 udeležba na skupščini PZS (11.4. Sevnica) 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. Ker je bil na Skype povezavi predsednik PZS 
Bojan Rotovnik, smo točko 9 obravnavali najprej. 
 
Ad 9 
Bojan Rotovnik je predstavil potek sprejemanja Načrta upravljanja (NU) Triglavskega narodnega 
parka, možnosti za pripombe s strani članov Sveta parka ter stališč PZS do NU. Na podlagi prve javne 
obravnave so upoštevali večino pripomb PZS, vendar je še vedno kar nekaj vsebin, na katere je 
potrebno opozoriti. Potrebno je celostno gledanje na vlogo planinstva v TNP in iskati kompromis, da 
planinstvo predstavlja tako lastnike, uporabnike kot naravovarstvenike. Pričakuje, da KVGN pošlje 
svoja stališča oz. pripombe do NU, predvsem v točkah, ki jih je posebej izpostavil. Rok za pripombe je 
13.2.2015. 
S stališča KVGN je zelo pomembno, da se dosledno upošteva kriterije za dvonamensko rabo poti. 
Marjeta Keršič Svetel je opozorila, da je za dobro sodelovanje med TNP in PZS potrebno na 
konkretnih primerih dokazati, da PZS uresničuje ukrepe na področju naravovarstva. Tina Leskovšek je 
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opozorila, da postavitev MČN sama po sebi ne zagotavlja že celotne rešitve odpadnih voda, potrebno 
je spremljati delovanja in izobraževati kader na kočah. 
 
SKLEP 1/3: Upošteva naj se vse pripombe glede predloga NU TNP, ki jih je KVGN že poslala 
organom PZS.  
 
Ad 1 
SKLEP 2/3:  Soglasno je potrjen zapisnik 2. Seje IO KVGN. 
 
Dodatno komentar, da je bila razširjena seja IO KVGN s predstavniki MDO-jev koristna in naj poteka 
enkrat letno. 
 
Ad 2 
Irena Mrak je predstavila Poročilo o delu 2014. Marta Bašelj je komentirala, da je slabo pokrita 
vsebina Priprava in izvedba projekta varstva gorske narave v okviru PD in predlaga, da se za to 
vsebino vključi Boruta Peršoljo. Marjeta Keršič Svetel se je posebej zahvalila Marti Bašelj za vso delo 
pri organizaciji tečajev VGN. 
Srečanje VGN na Lubniku je bilo uspešno izvedeno.  
 
SKLEP 3/3: Srečanje varuhov gorske narave naj postane tradicionalno enkrat letno. 
 
Zgibanka naj se razdeli na ZRSVN in njenih enotah, zavarovanim območjem, TIC-em ter v pdf obliki na 
spletu. 
Predlog, da se stiska zloženka še v angleškem jeziku. Potrebno je zagotoviti finančna sredstva.  
Posebna zahvala Janezu Bizjaku za vso delo pri izdelavi zloženke. 
 
Ad 3 
Za tečaj VGN v letu 2015 je dogovor, da se izpelje v sledečih kočah: 1. Del: Koča na Bohorju, 2. Del: 
Domžalski dom na Mali planini, 3. Del: Valvasorjev dom. Minimalno št. prijav za izpeljavo tečaja je 20. 
Glede EU sredstev za izobraževanja je že predhodno Bojan Rotovnik dodatno pojasnil, da se pričakuje 
nacionalni razpis v septembru 2015.  
 
SKLEP 4/3: Tudi če bo premalo prijav za tečaj VGN, se le tega v letu 2015 ne prestavlja na jesenski 
čas. V primeru premajhnega števila prijav, tečaja v 2015 ne bomo izpeljali. 
 
Ad 4 
Darko Lorenčič je potrjen za delovnega predsednika zbora. 
Teme za licenčno izpopolnjevanje: Problematika visokogorskih jezer (Tina Leskovšek vpraša Antona 
Branclja za predavanje) in Problematika gradenj zavarovanih plezalnih poti (t.i. novodobnih ferat) 
(Janez Bizjak vpraša Igorja Mlakarja za vodenje teme). Rezervna tema Okoljevarstvena problematika 
izletov in odprav v tujino (Irena Mrak). 
Marjeta Keršič Svetel je predlagala za Zbor diskusijo, kako sodelovati z ostalimi komisijami v PZS. 
Darko Lorenčič je pojasnil, da se vodje VGN MDO-jev voli na Zboru. 
Predlog, da se združuje izobraževanje za gorske stražarje in licenčna usposabljanja VGN. Za licenčni 
seminar v 2015 se pošlje vabilo tudi gorskim stražarjem. 
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Ad 5 
Darko Lorenčič je menil, da na splošno trasa STKP z vidika naravovarstva ni problematična. Obstaja pa 
bojazen, da kjer so načrtovani obvozi, na križiščih ne bo dobrih oznak in bodo kolesarji vozili po 
bližnjicah. Na takih križiščih je potrebna jasna oznaka za prepoved vožnje v smeri, kamor ni 
dovoljeno. Bizjak je poudaril, da se mora trasa prilagajati kriterijem dvonamenske rabe poti.  
 
SKLEP 5/3: Določitev trase STKP mora biti usklajena s KVGN in KPP, ob strogem upoštevanju Meril 
za dvonamensko rabo planinskih poti.   
 
Ad 7 
Marjeta Keršič je predstavila značilnosti poti, ki vodi iz Ribčevega Laza do Rjave skale.  
 
SKLEP 6/3: KVGN nasprotuje predlogu za dvonamensko rabo poti št. 566 Ribčev Laz – Rjava skala 
(odsek G2719). Predvsem zgornji del poti ne ustreza kriterijem dvonamenske rabe planinskih poti. 
Predlagamo, da se pot uredi skozi Žagarjev graben. 
 
Ad 6 
Darko Lorenčič povedal, da je na seji UO PZS glede priporočil PZS za gradnjo zavarovanih plezalnih 
poti zastopal stališča KVGN, kar se je znotraj komisije dogovorilo. KVGN je mnenja, da mora biti 
stališče PZS ostrejše, kar sicer Zakon o planinskih poteh že prepoveduje nadelavo novih poti. 
 
SKLEP 7/3: Planinska zveza Slovenije si je sama določila v Zakonu o planinskih poteh, da novih poti 
ne bo, zato se člani IO KVGN ne strinjamo z gradnjo novih plezalnih poti, ker gre v konkretnih 
primerih za gradnjo športnih objektov in ne planinskih poti. Predlagamo, da se pobudniki takih 
poligonov usmerijo v degradirana območja. 
 
Ad 8 
SKLEP 8/3: Do naslednje seje se pripravi predlog za vključitev vsebin naravi prijazne planinske koče 
v sistem certificiranja okolju prijazne planinske koče. 
 
Ad 10 
Irena Mrak je podala informacijo s sestanka načelnikov komisij, da komisije naredijo analizo lastnega 
delovanja oz. aktivnosti. 
Marjeta Keršič Svetel je podala mnenje, da obstoječa Vodila PZS niso slaba, potrebujejo je malenkost 
popravkov, ne pa popolno prenovo. 
 
SKLEP 9/3: IO KVGN se je seznanil z informacijo o nadaljevanju dela komisije za pripravo Vodil PZS. 
 
Ad 11 
Skupščine PZS v Sevnici se bo načeloma udeležila Irena Mrak. 
 
Darko Lorenčič je opomnil na temo glede škandala v Ospu. 
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SKLEP 10/3: Glede na škandal o novih plezalnih smereh v stenah Kraškega roba zahtevamo, da o 
naravovarstvenih problematikah, o katerih je Planinska zveza Slovenije obveščena, nemudoma 
obvesti Komisijo za varstvo gorske narave PZS. Taki dogodki mečejo slabo luč na celotno PZS in si 
taki storilci, kot so sodelujoči pri nadelavi novih plezalnih smeri v stenah Kraškega roba, zaslužijo 
obravnavo pred častnim razsodiščem PZS. 
 
SKLEP 11/3: IO KVGN je opazil pomanjkanje naravovarstvenih znanj na področju športnega 
plezanja, zato je KVGN pripravljen nuditi pomoč pri izobraževanjih športnih plezalcev.   
 
Seja je bila zaključena ob 19.45. 
 
Zapisal:  
Dušan Prašnikar  

Načelnica KVGN:  
Irena Mrak  

 



 
Številka: /2015 

Datum: 7. 4. 2015 
 
                                                                     ZAPISNIK 

4. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 7. aprila 2015, ob 17.00 uri, v 
veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni:  Irena Mrak, Marjeta Keršič Svetel, Tina Leskošek, Janez Bizjak, Iztok Trobiš, Marijan Denša, 
Albin Žnidarčič, Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Darko Lorenčič, Marta Bašelj 
 
Načelnica Irena Mrak je uvodoma pozdravila vse prisotne in za sejo predlagala naslednji  
dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 3. Seje  
2. Tečaj VGN – stanje  
3. Spletna anketa o planinstvu in vrednotah 
4. Kodeks o varstvu in vrednotenju gora in posegov v gorsko okolje: vizija, cilji, 

usmeritve  
5. Dvonamenske poti – sodelovanje KVGN  
6. Okolju prijazna planinska koča – vloga KVGN pri oblikovanju kriterijev in podeljevanju 

certifikatov 
7. Naravovarstvena tematska konferenca PZS 
8. Pristojnosti VGN – predlog g. Kajfeža 
9. Priznanja dr. Angele Piskernik 
10. Spletna stran KVGN 
11. Podelitev značk in izkaznic VGN 
12. Odseki VGN pri planinskih društvih 
13. Srečanje VGN skupaj z delovno akcijo 
14. Razno 

 
Ad 1 
SKLEP 1/4: IO KVGN potrjuje zapisnik 3. Seje IO KVGN. 
 
Ad 2 
Albin Žnidarčič je izpostavil , da pri tečaju za varuha gorske narave (VGN) ni nobene vsebine v 
povezavi z markacisti in varstvom narave na območju planinskih poti. Sam ima pripravljeno enourno 
predavanje, ki bi se ga lahko vključilo v tečaj.  
Irena Mrak je povedala, da bi morali vsebine varstva gorske narave vključevati v vsa izobraževanja 
PZS. 
Marijan Denša je predlagal, da naj se v tečaj VGN smiselno vključi vsebino varstva narave na območju 
planinskih poti. 
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Marjeta Keršič Svetel je povedala, da je v nekaterih programih PZS teoretično zastopano varstvo 
narave, v praksi pa zelo slabo. Pri izvajanju tečaja VGN imamo sicer dobre strokovnjake in 
predavatelje, vendar pa včasih manjka tesnejša povezava s planinstvom in konkretno problematiko 
gorske narave. Dodana vrednost bi bila kritična presoja vsebin predavanj in posledična nadgradnja 
vsebin z vidika, da se jih približa planinski publiki. Glede na trenutno število prijav (16) je potrebno 
izvesti dodatno spodbudo, da pridobimo še nekaj tečajnikov. KVGN bo za izvedbo tečaja v letu 2015 
porabila svoje finančne rezerve iz preteklih let z namenom, da se tečaj v vsakem primeru izvede. 
 
SKLEP 2/4: Vabilo za tečaj VGN se pošlje na PD, ki še nimajo varuhov gorske narave in tudi ostalim 
sorodnim organizacijam.  
 
SKLEP 3/4: Na tečaju za varuhe gorske narave se program izobraževanja dopolni s predavanjem o 
varstvu narave na območju planinskih poti. Dušan Prašnikar z Marto Bašelj uskladi urnik. 
 
SKLEP 4/4: KVGN preveri pri ostalih komisijah PZS vključenost vsebin varstva gorske narave v 
njihovih programih izobraževanja – tako v samih programih kot v praksi pri dejanskem izvajanju 
programov. 
 
Ad 3 
Irena Mrak je obrazložila, da je bila ideja o spletni anketi podana na licenčnem tečaju na Bledu. 
Smiselno bi bilo, da se varuhe gorske narave vpraša o mnenju glede nadelave novodobnih 
zavarovanih plezalnih poti (ZPP). 
Tina Leskovšek je vprašala, do kje segajo pristojnosti VGN, v smislu varovanja gorskega okolja. 
Marjeta Keršič Svetel je povedala, da se za IUCN gore začnejo že v dolini, kar pomeni, da smo pristojni 
za izražanje svojega mnenja tudi za morebitne nadelave ZPP v sredogorju in hribovju. Pomembno je 
vprašanje, kaj je planinstvo in ali sem sodijo tudi ZPP? 
Irena Mrak je povedala, da nas hiter razvoj rekreacije in posledično turizma  sili v to, da se športne 
vsebine vključujejo pod okvir PZS, pri čemer pa se vse bolj izgubljajo osnovna načela planinstva in 
posledično PZS. 
Janez Bizjak je izpostavil problem slabe osveščenosti zaposlenih na ZRSVN; slednji so večinoma le  
birokrati, kar pa je problem celotnega sistema MOP- ARSO- ZRSVN. Na terenu to pomeni, da dajo 
soglasje za posege v gorsko naravo, ki niso nujno upravičeni (primer: Gonžarjeva peč). 
 
SKLEP 5/4: Irena Mrak pripravi vprašanje glede mnenja varuhov gorske narave o nadelavi ZPP, kar 
se pošlje VGN in pridobi njihova mnenja. 
 
Ad 4 
SKLEP 6/4: IO KVGN prične z aktivnostmi za pripravo Kodeksa o varstvu in vrednotenju 
gora in posegov v gorsko okolje. Janez Bizjak in Marjeta Keršič Svetel pošljeta primere tujih 
kodeksov članom IO KVGN. 
 
Ad 5 
Irena Mrak je poročala o seji Odbora za rabo dvonamenskih poti. Trenutno je na odboru en predlog 
in sicer PD Bohinjska Bistrica.  
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Sklep odbora je bil, da mora vsak predlog za dvonamensko rabo poti na terenu pregledati komisija, ki 
jo sestavljajo markacist, VGN in turni kolesar – vodnik z območja, kjer je pot za dvonamensko rabo 
predlagana. Odbor pred potrditvijo vse predloge še enkrat preveri, skupaj z mnenjem omenjene 
skupine. 
Irena Mrak je izpostavila, da KVGN čimprej detajlno pregleda predlog Slovenske turno kolesarske poti 
(STK). Ko KVGN pridobi natančnejše podatke, si člani IO KVGN razdelijo odseke in jih preverijo, ali kje 
odstopajo od Kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti. 
Iztok Trobiš je pohvalil zadnjo št. Planinskega vestnika, kjer je Jože Rovan izjavil, da se naj športa željni 
kolesarji usmerijo na posebne kolesarske poligone. 
Irena Mrak je pripomnila, da so na seji Odbora za dvonamensko rabo planinskih poti sprejeli 
priporočila, da se na poteh ne vozi ponoči. 
Iztok Trobiš je dodal, da so vse bolj problematični kolesarji, ki niso člani planinskih društev. 
 
SKLEP 7/4: Predlog PD Bohinjska Bistrica je nepopoln in IO KVGN poziva Odbor za rabo 
dvonamenskih poti, da od PD Bohinjska Bistrica pridobi natančnejše podatke. 
 
SKLEP 8/4: IO KVGN poziva Komisijo za turno kolesarstvo (KTK), da posreduje karte z vrisom STKP v 
merilu vsaj 1:25.000 in naklone poti. IO KVGN pripravi komentarje o predlogu STKP do konca maja 
2015 in ga posreduje vodstvu PZS ter KPP in KTK. 
 
Ad 6) 
Marjeta Keršič Svetel je po pregledu ugotovila, da v vprašalniku za pridobitev certifikata Okolju 
prijazna planinska koča (OPPK) ni vključenih nobenih naravovarstvenih vsebin. 
Iztok Trobiš je povedal, da so v njegovem društvu podrobno pregledali vprašalnik in da je zelo veliko 
dela, da koča izpolnjuje kriterije OPPK. 
Janez Bizjak je obrazložil, da je bil vključen v komisijo za pripravo vprašalnika in je bilo takrat 
predstavljeno, da gre prioritetno za okoljske vsebine, zato narava ni bila vključena v vprašalnik. 
Namen vprašalnika in samega koncepta OPPK je bil, da naredi premike na bolje v planinskih kočah, 
predvsem v smislu varovanja okoljskih virov.  
V prihodnje bo potrebno vključiti tudi druge tematike, ki še niso vključene v vprašalnik npr. zvočno in 
svetlobno onesnaženje, dostop z avtomobili, oddaljenost parkirišč ipd.  
 
SKLEP 9/4: Iztok Trobiš pripravi predlog vsebin, ki jih KVGN predlaga glede vprašalnika OPPK. 
 
Ad 7 
Člani IO KVGN so se seznanili  s pozitivnim stališčem predsednika glede organizacije Konference o 
okoljskih problemih v gorah okviru PZS. Prisotni so predlagali, da bi Konferenca potekala 11.12.2015 
na Mednarodni dan gora. Marijan Denša je predlagal, da bi bila konferenca lahko v Nazarjih, v gradu 
Vrbovec za manjšo skupino ali v kulturnem domu za večjo skupino. 
 
SKLEP 10/4: IO KVGN potrjuje, da Irena Mrak in Marjeta Keršič Svetel do naslednje seje IO KVGN 
pripravita koncept Konference.  
 
Ad 8 



 
 

4 
 

Irena Mrak je predstavila predlog Andreja Kajfeža glede pristojnosti varuhov gorske narave in 
njihovih izjemnih pravic do parkiranja na višjeležečih parkiriščih. 
Janez Bizjak je komentiral, da so že v njegovem mandatu obravnavali ta predlog in ga zavrnili. 
 
SKLEP 11/4: IO KVGN zavrača predlog Andreja Kajfeža, saj so VGN prvi, ki morajo biti zgled ostalim 
obiskovalcem gora in se morajo vesti čimbolj trajnostno tako pri dostopu do izhodišč kot tudi sicer 
pri gibanju v gorah. Glede pristojnosti varuhov gorske narave pa trenutno tudi z zakonodajnega 
vidika ni mogoče pričakovati sprememb. 
 
Ad 9 
Stališče članov IO KVGN je, da se v letu 2015 izpelje razpis za podelitev priznanj dr. Angele Piskernik. 
 
Ad 10 
Marijan Denša je obrazložil, da bi bila potrebna osvežitev spletnih strani KVGN, kontakt je že bil 
spremenjen, manjkajo pa še vsebine glede nalog KVGN, seminarske naloge VGN v e-obliki itd.. Dušan 
Prašnikar preveri, kako je s seminarskimi nalogami in naredi bistvene popravke na spletni strani. 
 
Ad 11 
Dušan Prašnikar  preveri, kako je z značkami (število in številke) in jih pošlje vsem VGN, ki značk še 
nimajo. 
 
Ad 12 
Albin Žnidaršič je izpostavil problem delovanja oz. nedelovanja VGN-jev na ravni MDO-jev. V MDO 
Primorska praktično ni VGN-jev, hkrati pa je vodja odbora VGN MDO Primorska popolnoma 
neaktivna.  
Marijan Denša je dodal, da je delovanje MDO-jev šibki člen v delovanju varuhov gorske narave. 
Irena Mrak je povedala, da bo naslednja seja IO KVGN razširjena, skupaj z vodji odborov MDO. 
 
SKLEP 12/4: Naslednja seja IO KVGN je razširjena seja skupaj z vodji odborov VGN pri MDO-jih. Seja 
bo predvidoma v začetku junija 2015.   
 
Ad 13 
Potrebno je preveriti, ali bi bila delovna akcija resnično z naravovarstveno vsebino, ali zgolj delovna 
akcija, v kateri pa KVGN ne bo sodeloval. Dušan Prašnikar preveri pri pobudnici Pii Peršič, Marijan 
Denša pa pri gozdarjih. 
 
Ad 14 
Tik pred sejo IO KVG je prišlo še enkrat vprašanje s strani predsednika PZS Bojana Rotovnika glede 
stališča KVGN do ZPP. 
 
SKLEP 13/4: Planinska zveza Slovenije si je sama določila v Zakonu o planinskih poteh, da novih 
poti ne bo, zato se člani IO KVGN ne strinjamo z gradnjo novih plezalnih poti, ker gre v konkretnih 
primerih za gradnjo športnih objektov in ne planinskih poti. Predlagamo, da se pobudniki takih 
poligonov usmerijo v degradirana območja (kot so npr. kamnolomi, opuščeni rudniki, ostala 
industrijska območja). 



 
 

5 
 

 
Marjeta Keršič Svetel je predlagala, da se poišče rešitev (odvoz) za odstranitev železnega kontejnerja 
pri koči na planini Na kraju. Problem je, ker se vanj ujemajo dvoživke. 
Janez Bizjak je mnenja, da društvo ni zainteresirano za odstranitev, ker v njem zažigajo odpadke. Iztok 
Trobiš predlagal, da se v spodnjem delu zvrta luknja, kjer bo voda lahko odtekala. 
 
Janez Bizjak je podal informacijo, da se na območju Bohinja in v območju TNP načrtuje snemanje 
oddaje Klic divjine s tekmovalnimi ekipami, katera vsebina je v popolnem nasprotju z zavarovanim 
območjem. Predlog in svoje mnenje je posredoval na upravo TNP   
 
Seja je bila zaključena ob 20.30. 
 
Zapisal:  
Dušan Prašnikar  

Načelnica KVGN:  
Irena Mrak  

 



 
 
 

ZAPISNIK 
 

5. seje (razširjene) IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 30. junija 2015, ob 
17.00 uri, v veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marjeta Keršič Svetel, Marija Bašelj, Darko Lorenčič, Janez 
Bizjak, Marijan Denša, Albin Žnidarčič, vodje odborov VGN pri MDO: Rozi Skobe – MDO Dolenjska in 
Bela Krajina, Valentin Rezar – MDO Gorenjska, Alenka Zega – MDO Ljubljana, Mirko Soban – MDO 
Posočje, strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar, ostali: Nada Kogovšek 
Opravičeno odsotni: Tina Leskošek, Iztok Trobiš 
 
Načelnica Irena Mrak je uvodoma pozdravila vse prisotne in za sejo predlagala naslednji dnevni red s 
predlogom, da se točka 5 obravnava že pri točki 2: 
1. Pregled zapisnika 4. seje 
2. Pregled aktivnosti KVGN med sejama  
3. Poročila delovanja OVGN pri MDO  
4. Srečanje VGN in gorskih stražarjev 2015 
5. Usposabljanje za VGN 
6. Naravovarstvena tematska konferenca PZS 
7. Razno  
 
Add 1 
Pregled zapisnika 4. Seje IO KVGN je potekal zelo podrobno, zato je pri posameznih sklepih te seje 
dodan zapis pogovora oz. odločitev. 
 
Pri sklepu 4 je Rozi Skobe obrazložila, da so v programih usposabljanj PZS vključene vsebine varstva 
gorske narave. Na licenčnih usposabljanjih je možnost, da se vključi teme varstva narave, a je 
potrebno biti aktiven in vsakič predlagati vsebine za naslednja 3-letna obdobja.  
Albin Žnidarčič je komentiral, da je Vodniška komisija samozadostna in člani ne vključujejo ostalih 
komisij pri akcijah. Komisije niso povezane in ne sodelujejo. Pri tečaju za varuhe gorske narave je on 
vključen s strani markacistov. 
Rozi Skobe je obrazložila, da je v programu za varuhe gorske narave tudi tema o poteh. 
Marjeta Keršič Svetel je dodala, da je zelo pomembno, kako je pot narejena, da bodo imeli 
obiskovalci čim več od nje. 
 
Sklep 1/5: KVGN sprejme sklep, da strokovni sodelavec spremlja programe usposabljanj PZS in 
pošlje predloge izvajanja programov varstvo gorske narave za usposabljanja PZS. 
 
Irena Mrak je pozdravila Nado Kogovšek, ki je po pogovoru s članico Tino Leskošek izrazila 
pripravljenost sodelovati in pomagati pri delu KVGN, glede na to, da dela na Inšpektoratu za okolje in 
prostor na Ministrstvu za okolje in prostor in ima izkušnje pri delu z nedovoljenimi posegi v okolje in 
naravo. 
 



 
 

Pri sklepu 5 je Irena Mrak še enkrat na kratko predstavila področje problematike nadelave novih 
zavarovanih plezalnih poti in neuspešnost KVGN pri svojem stališču pri odločitvah PZS. 
 
Sklep 2/5: PZS s sprejetjem Priporočil za nadelavo ZPP  deluje v nasprotju s svojimi načeli,  saj je v 
preteklosti sprejela sklep o nenadelavi novih poti. 
 
Pri sklepu 6 je Marjeta Keršič Svetel obrazložila, da je že preverjala nekaj dokumentov. Večina alpskih 
planinskih organizacij ima v začetnih delih svojih statutov zapisano pomembnost doživljanja in 
varovanja gorske narave. 
 
Pri sklepu 8 je bila dilema, kako je sploh možno natančno preverjanje trase slovenske 
turnokolesarske poti na primernih kartah. Bizjak je vprašal, kako je možno preveriti potek trase na 
območju vrha Olševe. Darko Lorenčič bo poslal povezavo, preko katere je možen podrobni pregled 
trase. 
Darko Lorenčič je zelo kritično povedal, da KTK zavaja druge komisije PZS, saj je bilo prvotno 
dogovorjeno, da bo pri trasah tudi primerno označevanje, sedaj pa se pojavljajo zapisi, da naj bi bila 
uporaba le GPS naprav za sledenje. Hkrati naj bi vzporedno s traso delali še poligone za spuste. 
Mnenja je, da mora KVGN zahtevati, da PZS ta projekt ustavi. 
Valentin Rezar je mnenja, da nas vse skupaj stvari prehitevajo. Na območju TNP glede kolesarjenja 
prepoveduje že zakon o TNP. Če v naravi obstajajo table o prepovedi, potem je to jasen argument za 
prijavo.  
Janez Bizjak je dodal, da v Zakonu o planinskih poteh prepovedi glede kolesarjenja ni, zato je težko 
ukrepati. Opozoril je, da kolesarji mimo dogovorov prehitevajo z markiranjem z modro črto. 
Nada Kogovšek je povedala, da je bilo na sestanku z varuhom človekovih pravic predstavljeno, da 
bodo poti za kolesarjenje označeno z modro črto. Na terenu poteka združen nadzor z gozdarji, vendar 
v praksi pri samem nadzoru obstaja tudi zmeda.  
Marijan Denša je predstavil primerjavo vpliva kolesarja in pešca na erozijo poti. 
Irena Mrak je predlagala, da se te vsebine vključi v načrtovano konferenco PZS. 
Marjeta Keršič Svetel je predstavila, da potekajo neformalni pogovori z društvom DONDES na temo 
skupnega večjega dogodka oz. konference o rekreaciji v naravi. Pomembno je tudi sodelovanje z 
ostalimi organizacijami. 
 
 
Sklep 3/5: KVGN opozarja predsedstvo PZS, da se mimo Zakona o planinskih poteh in dogovorov o 
dvonamenski rabi poti pojavljajo modre oznake za kolesarjenje na nekaterih planinskih poteh. 
 
 Sklep 4/5: KVGN potrjuje Zapisnik 4. Seje IO KVGN s podanimi pripombami. 
 
Add 2 
Marta Bašelj je predstavila izvedbo tečaja za varuhe gorske narave PZS. Izpit je opravilo 24 tečajnikov, 
od tega ena tečajnica še iz 2014, ena tečajnica pa mora opraviti 2. del tečaja še v letu 2016. Podala je 
mnenje, da je smiselno spremeniti vprašanja za teste. Rok za oddajo seminarske naloge je 15.9.2015. 
Zaključek tečaja bo 3.-4. oktober 2015 v Koči na Krnskih jezerih, kjer se bodo tudi predstavile 
seminarske naloge. 
Janez Bizjak je predlagal, da se ob koncu tečaja vključi anonimno vprašanje o temah in tečaju. To je 
bilo že izvedeno ob koncu 3. dela tečaja. 
Marti Bašelj so se vsi prisotni zahvalili za uspešno opravljeno delo pri izvedbi tečaja za varuha gorske 
narave v letu 2015. 
 
Sklep 5/5: PZS mora poskrbeti, da ostaneta programa za varuhe gorske narave in za markaciste 
vključena v program strokovnih sodelavcev v športu po Zakonu o športu. 
 



 
 

Irena Mrak je predstavila svojo udeležbo na sestanku KONSAR. Pri ostalih komisijah varstva gorske 
narave v Alpah je primarno delo usmerjeno v izobraževanje in ozaveščanje. Program Varuh gorske 
narave PZS je izredno dober in je pohvaljen s strani ostalih udeležencev. Glede poti in kolesarjev 
imajo različne situacije. Na sestanku je bil sklenjen dogovor, da se pregleda področja varstva gorske 
narave in izvajanje v aktivnostih CAA. Slovenija mora pregledati področje plezalnih poti. 
Marijan Denša predlaga, da gre to poročilo v Planinski vestnik.  
Sledil je še pogovor o uničenju planinske poti na Grohot, a brez konkretnih zaključkov. 
 
Add 3 
Za MDO Gorenjska je poročilo podal Valentin Rezar, PD Radovljica. Vodenje OVGN pri MDO 
Gorenjska je prevzel od prejšnje vodje, ki ni bila aktivna. Imeli so sestanek v Tržiču, kjer je bilo 
prisotnih 6 VGN. Nima podatkov o varuhih gorske narave (VGN) v MDO Gorenjska in tudi o gorskih 
stražarjih, ki jih tudi ni opaziti na terenu. Opaža, da se VGN na terenu premalo izpostavljajo. Želijo si, 
da bi skupaj s Policijo in lovsko družino izvedli ozaveščevalno akcijo o vožnji v naravnem okolju. Kot 
problem vidi tudi, da so nekatera PD poslala člane na izobraževanje VGN, a jih potem ne vključijo v 
društvene aktivnosti. 
Za MDO Ljubljana je poročilo podala Alenka Zega. Pred časom je bil vprašljiv obstoj OVGN pri MDO 
Ljubljana in se je sama aktivno vključila, tako da odsek sedaj deluje. Njihov član, Branko Dolinar, je 
izdal knjigo Slovenske orhideje. Drago Cenčič je vodil ekskurzijo po Krajinskem parku Ljubljansko 
barje. Izvedena so imeli dva strokovna predavanja, v načrtu pa imajo ekskurzijo v soline in dolino 
Dragonje ter ljubljanski botanični vrt. 
Za MDO Posočje je poročal Mirko Soban. V MDO Posočje imajo 17 VGN, želijo, da bi jih bilo še več. 
Predlagal je, da se organizirajo skupni tečaji za gorske stražarje. V odboru se ukvarjajo največ s 
kolesarji in bližnjicami na planinskih poteh. Moti jih odnos KTK do terena oz. ostalih skupin, ki 
delujejo v prostoru. Pogosto naredijo strokovna predavanja. Sodelujejo tudi na mladinskih taborih. 
Sama PD se večinoma ne ukvarjajo z varstvom gorske narave. Na žalost škodo v naravi delajo tudi 
gozdarji. 
Za MDO Dolenjska in Bela krajina je izčrpno poročilo podala Rozi Skobe. V njihovem MDO je 
vključenih 10 PD in plezalni klub in vsi imajo odseke VGN. Vsako leto organizirajo letni zbor VGN in 
gorskih stražarjev, kamor pride okoli 140 udeležencev. Cilji in delo je usmerjeno predvsem v vzgojo in 
izobraževanje. Vsako leto izvedejo tečaj za gorske stražarje, v letu 2015 je tečaj končalo 17 
udeležencev. Organizirajo 2 ekskurziji letno, eno so že izpeljali na Lovrenška jezera. Organizirajo tudi 
skupne akcije na ravni MDO, kar deluje pozitivno tudi na prijateljsko druženje. Vsako leto izvedejo 
čistilne akcije. Pozimi organizirajo planinske urice. Pogosto pomagajo vodnikom pri izletih s svojim 
naravovarstvenim znanjem. VGN imajo dober renome v dolenjskem planinstvu, predvsem ker so zelo 
dejavni. Program gorskih stražarjev predstavljajo po šolah. Sodelujejo pri društvenih glasilih. 
Predsedniki PD-jev v MDO Dolenjska in Bela krajina so vsi gorski stražarji. Mnenja, da so VGN in 
gorski stražarji obogatitev delovanja PZS. 
Albin Žnidarčič je predstavil ozadje oz. problematiko trenutne situacije v OVGN MDO Primorske in 
izpostavil neaktivnost in izgubo preteklih arhivov s strani sedanje vodje. 
Marijan Denša je predlagal, da se vzpostavi poročanje o delu s strani načelnikov odsekov VGN na 
ravni MDO. 
Marjeta Keršič Svetel je opozorila, da se uspehi delovanja in poročanja vidijo po dolgem času.  
Ob 19.30 sejo zapusti Nada Kogovšek. 
 
Sklep 6/5: IO KVGN poziva MDO-je, da vodje odsekov VGN pri MDO zberejo poročila o letnem 
delovanju odsekov VGN v svojih društvih in tudi sami poročajo o delu OVGN pri MDO.  
 
Add 4  
Strokovni sodelavec je predstavil problem oz. situacijo glede načrtovane izvedbe srečanja VGN na 
Bohorju. Po krajši razpravi je sprejeta odločitev, da bo srečanje VGN v letu 2015 v okviru zadnjega 
dela tečaja za VGN, ki bo 3.-4.10.2015 v Planinskem domu pri Krnskih jezerih.    



 
 

 
RAZNO 
Marjeta Keršič Svetel je pojasnila, da sta se z Lenko Rojs iz ZRSVN udeležili 1. usposabljanja za 
interpretatorja v naravi, ki je potekalo v tujini. Lenka Rojs je tudi prevedla priročnik v slovenščino. To 
usposabljanje naj bi pridobilo evropsko poklicno kvalifikacijo. 
 
Valentin Rezar je obvestil, da GK načrtuje izvesti usposabljanja oz. tečaje za oskrbnike planinskih koč. 
 
Predlagano je bilo. da se naredi ponudba za športne majice KVGN s kratkimi rokavi. Tečajniki VGN 
dobijo klasične polo majice.  
 
Ob 19.55 se  seji pridružita Bojan Rotovnik, predsednik PZS in Miro Eržen, podpredsednik PZS. 
Irena Mrak je predstavila problematiko nadelave plezalnih poti. KVGN zavzema stališče, da so to 
športni objekti in ne poti in prostor za njih je v degradiranih območjih. 
Bojan Rotovnik je predstavil poglede in dejanja PZS. PZS daje priporočila in ne daje zahtev. Država je 
na tem področju nepripravljena in mnenje PZS je, da je bolje, da te zadeve usmerja PZS, kot da so 
zunaj PZS. Vse aktivnosti se odvijajo znotraj PD-jev. Priporočila glede teh poti so povzeta po nemških 
priporočilih. Sistem razmišljanja, kje so lahko nove nadelave, je, kje zagotovo ne smejo biti in sicer v 
visokogorju, v zavarovanih območjih in na območju naravnih vrednot.  Vodstvo PZS išče kompromise 
znotraj dejavnosti PZS. Prej je bil v veljavi dokument, da PZS prepoveduje nadelavo novih poti v 
visokogorju, z novim dokumentom, ki ga je potrdil UO pa lahko PZS tudi ukrepa. Navedel je primer 
Jezerskega, kjer PZS ni bila nič vključena v izdelavo poti in tako po kategorizaciji tisti poligon ne spada 
med poti. 
Marjeta Keršič Svetel je izrazila mnenje, da je sporno že to, da PZS priporoča nadelavo plezalnih poti. 
Hkrati pa je mnenja, da to niso poti, ampak plezalni poligoni in kot taki športni objekti. 
Bojan Rotovnik je pojasnil, da sprejeta priporočila ne posegajo v Zakon o planinskih poteh.  
Janez Bizjak je mnenja, da če plezalne poti niso stvar PZS, zakaj so bila potem potrebna priporočila. S 
tem daje PZS napačen signal.  
Darko Lorenčič je mnenja, da se PZS spreminja v turistično organizacijo in je problem, ker PZS podpira 
določene turistične aktivnosti. Mnenje baze planincev ni v tej smeri.   
Bojan Rotovnik odgovarja, da je bil turizem v gorah prisoten že v preteklosti. Konkretno za primer 
ureditve poti na Grohot odgovarja, da PZS ni ne lastnik ne soglasodajalec. 
Marjeta Keršič Svetel je omenila primer dobre prakse Bergstaidorfer – Planinske vasi, kar so razvile 
nemško govoreče planinske organizacije.  
Miro Eržen je odgovoril, da gre v Sloveniji za prenos tega projekta skupaj s kriteriji. PZS je pri projektu 
v vlogi bdenja nad projektom. 
Janez Bizjak je dodal, da v primeru Solčavskega ni problem Panoramska cesta, ampak odsek planinske 
poti na Grohot, ki so jo v okviru projekta Občine Solčava uničili. 
Marijan Denša je opozoril, da je potrebno biti pri posegih v naravo konzervativen, ker procesi niso 
reverzibilni. Problem poti na Grohot je, da je bila pot specifična, ki je ponujala posebno doživetje 
narave, sedaj pa bo navadna sprehajalna pot.  
Bojan Rotovnik je odgovoril, da PZS sicer ni bila proti, da pa ni imela argumenta, zakaj bi morala 
preprečiti razširitev poti.  
Marjeta Keršič Svetel je opozorila, da ni vse v predpisih, ampak v etiki in etičnem-moralnem odnosu 
do narave. Isto velja za primer plezalnih poti.  
Irena Mrak je vprašala, kje smo pri označevanju poti dvonamenske rabe. 
Bojan Rotovnik je odgovoril, da sta na PZS v postopku dve poti, tudi da se označijo. Pojavilo se je 
vprašanje ostalih gorsko-kolesarskih poti, kako jih označiti, verjetno podobno kot jih označujejo 
gozdarji. 
Darko Lorenčič je vprašal, kaj je s tem, da je bilo za slovensko turnokolesarsko pot predstavljeno, da 
naj bi bile poti opremljene le z GPS označitvijo, brez označitev na terenu. Poleg tega naj bi vzporedno 
s potmi potekali odseki za spuste. 



 
 

Bojan Rotovnik je odgovoril, da je potrebno ločevati med turnokolesarskimi potmi in projektom 
Slovenske turnokolesarske poti. Vmeščanje turno-kolesarskih poti bo potekalo po kriterijih za 
dvonamensko rabo poti. Pri Slovenski turnokolesarski poti pa poteka večji del poti izven planinskih 
poti. Pri spustih je pomembno to, da ne bodo potekali po planinskih poteh, ampak po obvoznih 
trasah. 
Darko Lorenčič je podal še pomislek, da bo pri konkretnem označevanju problem. Namreč markirane 
turnokolesarske poti morajo biti jasno označene, da se po koncu dvonamenskega odseka ne bo 
smelo voziti po markirani planinski poti naprej.  
 
Seja je bila zaključena ob 20:35 
 
 
Zapisal Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN PZS  
 
 
  
   



 
 
 

ZAPISNIK 
 

6. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v sredo, 14. oktobra 2015, ob 17.00 uri, 
v veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marjeta Keršič Svetel, Marija Bašelj, Darko Lorenčič, Janez 
Bizjak, strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar 
Odsotni: Tina Leskošek, Iztok Trobiš, Marijan Denša, Albin Žnidarčič. 
 
Dnevni red seje: 
1. Pregled zapisnika 5. seje 
2. Pregled aktivnosti KVGN med sejama  
3. Finančno poslovanje KVGN in porazdelitev obveznosti med članice in člane komisije 
4. Pregled vključenosti tematik s področja varovanja gorske narave pri usposabljanju drugih 
komisij PZS 
5. Programska vodila PZS  
6. Naravovarstvena tematska konferenca PZS 
7. Zloženka VGN 
8. Oblikovanje projektov za prihajajoče razpise 
9. Razno 
 
Add 1 
Irena Mrak je pozdravila prisotne in predlagala, da se določene vsebine obravnavajo že pri pregledu 
zapisnika 5. seje IO KVGN. 
 
Pri sklepu 1/5 je Dušan Prašnikar predstavil usposabljanja, ki se izvajajo pod okriljem PZS in 
vključenost vsebin VGN. Po mnenju članov je nedopustno, da pri programu Inštruktor planinskih 
vsebin ni vključenih vsebin VGN. 
 
Pri sklepu 5/5 je potekal pogovor glede vključenosti programa Varuh gorske narave med verificirane 
programe. KVGN zagovarja vsebine VGN znotraj programov športa. V kolikor bo v predlogu novega 
Zakona o športu program VGN izpuščen iz verificiranih programov delavca v športu, mora KVGN in 
PZS storiti vse, da program VGN ostane znotraj izobraževanj v športu. 
 
Pri sklepu 6/5 je bil podan predlog, da se vsem vodjem odsekov VGN pri MDO-jih sredi decembra 
pošlje prošnja, da do sredine januarja pripravijo in na KVGN pošljejo poročilo o delu  v letu 2015. 
 
Sklep 1/6: Strokovni sodelavec KVGN Dušan Prašnikar preveri, kdo predava posamezne teme 
varstva gorske narave pri usposabljanjih PZS. 
 
Sklep 2/6: IO KVGN zahteva, da so vsebine varstva gorske narave vključene v vsa usposabljanja 
znotraj PZS. 
 



 
 

Sklep 3/6: KVGN predlaga, da se za licenčno usposabljanje vodnikov PZS v naslednje obdobje 
vključi temo: Aktualna problematika varstva gorske narave. 
 
Sklep 4/6: Marjeta Keršič Svetel pripravi predlog za usposabljanje s področja interpretacijskega 
vodenja za vodnike PZS. 
 
Sklep 5/6: IO KVGN potrjuje zapisnik 5. Seje IO KVGN. 
 
Add 2 
 
Marta Bašelj je predstavila izobraževanje za varuha gorske narave PZS. Prijavljenih je bilo 24 oseb, od 
tega jih je tečaj s seminarsko nalogo zaključilo 19 tečajnic in tečajnikov, nekaj pa jih še namerava 
zaključiti seminarsko nalogo. Hkrati je predstavila tudi zaključek tečaja, ki je skupaj s srečanjem VGN 
potekal 3.-4.10.2015 pri Krnskih jezerih. 
Ob tem je potekal pogovor glede višine zneska za tečaj VGN v letu 2016. Predlog je, da ostane čim 
bolj dostopno, tudi na račun koriščenja finančnih rezerv KVGN. Pregledalo se je tudi finančno stanje 
KVGN in ocena stroškov za ponatis zloženke KVGN. 
 
Marjeta Keršič Svetel in Irena Mrak sta opozorili, da so bile nekatere seminarske naloge v sklopu 
tečaja VGN v letu 2015 izdelane po principu kopiraj-prilepi. Sledil je pogovor, če lahko pri tem karkoli 
spremenimo, vendar je bil zaključek, da se ohranja obstoječi sistem seminarskih nalog, vendar pa je 
potrebno v prihodnje udeležence usmerit, da seminarske naloge izdelajo z lastnimi pogledi in 
predlogi in ne zgolj kopiranje, kar se najde na spletnih straneh. 
 
Irena Mrak je predstavila seminarsko nalogo tečajnika Miloša Četrtiča o odpadkih cigaretnih ogorkov 
v naravnem okolju ter njegov predlog za reševanje problematike s pomočjo malih žepnih pepelnikov. 
Člani IO KVGN so se strinjali, da je to dobra ideja, ki bi jo bilo smiselno uresničiti. 
Janez Bizjak je poročal o svojem aktivnem sodelovanju na Mednarodnem srečanju Policije (gorske 
straže), ki je potekalo v septembru 2015 na Bledu v TNP središču, na katerem je predstavil svoje 
izkušnje, predvsem pri delu v TNP. 
Irena Mrak je poročala o ozaveščevalni akciji  varuhov gorske narave MDO PD Gorenjske in policistov 
Policijske postaje Jesenice, kar je bilo izvedeno 26.9.2015. Reakcija na spletnih straneh je bila velika, 
predvsem s strani kolesarjev. Člani IO KVGN podpirajo te vrste aktivnosti. 
 
Irena Mrak je predstavila situacijo v plezališču v Dovžanovi soteski, kjer je prišlo do barvanja stene in 
smetenja okolice. Po objavi storjenega na spletnih straneh in socialnih omrežjih, se je eden od 
storilcev hitro oglasil in se za dejanje opravičil ter ponudil pomoč pri sanaciji stanja. To je lep primer, 
kako je lahko ukrepanje preko sodobnih medijev hitro in učinkovito.   
 
Irena Mrak je zaprosila, da se aktivnosti in delo KVGN porazdelijo med vse člane KVGN, saj je 
aktivnosti vedno več in zahtevajo vse več časa. Prisotnost na srečanju VGN MDO Dolenjske in Bele 
krajine so opravičili vsi prisotni člani KVGN zaradi delovnih obveznosti. Vodji VGN MDO Rozi Skobe 
sporočamo, da zelo podpirano in cenimo njeno izjemno uspešno delo, v prihodnje pa predlagamo, da 
srečanje prestavijo na soboto ali nedeljo.  
 
Glede dopisa in poziva Inšpektorata za okolje in prostor o spornih fotografijah na spletni strani PZS 
kolesarskega oglaševanja izven utrjenih poti je Janez Bizjak predlagal, da KVGN pošlje odgovor 
direktno na Inšpektorat za okolje, saj je bila KVGN tudi direktno prejemnica pisma oz. vprašanja s 
strani Inšpektorata. Marjeta Keršič Svetel je pojasnila, da je po Zakonu o medijih na spletu 
prepovedano objavljati vsebino, ki je v nasprotju z zakonodajo. 
 



 
 

Sklep 6/6: IO KVGN v letu 2016 potrjuje izvedbo tečaja VGN s termini: 7.-8.5.2016 Tončkov dom na 
Lisci, 28.-29.5.2016 Domžalski dom na Mali planini, 18.-19.6.2015 Valvasorjev dom pod Stolom in 
licenčnega usposabljanja VGN 20.2.2016 (lokacija določena naknadno). IO KVGN potrjuje ceno 
tečaja VGN v vrednosti 160 € in ceno licenčnega usposabljanja v vrednosti 20 €.  
 
Sklep 7/6: IO KVGN si bo prizadevala, da se realizira ideja o ozaveščanju in ukrepih glede cigaretnih 
ogorkov in drugih malih odpadkov  v gorskem okolju, kar je v svoji seminarski nalogi predstavil 
Miloš Četrtič.  
 
Sklep 8/6: IO KVGN podpira akcije ozaveščanja o varovanju narave in gorskega okolja ter tudi  
sodelovanje s Policijo. V kolikor gre za aktivnosti, ki so v neskladju z zakonodajo, je prav 
sodelovanje s Policijo hvalevredno, saj varuhi gorske narave lahko le opozarjajo in ozaveščajo, 
policisti pa tudi kaznujejo prekrškarje.   
 
Sklep 9/6: IO KVGN zahteva, da se s spletnih strani PZS odstrani sporne fotografije, ki nakazujejo 
vožnjo s kolesi izven utrjenih poti, na kar je opozoril Inšpektorat za okolje in prostor. 
 
Add 3 
Finančno stanje se je pregledali pri točki 2 dnevnega reda. 
 
Add 4 
Vsebine varstva gorske narave v programih usposabljanj PZS so se pregledale pri prvi točki dnevnega 
reda. 
 
Add 5 
Marjeta Keršič Svetel je pojasnila, da je bila vabljena v skupino za prenovo Programskih vodil PZS, kjer 
se je prvotna skupina strinjala, da je prenova potrebna, a v smislu gorniških vsebin, ne pa v celoti. 
Članski skupine so se v večji meri spremenili in sedaj je prišel predlog, ki je brez vsebine. Njeno lastno 
stališče je predvsem, da ne more biti pod okriljem PZS vse, kar se dogaja v gorskem okolju. 
Irena Mrak je Miru Erženu obljubila, da bo KVGN pripravila odziv na predlog Programskih vodil.  
 
Sklep 10/6: Vsi člani IO KVGN pripravijo lastni pogled in pripombe na predlog Programskih vodil 
PZS zgolj strokovnemu sodelavcu KVGN do 29.10.2015. Po tem se pripravi skupni predlog IO KVGN 
do Programskih vodil. 
 
Add 6 
Irena Mrak je predstavila dogovarjanja glede naravovarstvene tematske konference. Ostaja še 
dilema, ali iti z vsebino ožje na neživo naravo ali se obravnava širši kontekst naravovarstva. Člani IO 
KVGN so mnenja, da naj bo konferenca usmerjena v širši kontekst in sicer vprašanje turizma v 
gorskem okolju. Sodelovanje so potrdili Geomorfološko društvo Slovenije in Slovensko geološko 
društvo, ostale - DONDES, DOPPS in morda še katere povabi k sodelovanju Marjeta Keršič Svetel.  
 
Sklep 11/6: IO KVGN predlaga, da je naravovarstvena konferenca v soorganizaciji PZS vsebinsko 
usmerjena v širšo problematiko turizma v gorskem okolju in se jo organizira v marcu 2016. 
 
Add 7 
Sklep 12/6: IO KVGN sprejema odločitev o ponatisu zloženke KVGN v nakladi 5.000 izvodov (V 
gorah nismo sami, smo samo gostje).  
 
Add 8 
Dušan Prašnikar je pojasnil, da se pričenja obdobje, ko bodo odprti različni razpisi, na katerih bi lahko 
tako PZS kot posamezna društva kandidirala tudi z naravovarstvenimi vsebinami oz. sodelovali v 



 
 

partnerstvu pri projektih. Priporoča, da so vsi člani IO KVGN pozorni na razpise in morebitne 
možnosti sodelovanja v projektih, tako na lokalni ravni (npr. program LAS) kot na večjih EU razpisih. 
 
Add 9 RAZNO 
Pri predlogu Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih je po hitrem pregledu 
članov nekaj pripomb oz. predlogov: 
43. člen (strokovna komisija za certifikat Okolju prijazna planinska koča) – Enega člana komisija KVGN 
določi in ne zgolj predlaga. 
Planinske koče izven območja vhodnega dela ne smejo osvetljevati okolice. 
Planinske koče bi morale priskrbeti suh prostor za pse. 
Dušan Prašnikar pošljem vsem članom IO KVGN predlog Pravilnika s pozivom, da podajo pripombe. 
Marta Bašelj je povedala, da so nekateri letošnji tečajniki VGN zelo aktivni. Tako je eden od njih 
predlagal idejo projekta za delo z vrtci.  
Marta Bašelj je posredovala vprašanja, ki so bila podana na odseku VGN njihovega planinskega 
društva: Kaj je s statusom inštruktorja gorske straže? Kakšne so bonitete za VGN in Gorske stražarje? 
in Ali obstaja knjižica rastlin zavarovanih v Sloveniji? Zaradi pomanjkanja časa, je po seji v 
elektronskem sporočilu odgovorila Marjeta Keršič Svetel. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:05 
 
 
Zapisal Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN PZS  
 
 
  
   



 
 

ZAPISNIK 
 

7. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 19. januarja 2016, ob 17.00 uri, 
v mali sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marija Bašelj, Janez Bizjak, Iztok Trobiš, Marijan Denša, 
strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar 
Odsotni: Tina Leskošek, Albin Žnidarčič. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 6. Seje 
2. Situacija s člani v IO KVGN 
3. Priznanja dr. Angele Piskernik 
4. Program dela in finančni načrt za 2016 in okvirni za 2017 
5. Zbor VGN in izpopolnjevanje VGN v 2016 (lokacija in program) 
6. Usposabljanje VGN v 2016 
7. Programska vodila PZS 
8. Projekt Karavanke 
9. Naravovarstvena tematska konferenca 
10. Tema VGN za izpopolnjevanje vodnikov za 3-letno obdobje 
11. Dodatek člena 6.3. protokola o turizmu Alpske konvencije 
12. Razno 

 
Add 1 
Irena Mrak je pozdravila prisotne. Pregledali smo sklepe zapisnika 6. seje IO KVGN. 
 
Pri sklepu 2/6 so člani predlagali, da strokovni sodelavec KVGN ob pripravi novih programov poskrbi 
zavključevanje  vsebine varstva gorske narave v programe usposabljanja drugih komisij. 
 
Pri sklepu 3/6 IO KVGN predlaga enak naslov teme: Aktualna problematika varstva gorske narave. 
Tema zajema predvsem naslednje vsebine: gorsko/turno kolesarjenje in dvonamenska raba 
planinskih poti, bivakiranje v naravnem okolju, hoja po brezpotjih, vpliv planinskih aktivnosti na 
rastlinske in živalske vrste v različnih letnih časih ipd. 
 
Za sklep 4/6 IO KVGN ne pričakuje, da se bo realiziral.  
 
Za sklep 7/6 IO KVGN v letu 2016 ne bo namenjala posebne pozornosti. 
 
V povezavi s sklepom 9/6 se še enkrat pozove Komisijo za turno kolesarjenje, da se s spletnih strani 
PZS odstranijo sporne fotografije. 
 
Sklep 1/7: IO KVGN potrjuje zapisnik 6. Seje IO KVGN. 
 
Add 2 



 
 

Irena Mrak je podala informacijo, da je izstopno izjavo pisno podal član IO KVGN Darko Lorenčič. 
Članica IO KVGN, Marjeta Keršič Svetel je sporočila, da v letu 2016 ne bo več članica PZS in s tem tudi 
ne več članica IO KVGN, da pa je pripravljena sodelovati pri nekaterih aktivnostih KVGN. V skladu s 
Pravilnikom KVGN je 7 članov dovolj, da IO KVGN normalno deluje naprej. Na Zboru varuhov gorske 
narave se predlaga za novo članico IO KVGN Nado Kogovšek. 
 
Sklep 2/7: IO KVGN predlaga, da Zbor odsekov za varstvo gorske narave potrdi novo članico IO 
KVGN Nado Kogovšek. 
 
Add 3 
KVGN je prejela 7 predlogov za podelitev diplom dr. Angele Piskernik. Člani IO KVGN so predloge 
pregledali in se z vsemi strinjajo. Prejemnikom diplome se pošlje vabilo in se jih tudi telefonsko 
povabi na Zbor varuhov gorske narave. 
 
Janez Bizjak je podal predlog, da bi se tudi starejšim gorskim stražarjem podelilo naziv častni varuh 
gorske narave. Podan je bil predlog, da bo to veljalo za tiste gorske stražarje, ki so ta naziv pridobili 
pred več kot 40 leti in so še aktivni na tem področju. 
 
Sklep 3/7: IO KVGN potrjuje, da diplomo dr. Angele Piskernik prejmejo: Branko Dolinar, Dušan 
Klenovšek, Jožica Potokar, Janez Juvančič, Drago Cenčič, Marija Klofutar, Ivanka Dolenc. Podelitev 
diplom bo potekala na Zboru odsekov za varstvo gorske narave, 27.2.2016. 
 
Sklep 4/7: IO KVGN predlaga Zboru odsekov za varstvo gorske narave v potrditev: Gorskim 
stražarjem, ki so pridobili licenco gorski stražar pred letom 1975 in so na tem področju aktivni v 
svojem okolju,se jim podeli naziv častni varuh gorske narave. Vlogo za pridobitev tega naziva mora 
poslati Planinsko društvo ali Meddruštveni odbor. Podelitev častnih nazivov se podeli na Zboru 
odsekov za varstvo gorske narave v letu 2017. 
 
Add 4 
Pri programu dela za leto 2016 je Marijan Denša opozoril na točko »Aktivnejše sodelovanje in 
povezovanje IO KVGN z odbori VGN pri MDO (skupaj z izvedbo razširjene seje KVGN).« Sledila je 
razprava, katere so aktivnosti, ki podpirajo to točko. Irena Mrak je povedala, da je bil do sedaj za 
komunikacijo z odseki VGN pri MDO zadolžen Darko Lorenčič. Predlagala je, da posamezni člani IO 
KVGN prevzamejo komunikacijo s posameznimi odseki VGN pri MDO. Sklenjeno je bilo, da strokovni 
sodelavec pošilja potrjene zapisnike sej IO KVGN vsem vodjem odsekov VGN pri MDO, da bodo tako 
bolje informirani o delu IO KVGN. 
 
Za strokovno ekskurzijo KVGN v zavarovano območje je potekala razprava, če je smiselna navedba v 
Programu dela, glede na to, da ni predvidenih stroškov v finančnem načrtu. Člani so sprejeli, da 
aktivnost vseeno ostane in bo v primeru organiziranja potekala na lastne stroške udeležencev. 
 
Pri finančnem načrtu za 2016 je Marijan Denša opozoril, da je na seji UO PZS podal zahtevo, da se v 
naslednjih letih nameni več sredstev za delovanje KVGN, kar je bilo tudi navedeno v zapisniku seje 
UO. Strokovni sodelavec preveri vsebino proračunske postavke »zavarovanja strokovnih kadrov«.  
 
Sklep 5/7: IO KVGN potrjuje program dela in finančni načrt za leto 2016 in okvirni program dela za 
leto 2017. 
 
Add 5 
Marta Bašelj je predlagala, naj bo Zbor in izpolnjevanje v Škofji Loki, in sicer v prostorih osnovne šole, 
kjer je možno zagotoviti tudi prehrano. V najkrajšem času preveri in sporoči možnost. Rezervna 
lokacija bi bil Center TNP na Bledu. Predlagane teme za izpopolnjevanje so: Tanja Menegalija: 



 
 

Škodljivi vplivi rekreacije na rastlinske in živalske vrste; Dušan Klenovšek: gorski gozd in pregled 
predhodno obravnavanih tematik na terenu, na poti proti Lubniku pod vodstvom Dušana Klenovška. 
Sodelovanje Menegalije preveri strokovni sodelavec, sodelovanje Klenovška preveri Marijan Denša.  
Sledil je pogovor o vodenju Zbora in odločitvi za predsednika zbora. 
 
Sklep 6/7: IO KVGN za delovnega predsednika Zbora varuhov gorske narave potrjuje Marijana 
Denšo. 
 
Add 6 
Mata Bašelj je predlagala nekaj manjših sprememb pri predavateljih na tečaju VGN. Namesto 
Damjana Omerzuja bi predavala naravovarstveno zakonodajo predavala Andreja Vidali, namesto Jane 
Vidic pri sistemu varstva narave v Sloveniji bi prevzel Aleš Zdešar, dodatnega predavanja o planinskih 
poteh ne bi vključili v program za 2016. 
Irena Mrak bo pripravila predlog novih izpitnih vprašanj.  
 
Sklep 7/7: IO KVGN potrjuje predlagane spremembe pri izvedbi tečaja za varuhe gorske narave. 
 
Add 7 
Član IO KVGN Marijan Denša je v imenu IO KVGN pripravil predlog pripomb za Programska vodila PZS. 
Člani so se strinjali s predlogom sprememb. 
 
Sklep 8/7: IO KVGN potrjuje predlog KVGN za dopolnila in spremembe Programskih vodil PZS. 
 
Add 8 
Dušan Prašnikar je na kratko obrazložil ozadje priprave projekta Karavanke. Razvojna agencija BSC 
Kranj je pristopila k PZS z željo, da bi PZS sodelovala v partnerstvu pri prijavi projekta Karavanke na 
čezmejni program Interreg VA Slovenija-Avstrija. Glavni poudarek projekta je v oblikovanju produktov 
pohodništva in turnega kolesarjenja v Karavankah. Predlog projekta vsebuje delovne pakete o 
izdelavi produktov skupaj z investicijami na poteh in v planinskih kočah, usposabljanju in ozaveščanju, 
trajnostni mobilnosti ter promociji. Irena Mrak je dodala, da bi moral biti projekt močno usmerjen v 
usposabljanje in ozaveščanje in z minimalnimi investicijami ter da bi imel projekt večje možnosti, če 
se prijavi na prvi razpis, ki je trenutno odprt. 
 
Sklep 9/7: IO KVGN se je seznanil s projektnim predlogom Karavanke. 
 
Add 9 
Irena Mrak je predstavila, da novih sestankov in dogovorov glede Naravovarstvene tematske 
konference s sorodnimi organizacijami od poletja 2015 ni bilo. Vsekakor pa podpirajo organizacijo 
takega dogodka. Predlaga, da se konferenca organizira jeseni 2016. V finančnem načrtu je 
predvidenih 1.000 € za pokritje dogodka. Člani IO KVGN so mnenja, da je smiselno vključit tudi 
jvsebine s področja biotske raznovrstnosti in podzemnih jam. Predlagano je, da bi bila izvedba 
konference v Ljubljani, kar je logistično najlažje. Marijan Denša je predlagal, da se naj oblikuje 3-
članska skupina, ki bo organizacijsko vodila priprave na konferenco. 
 
Sklep 10/7: IO KVGN se je seznanil s potekom priprave naravovarstvene tematske konference. 
 
Add 10 
S strani vodniške komisije je bil podan predlog, da naj bo tema za vodniška licenčna izpopolnjevanja 
čim bolj uporabna in aktualna kot npr. bivakiranje v naravnem okolju. Sledila je razprava in stališče, 
da se v okviru predavanja pripravi nekaj glavnih naravovarstvenih vsebin. 
 



 
 

Sklep 11/7: IO KVGN za izpopolnjevanje vodnikov za naslednje 3-letno obdobje predlaga temo: 
Aktualna problematika varstva gorske narave. Tema zajema predvsem naslednje vsebine: 
gorsko/turno kolesarjenje in dvonamenska raba planinskih poti, bivakiranje v naravnem okolju, 
hoja po brezpotjih, vpliv planinskih aktivnosti na rastlinske in živalske vrste v različnih letnih časih 
ipd. 
 
Add 11 
IO KVGN nima kadrovskih zmožnosti, da bi se ukvarjala s tematiko Alpske konvencije na nivoju 
celotnih Alp. 
 
Sklep 12/7: IO KVGN se je seznanil s prošnjo CAA za mnenja o členu 6.3. Protokola o turizmu Alpske 
konvencije. IO KVGN kadrovsko ne zmore podati strokovnih mnenj za tovrstne prošnje. 
 
Add 12 
Dušan Prašnikar je predstavil, da GK pripravlja spremembo meril za pridobitev certifikata Okolju 
prijazna planinska koča (OPPK). Člani IO KVGN so mnenja, da bi morala merila v večji meri vključevati 
področje narave. Janez Bizjak je obrazložil, da se je ob pripravi certifikata prevedlo merila iz nemških 
meril DAV, ki imajo poudarek na tehničnem vidiku okoljevarstva. IO KVGN lahko poda svoje predloge 
gospodarski komisiji glede spremembe meril certifikata do 10.2.2016. 
 
Marijan Denša je predstavil predlog oz. korake, kako priti do ponovne vzpostavitve facebook strani 
KVGN. Po razpravi smo ugotovili, da je ključno, da najdemo osebo, ki je vzpostavila KVGN facebook 
stran.  
 
Seja je bila zaključena ob 19:40 
 
 
Zapisal Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN PZS  
 
 
  
   



 
 

ZAPISNIK 
 

8. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v četrtek, 5. maja 2016, ob 17.00 uri, v 
veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Janez Bizjak, Iztok Trobiš, Marijan Denša, strokovni sodelavec: 
Dušan Prašnikar 
Odsotni: Marta Bašelj, Tina Leskošek, Albin Žnidarčič. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 7. seje 
2. Pregled dela od zadnje seje 
3. Usposabljanje VGN v 2016 
4. Gorski stražarji (in usposabljanja za GS) 
5. Akcija “Your steps matter” – skupaj s TNP in KPP 
6. Dan slovenskih planincev – sodelovanje KVGN 
7. Ugodnosti varuhov gorske narave (npr. spanje na koči na akcijah, ...) 
8. Razno 

 
Irena Mrak je pod razno predlagala sprejetje namestnika načelnice KVGN in namestnika 
predstavnika PZS v KONSAR CAA. 
 
Add 1 
Irena Mrak je pozdravila prisotne. Pregledali smo sklepe zapisnika 7. seje IO KVGN. 
 
Marijan Denša je predlagal, da se na podlagi diskusije na Zboru odsekov za varstvo gorske narave pri 
sklepu 4/7 popravi letnica, do katere velja pridobljena licenca za gorske stražarje na leto 1986. Sklep 
se tako glasi: Gorskim stražarjem, ki so pridobili licenco gorski stražar pred letom 1986 in so na tem 
področju aktivni v svojem okolju, se jim podeli naziv častni varuh gorske narave. Vlogo za pridobitev 
tega naziva mora poslati Planinsko društvo ali Meddruštveni odbor. Podelitev častnih nazivov se 
podeli na Zboru odsekov za varstvo gorske narave v letu 2017. 
 
Sklep 1/8: IO KVGN potrjuje zapisnik 7. Seje IO KVGN s podano pripombo. 
 
Add 2 
Irena Mrak je predstavila aktivnosti od zadnje seje. Zbor je bil zelo dobro obiskan in kombinacija, da 
je isti dan tudi licenčni seminar, je zelo uspešna. Posebej se je zahvalila Marijanu Denši za vodenje 
zbora in Marti Bašelj za vso odlično organizacijo obeh dogodkov v Škofji Loki.  
Irena Mrak se je udeležila sestanka KONSAR, ki je potekal 22.-24. 4. 2016 v Chamonixu v Franciji. Na 
sestanku so spremenili protokol o zasneževanju. Pojavlja se odkrito vprašanje nadaljnjega obstoja 
CAA in pobuda za ustanovitev Evropske planinske zveze. Irena Mrak je na sestanku predstavila 
izhodišča za protokol o ZPP (feratah). Protokol bo dokončno obravnavan na naslednjem sestanku 
KONSAR leta 2017 v Bolzanu. Dosedanji predsednik KONSAR-ja je končal s funkcijo, nova predsednica 
prihaja iz Francije. Podrobnejše poročilo sestanka bo poslano vsem članom KVGN ter vodstvu PZS. 



 
 

 
Po zaslugi Marijana Denše je ustanovljen FB profil KVGN, ki ima trenutno 250 prijateljev in redno 
veliko objav. Denša je poudaril, da je smiselno veliko objavljati, za objavo so dovolj kratke informacije 
in fotografije. 
 
Janez Bizjak je v imenu KVGN podal pripombe glede vprašalnika Okolju prijazna planinska koča. 
Določene pripombe je Drago Dretnik upošteval, ne pa vseh. 
 
Marijan Denša je opozoril, da kolesarji  omenjajo le še socialne konflikte na planinskih poteh, njihov 
negativni vpliv na naravo pa zavračajo in ignorirajo . Predlagal je, da KVGN povsod, kjer je to možno, 
izpostavi obremenjevanje narave (erozijo, vznemirjanje prostoživečih živali) s strani kolesarjev. 
 
Dušan Prašnikar je podal informacijo, da se je udeležil delavnice projekta SUPORT v Slovenj Gradcu, ki 
je obravnavala vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju na Pohorju. Marijan Denša je dodal, da je 
bil prisoten na prvi delavnici projekta, a govora o kolesarjih pri tem ni bilo. Te delavnice so se udeležili 
trije predsedniki odborov VGN MDO (Koroške, Podravja in Savinski MDO), poleg njih pa še številni GS 
in VGN.  
 
Sklep 2/8: Marti Bašelj in Marijanu Denši KVGN izreka posebno zahvalo za vodenje in organizacijo 
Zbora odsekov VGN in Izpopolnjevanja za VGN. 
 
Add 3 
Ker je bila Marta Bašelj upravičeno odsotna, je Dušan Prašnikar podal informacijo, da je na tečaj 
prijavljenih 26 oseb. Prvi del tečaja bo potekal 7.-8. 5. 2016.  
Marijan Denša je predlagal, da se udeležencem predstavi komunikacijske kanale KVGN in povabi k 
aktivnemu sodelovanju. 
 
Sklep 3/8: KVGN se je seznanila s pripravami tečaja VGN. 
 
Add 4 
V letu 2016 ima poleg odbora VGN pri MDO Dolenjska in Bela krajina načrt izvedbe tečaja za gorskega 
stražarja še odbor VGN pri MDO Gorenjske in pri Savinjskem MDO. Marijan Denša in Iztok Trobiš  sta 
predlagala, da gredo finančne transakcije izvedbe izobraževanj za gorske stražarje preko KVGN oz. 
PZS. Če to ni možno v letu 2016, pa potem v prihodnje. Prav tako predlagata, da je tako sam tečaj kot 
tudi priznanje za opravljen tečaj poenoteno.  
Pri pozivu gorskim stražarjem, ki so tečaj opravili pred letom 1986, se vključi ime, leto opravljenega 
tečaja, kdo je bil izvajalec tečaja, krajši opis aktivnosti gorskega stražarja v zadnjih (petih) letih. 
 
Sklep 4/8: Strokovni sodelavec KVGN preveri, ali se izvedba tečaja za gorske stražarje na ravni 
odborov VGN pri MDO-jih računovodsko organizira preko KVGN oz. PZS. 
 
Sklep 5/8: KVGN pripravi poenoteno priznanje za opravljen tečaj za gorskega stražarja. 
 
Add 5 
Irena Mrak je predstavila idejo, ki jo je na PZS naslovil TNP glede akcije »Your Steps Matter«.  
Iztok Trobiš je dodal predlog, da se pri usmerjevalnih tabla dodaja table z napisi »hodi po poti«. 
 
Sklep 6/8: KVGN podpira akcijo Your steps matter«. KVGN predlaga PZS-ju, da preko MDO-jev in 
ostalih vej planinske organizacije širi izvedbo akcije po celotni Sloveniji, ne samo v TNP. 
 
Add 6 
Dušan Prašnikar je podal uvodne informacije o dogodku.  



 
 

Marijan Denša je predlagal, da se KVGN aktivno vključi v organizacijo dni slovenskih planinskih 
doživetij, tako v letu 2016 kot v prihodnje. Kot glavno ciljno skupino za KVGN aktivnosti predlaga 
družine z otroki. Aktivnosti, v katere bi bila vključena KVGN: 
-Naravovarstveni izlet po Poti po Golteh (v sodelovanju s PD Nazarje), 
-Stojnica s predstavitvijo plakatov in zgibank (v sodelovanju z odborom VGN Savinjskega MDO. 
Pozove se tudi ostale odbora VGN pri MDO-jih, da dostavijo svoje gradivo naravovarstvene tematike), 
-Vesela planinska šola (ki vključuje niz različnih igric za otroke) in se dogaja ob stojnici. 
Podana je bila ideja, da se za udeležence igric pripravi manjša (sladka) darila. 
Marijan Denša je zaprosil KVGN, da se strošek plakatov in morebitni ostali strošek vključi med stroške 
KVGN. 
 
Sklep 7/8: KVGN potrjuje sodelovanje na Dnevu slovenskih planinskih doživetij s predstavitvijo 
delovanja KVGN in varstva narave. Za izvedbo aktivnosti se stroški krijejo v okviru proračuna 
KVGN.  
 
Add 7 
Irena Mrak je posredovala predlog varuhinje gorske narave o določenih ugodnostih za varuhe gorske 
narave pri izvajanju aktivnosti v okviru VGN (kot npr. brezplačno spanje v kočah v okviru čistilnih 
akcij, itd).  
Prisotni so bili mnenja, da varuhi kot člani društev že dobijo določen popust v kočah, KVGN ne more 
od planinskih koč pričakovati brezplačno kritje takih stroškov. 
 
Sklep 8/8: KVGN se je seznanila s pobudo o določenih ugodnosti za varuhe gorske narave. Za samo 
brezplačno spanje na planinskih kočah v času akcij KVGN ne daje pobude naprej pristojnim za 
odločanje. 
 
Add 8 
Za namestnika načelnice je bil predlagan Marijan Denša. 
 
Sklep 9/8: KVGN potrjuje, da je namestnik načelnice KVGN postane Marijan Denša. 
 
Sklep 10/8: KVGN daje računovodstvu PZS predlog, da se SM 18.4.2. namesto Naravovarstvena 
konferenca preimenuje v Ozaveščevalne aktivnosti. 
 
Kot zadnje je bila pod Razno omenjena pobuda iz preteklosti, da se izdelajo športne majice Komisije 
za varstvo gorske narave, ki jih lahko kupi kdorkoli, ne samo varuh gorske narave. Majica naj ima 
logotip KVGN in PZS. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:00. 
 
Zapisal:    
Dušan Prašnikar   Irena Mrak 
Strokovni sodelavec KVGN PZS   Načelnica IO KVGN 
 



 
 

ZAPISNIK 
 

9. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v sredo, 29. junij 2016, ob 17.00 uri, v 
veliki sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marta Bašelj, Albin Žnidarčič, Iztok Trobiš, vodje OVGN pri MDO: 
Rozalija Skobe, Valentin Rezar, Janez Senica, Alenka Zega, Helena Kermauner, Vlasta Medvešek 
Crnkovič, strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar 
Odsotni: Tina Leskošek, Marijan Denša, Janez Bizjak. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 8. Seje IO KVGN 
2. Pregled dela od zadnje seje IO KVGN 
3. Poročila o delu odborov VGN pri MDO-jih 
4. Gorski stražarji  
5. Učbenik Narava v gorskem svetu 
6. Razno 

 
Irena Mrak je predlagala dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 
 
Add 1 
Pregledali smo sklepe zapisnika 7. seje IO KVGN. 
Rozalija Skobe v uvodu predlaga, da se zapisniki sej, pošiljajo vodjem OVGN. To je bilo že 
dogovorjeno na eni od prejšnjih sej, a se še ne izvaja. 
Izpostavila je izobraževalni program za Varuha gorske narave, da mora PZS vztrajati, da je vključen v 
Zakon o športu oz. med programe izobraževanj za športne delavce. 
Irena Mrak je pojasnila, da je PZS sodelovala v procesu priprave novega Zakona, a je zelo težko 
uveljaviti svoje interese, ker jih je že tako v športu veliko. 
Irena Mrak je predstavila, da je MOP objavil razpis za prostovoljne nadzornike. Ob tem je pojasnila, 
da je vodstvo PZS na pobudo KVGN  v času spreminjanja Zakona o ohranjanju narave resornemu 
ministrstvu predlagalo, da bi bili varuhi gorske narave v zakonu prepoznani kot prostovoljni 
naravovarstveni nadzorniki v gorah, kar pa ni bilo sprejeto.  
Valentin Rezar je podal informacijo, da so bila mesta za kandidate za  prostovoljne nadzornike, ki ga 
organizira Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2016 že ob objavi praktično polno zasedena. 
Smiselno bi bilo, da KVGN PZS apelira na MOP, da se program VGN vključi oz. potrdi v sistem MOP 
glede prostovoljnega nadzorništva. 
 
Helena Kermauner je dodala, da MOP vsako leto objavlja program za interpretatorja narave. 
Irena Mrak je k temu dodala, da je interpretacija narave v zadnjih letih že vključena v program VGN. 
 
Rozalija Skobe je še enkrat poudarila pomembnost ohranitve programa VGN in večjo vključitev 
podpredsednika PZS Toneta Jesenka, v ta prizadevanja. 
 
Albin Žnidarčič je dodal, da bi se bilo v teh prizadevanjih dobro povezati tudi s KPP PZS. 
 



 
 

Sklep 1/9: Strokovna služba PZS nemudoma začne izvajati sprotno pošiljanje zapisnikov sej IO 
KVGN vodjem OVGN. 
Sklep 2/9: KVGN v sodelovanju s predsedstvom PZS vztraja pri ohranitvi strokovnega programa 
Varuh gorske narave, bodisi v okviru programov, ki jih potrjuje Strokovni svet za šport, bodisi v 
okviru programov Ministrstva za okolje in prostor, prav tako pri prepoznavanju VGN-jev kot 
strokovnih delavcev v športu. 
 
Irena Mrak je podala še druge aktivnosti v času od zadnje seje IO KVGN:  

 vzpostavljen je facebook profil KVGN, ki ga sproti ureja Marijan Denša 
 skupaj s JZ TNP je KVGN ob podpori vodstva PZS organizirala ozaveščevalno akcijo  

»Vaš korak je pomemben«, ki obiskovalcem gora priporoča uporabo označenih poti v 
izogib negativnim učinkom na naravno okolje  

 KVGN se je uspešno predstavila na Dnevu slovenskih planinskih doživetij (SDPD).  
 v letu 2016 je potrebno izvesti tudi  izdelavo športnih majic z logom KVGN PZS. 

Helena Kermauner je ob tem pozvala, da naj se FB profil KVGN čim bolj promovira, še posebno med 
mladimi. 
Rozalija Skobe je dodala, da se je na DSPD predstavila tudi Naravovarstvena zveza Smrekovec. 
 
Sklep 3/9: KVGN potrjuje zapisnik 8. Seje IO KVGN. 
 
Add 2 
Večji del pregleda dela je bil že opravljen v okviru pregleda zapisnika.  
Marta Bašelj je predstavila poročilo s tečaja za varuhe gorske narave v letu 2016. Teste je opravilo 25 
tečajnikov. Izpostavila je slabo oskrbo v Domžalskem domu, predvsem slab odnos oskrbnika do 
tečajnikov. Pri letošnjem tečaju so dodali vsebine o vodah in o poteh. Zaključek tečaja bo 8.-9. 
oktobra v Planinskem domu pod Ježo. 
 
Sklep 4/9: KVGN izreka Marti Bašelj posebno zahvalo za uspešno vodenje tečaja VGN v letu 2016. 
 
Add 3 
Poleg poslanih  poročil se na kratko predstavi aktualne aktivnosti odsekov VGN pri MDO-jih. 
 
Iztok Trobiš (Savinjski MDO) je predstavil načrtovan izlet na hiše na drevesih v Celju. Drugače pa je v 
PD-jih velika težava denar in temu je potrebno prilagajati program. 
 
Valentin Rezar (MDO Gorenjske) je ponovil, da organizirajo tečaj GS. V  sodelovanju s PD Tržič in 
ZRSVN, enota Kranj, so imeli akcijo čiščenja zarasti lepega čeveljca na Zelenici. Podal je predlog, da se 
v času cvetenja na območju Golice naredil enodnevna ozaveščevalna akcija o primernem obisku 
lokacije. 
 
Janez Senica (MDO Koroške) je povedal, da imajo v načrtu izvedbo tečaja GS skupaj z MDO Podravja. 
Ugotavljajo velik problem voženj v naravnem okolju, predvsem na Pohorju. Ker je letos 130 let od 
rojstva dr. Angele Piskernik, je vprašal, če ima KVGN oz. PZS načrtovano kako aktivnost. 
Valentin Rezar je predlagal, da bi bila smiselna vseslovenska akcija ozaveščanja glede voženj v 
naravnem okolju. 
 
Helena Kermauner (Kamniško-Bistriški MDO) je predstavila zelo uspešne skupne pohode v MDO na 
temo narave. Prvi pohod v Krakovski gozd je imel kar 86 udeležencev, drugi skupni pohod bo jeseni. 
 
Vlasta Medvešek Crnkovič (MDO Zasavje) je predstavila, da se OVGN ukvarja večinoma s čistilnimi 
akcijami, izleti in aktivnostmi za otroke. Prav tako imajo skupne MDO ornitološke izlete. Jeseni gredo 
na Kozjansko pomagati Dušanu Klenovšku pri odstranjevanju tujerodnih invazivnih vrst. Predlagala je, 



 
 

da KVGN pristopi k pobudi oz. aktivnosti glede problematike tujerodnih invazivnih vrst in glede 
nabiranja zavarovanih vrst. Na koncu je še povabila na Kum, na razstavo Alpe, kot jih vidijo ptice. 
 
Rozalija Skobe (MDO Dolenjske in Bele Krajine) je predstavila aktivnosti: ozaveščajo o azaleji (rumeni 
sleč), da se ga ne trga, ozaveščajo o  zdravilnih rastlinah, ozaveščajo o varovanju narave na stojnicah, 
izvedbo naravovarstvenih  ekskurzij - 2x letno, izvedli so problemsko konferenco o razvoju turizma na 
območju v Gorjancev, izvajajo zimske urice, izvedli so akcijo iztrebljanja dresnika, izvedli so tečaj GS. 
Omenila je, da so na ekskurziji na Zelenico, na poti videli table , ki označujejo, da gre za pot 
namenjeno pešcem in kolesarjem. Ker pot za dvonamensko rabo ni primerna, so tablice odstranili.. 
 
Alenka Zega (MDO Ljubljana), je predstavila, da imajo skupaj z markacisti čistilne akcije, 1x mesečno 
izvedejo naravovarstveno predavanje, izvajajo naravovarstvene izlete, v trgovskih centrih so imeli 
plakate in stojnice. 
 
Sklep 5/9: IO KVGN se je informiral z delovanjem OVGN-jev pri MDO-jih. 
 
Add 4 
 
Razkorak med GS in VGN se je začel z uveljavitvijo tečaja in posledično naziva VGN. Ob tem se 
nekateri GS-ji počutijo manjvredne, kar za varovanje gorske narave vsekakor ni dobro. IO KVGN je na 
svoji prejšnji seji sprejel sklep, da nekaterim, predlaganim GS—jev, ki so aktivni že dolgo časa (in so še 
vedno) podeli naziv častni VGN. Ob tem so bila mnenja prisotnih različna, zato bo IO KVGN še 
razmislil o rešitvi nastale situacije. 
Iztok Trobiš je podal mnenje, da je nekaterim tečaj VGN preveč, finančno in časovno in je program GS 
ravno dovolj. 
 
Irena Mrak je povedala, da se program GS ne ukinja. Pozdravila je napredek, da tudi nekateri ostali 
MDO-ji pričenjajo z izobraževanji GS. Ob tem je pozvala, da ob koncu izobraževanja pošljejo poročilo 
na KVGN. 
 
Valentin Rezar je predstavil, da bo tečaj GS organiziran letos po 20-letih. Pridobili so 13 tečajnikov. 
Tečaj bo izveden v dveh delih, cena je 30 €, za člane PD 16 €. Registra gorskih stražarjev za Gorenjsko 
ni. 
 
Janez Senica je povedal, da so bili na Koroškem izvajani tečaji za GS in druge ljubitelje narave. 
 
Vlasta Medvešek Crnkovič je predstavila, da je baza GS za Zasavje nepopolna. Ni dovolj interesa, da bi 
imeli lastni tečaj, tako je praksa, da se zainteresirani priključijo tečaju GS v  okviru MDO Dolenjska. 
 
Rozalija Skobe je obširneje obrazložila sistem tečajev GS v MDO Dolenjska in Bela Krajina. Tečaj GS 
poteka 10. leto zapored. Dodatno so imeli 58 udeležencev dijake srednje šole. V letu 2016 imajo 12 
udeležencev. PD-ji v MDO-ju podpirajo izvedbo tečajev GS. Strošek je na osebo 16 €, ostalo pokrije 
MDO. Strošek izkaznic pokriva PD. Pri izvedbi tečajev se strogo držijo učnega programa. Redni zbori 
gorskih stražarjev so jeseni, najprej izobraževanje in potem druženje. V MDO-ju nimajo težav med 
gorskimi stražarji in varuhi gorske narave. Imajo vsakoletni program, a vmes izvedejo tudi 
nenačrtovane aktivnosti. Imajo vzpostavljen register GS od leta 1957 naprej in trenutno imajo v 
seznamu 209 gorskih stražarjev. 
 
Alenka Zega je povedala, da svojega tečaja nimajo, nekateri zainteresirani gredo na tečaj v okviru 
MDO Dolenjska oz. letos tudi v okviru MDO Gorenjska. 
 



 
 

Irena Mrak je predlagala, da vodje odsekov VGN pri MDO-jih pošljejo podatke o gorskih stražarjih 
strokovnemu sodelavcu KVGN in da se seznam objavi na spletni strani. 
 
Albin Žnidarčič je povedal, da je leta 2006 prevzel vodenje OVGN pri MDO in vodil vso 
dokumentacijo. Sedaj z novo vodjo OVGN te dokumentacije ni več. 
 
Add 5 
Strokovni sodelavec je opozoril, da je učbenik Narava v gorskem svetu pošel. Tako tudi letošnji 
tečajniki VGN niso mogli učbenika kupiti, a je bilo dogovorjeno, da so lahko dobili kopije. 
Mnenje prisotnih je bilo, da je potrebno preveriti vsebine učbenika. 
 
Sklep 6/9: Strokovni sodelavec preveri avtorske pogodbe za posamezne vsebine, ki so bile 
pripravljene za učbenik. Prav tako preveri cene za ponatis učbenika ter preveri možnosti objave 
učbenika v digitalni verziji na svetovnem spletu. 
 
Add 6 
IO KVGN je zasledil najavo rock koncerta na lokaciji doma na Zelenici  Valentin Rezar je osvetlil ozadje 
dogodka, ki bo potekalo pod okriljem PD Tržič. 
 
Irena Mrak je podala predlog, da je smiselno dati mnenje oz. priporočilo KVGN PZS glede podobnih 
akcij.  
Obravnave je bil deležen tudi primer Planice, kjer se delovanje vetrovnika močno sliši v naravnem 
okolju, ki moti lokalno prebivalstvo in so za pomoč pri reševanju nastale situacije zaprosili tudi PZS. 
 
Sklep 7/9: KVGN pripravi priporočila za planinska društva glede omejevanja zvočnega 
onesnaževanja. Prav tako IO KVGN ostro nasprotuje izvedbi konkretnega dogodka na Zelenici. 
  
 
Seja je bila zaključena ob 20:00. 
 
Zapisal:    
Dušan Prašnikar   Irena Mrak 
Strokovni sodelavec KVGN PZS   Načelnica IO KVGN 
 
 
 
 



 
 

ZAPISNIK 
 

10. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 4.10.2016, ob 17.00, v veliki 
sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marta Bašelj, Marijan Denša, Janez Bizjak, strokovni sodelavec: 
Dušan Prašnikar 
Odsotni: Tina Leskošek, Iztok Trobiš, Albin Žnidarčič. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 9. seje 
2. Pregled dela od pretekle seje 
3. Zaključek tečaja za VGN v letu 2016  
4. Zakonska ureditev statusa VGN v prihodnje 
5. Opozorila in drugi postopki v primeru večjih kršitev na področju varovanja gorske 

narave s strani varuhov gorske narave 
6. Načrt dela komisije v 2017  
7. Onesnaževanje s hrupom na območju planinskih koč 
8. Sveče v visokogorju 
9. Predstavnik KVGN za skupino PZS pri izvajanju NU TNP 

10. Razno 
 
Irena Mrak je predlagala dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 
 
Add 1 
Člani so pregledali zapisnik 9. Seje in podali določene komentarje ali dodatke, ki se nanašajo tudi na 
točke dnevnega reda 10. Seje IO KVGN. 
 
Sklep 1/10: IO KVGN predlaga, da se Mariji Bašelj podeli priznanje PZS. Strokovni sodelavec preveri 
morebitno dosedanjo priznanje in pripravi prijavo. 
 
Sklep 2/10: IO KVGN potrjuje zapisnik 9. seje IO KVGN z dopolnitvami. 
 
Add 2 
Irena Mrak je predstavila akcijo Hoja po označenih poteh, ki jo pelje TNP in se ji je KVGN priključila. 
KVGN je finančno zagotovila tisk plakatov. 
Marijan Denša je dodal, da bi morali opozarjati tudi, da se ne hodi po bližnjicah. 
Irena Mrak je predstavila stanje seminarskih nalog za nove varuhe gorske narave. Ob tem je 
opozorila, da je s tem zelo veliko dela, a so se letos uspeli v večji meri razdeliti mentorstvo med 
predavatelji. 
Irena Mrak je pohvalila Marijana Denšo za uspešno delujočo FB profil KVGN. Marijan Denša je ob tem 
opozoril, da bi želel še več informacij da jih objavi na FB. 
Marija Denša je povedal, da sta bila v Planinskem vestniku objavljena 2 članka s strani KVGN. Ob tem 
se je zahvalil za pomoč Darku Lorenčiču. 



 
 

Sklep 3/10: IO KVGN se je seznanila z aktivnostmi KVGN od zadnje seje IO KVGN. 
 
Add 3 
Zaključek tečaja VGN in hkratno srečanje VGN in GS bo potekalo 8.-9. oktobra na planinski koči pod 
Ježo. 
Trenutno je prijav malo, vabilo se pošlje še enkrat vsem VGN-jem. 
Irena Mrak je opozorila, da so nekatere seminarske naloge izjemno slabe. Marjeta Keršič Svetel je 
eno nalogo zavrnila. Tej tečajnici se s to seminarsko nalogo ne dodeli naziva VGN. 
 
Sklep 4/10: KVGN poravna del stroškov zaključka oz. srečanja in sicer po 10 € za tečajnika VGN in 
po 5 € za udeleženca (tako za varuha gorske narave kot za gorskega stražarja). 
 
Sklep 5/10: IO KVGN potrjuje, da se udeležencem tečajev gorske straže podeljuje oblikovno 
podobno  priznanje kot tečajnikom VGN, ki je tudi oštevilčeno in evidentirano pod okriljem KVGN. 
Odbore VGN pri MDO-jih se obvesti, da so zopet na voljo značke za gorske stražarje.  
 
Add 4 
Pri sklepu 2/9 zapisnika 9. Seje IO KVGN je Irena Mrak predlagala, da je potrebno preveriti glede 
točne veljavnosti programa VGN. 
Marijan Denša je dodal mnenje, da ker ima PZS status organizacije v javnem interesu na področju 
ohranjanja narave, je potrebno opozoriti na to dejstvo in da se ohrani status varuha gorske narave. 
Janez Bizjak je podal mnenje, da je planinstvo šport in aktivna rekreacija in torej varstvo narave 
sestavni del usposabljanja v okviru športnih dejavnosti. 
  
Sklep 6/10: K sklepu IO KVGN 2/9 se doda: Planinstvo je telesna aktivnost. Planinska zveza 
Slovenije ima status nevladne organizacije na področju ohranjanja narave prav zaradi programa 
VGN.  
 
Add 5 
Irena Mrak je predlagala, da bi morali uvesti tudi možnost odvzema licence varuha gorske narave, 
kadar le ti ne delujejo v prid ohranjanja gorske narave. Pravilnik komisije za varstvo gorske narave te 
možnosti ne predvideva. Konkretno bi bila taka potreba zaradi varuha gorske narave iz PD Tržič, ki 
dela v nasprotju z načeli VGN. 
Marijan Denša je predlagal, da če se odpira Pravilnik, bi bilo smiselno opredeliti še odseke VGN. 
Skupno mnenje prisotnih je, da se v Pravilnik vključi tudi status glede naziva častnega varuha gorske 
narave. 
 
Sklep 7/10: IO KVGN predlaga dopolnitve Pravilnika Komisije za varstvo gorske narave. Predloge 
pripravita Irena Mrak in Marijan Denša in se jih obravnava na naslednjem Zboru odsekov VGN. 
 
Add 6 
Glede tečajev VGN je bila podana pripomba glede odnosa oskrbnika Domžalskega doma do 
udeležencev tečaja. Vseeno se v letu 2017 izvede drugi del v tej koči, če ne bo bolje, pa se konča s 
tečaji na tej koči. 
 
Sklep 8/10: IO KVGN potrjuje termine tečaja VGN v letu 2017: 6.-7.5.2017 Tončkov dom na Lisci, 
26.-27.5.2017 Domžalski dom na Mali planini, 17.-18.6.2017 Valvasorjev dom pod Stolom in termin 
25.2.2017 za Izpopolnjevanje za varuhe gorske narave in Zbor odsekov VGN. 
 
Add 7 
Irena Mrak je v uvodu opomnila na dogodek v Domu na Zelenici.  



 
 

Janez Bizjak je povedal, da je poslal protestno pismo predsedniku PD Tržič. Dodal je, da v tujini v 
planinskih kočah hrupnosti ni. 
Marijan Denša je predlagal, da bi lahko o tem pripravili prispevek za Planinski vestnik. 
Irena Mrak je povzela, da je potrebno opozarjati na hrupnost v planinskih kočah. Anketa PZS je 
pokazala, da si obiskovalci v največji meri želijo miru in tišine v gorah. 
 
Sklep 9/10: Strokovni sodelavec preveri vsebino, vezano na hrupnost v kočah, zakonodajo, 
dogodke itd.  
 
Sklep 10/10: IO KVGN predlaga, da se v program seminarja za oskrbnike planinskih koč vključi 
naravovarstvena tema. 
 
Add 8 
Irena Mrak je predstavila pobudo s strani planinke glede sveč umrlim v visokogorju. Sledila je krajša 
razprava z zaključkom. 
 
Sklep 11/10: IO KVGN na podlagi prispele pobude ugotavlja, da je prižiganje sveč umrlim v 
visokogorju občutljiva tema. KVGN priporoča svojcem, da se izogibajo prižiganju sveč v 
visokogorju, ker sveče pomenijo odpadek v okolju in pomeni večjo verjetno požara v naravnem 
okolju. 
 
Add 9 
Glede predstavnika KVGN v skupini PZS pri spremljanju izvajanja NU TNP imajo vsi prisotni člani IO že 
določene funkcije. 
 
Sklep 12/10: IO KVGN predlaga Tino Leskošek v skupino PZS za spremljanje izvajanja TNP. 
 
Add 10 
Dušan Prašnikar je opozorilo, da mora KVGN pripraviti gradivo za usklajevanje inštruktorjev na 
naravovarstveno temo za naslednje triletno obdobje. Gradivo pripravi Janez Bizjak in ga pošlje do 
10.10.2016 v pregled. 
 
Irena Mrak je člane IO KVGN obvestila o tem, da se odpira Zakon o ohranjanju narave (ZON) zaradi 
potreb po spremembi vsebin voženj v naravnem okolju. Od komisij PZS je obvestilo o spremembah 
ZON prejela samo Komisija za turno kolesarstvo. Ni pravilno, da KVGN ne more nastopati navzven 
samostojno, medtem ko KTK v tem primeru lahko. KVGN mora biti član takih komisij, ki se ukvarjajo s 
področji, ki posegajo na področje varstva narave. Bojan Rotovnik je odgovoril na vprašanje Mrakove, 
da bodo komisije PZS dobile v obravnavo predloge, kar bo pripravila PZS glede ZON. 
 
Marijan Denša je na PZS predal plakate Vesele planinske šole. Predlagal je, da naj se plakati dajejo na 
posodo zainteresiranim uporabnikom. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:10. 
 
Zapisal:    
Dušan Prašnikar   Irena Mrak 
Strokovni sodelavec KVGN PZS   Načelnica IO KVGN 
 
 
 



 
 

ZAPISNIK 
 

11. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 20.12.2016, ob 17.00, v Le 
petit caffe v Ljubljani. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marta Bašelj, Marijan Denša, Janez Bizjak, strokovni sodelavec: 
Dušan Prašnikar 
Odsotni: Tina Leskošek, Iztok Trobiš, Albin Žnidarčič. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 10. seje IO KVGN 
2. Program VGN  
3. Pravilnik KVGN – predlog za spremembo 
4. Zbor OVGN in licenčno usposabljanje 
5. Plan dela KVGN 2017 
6. Razno 

 
Pred sejo je Marijan Denša predlagal dodatne teme k dnevnemu redu, ki se obravnavajo v 
okviru razpisanih točk ali pod Razno: 
 Pregled opravljenega dela od zadnje seje  
 Razpis za zbiranje predlogov za diplomo Dr. Angele Piskernik za leto 2016 
 Razpis za nadomestnega člana IO KVGN 
 Predstavitev VGN na DSPD 
 Povezovanje KVGN z akcijo Očistimo gore 
 Delovno srečanje na terenu 
 
Irena Mrak je predlagala dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 
 
Add 1 
Člani so pregledali zapisnik 10. Seje in podali določene komentarje ali dodatke. 
Pri sklepu 1/10 se je ugotovilo, da je Marija Bašelj že prejela priznanje PZS in ni potrebno 
podeljevanje prepogosto. 
Irena Mrak je podala informacijo, da je kot predstavnica PZS vključena v aktivnosti UIAA na področju 
varstva gora in bo člane IO obveščala o aktivnostih. 
Izvedba sklepov 7/10 in 9/10 se prenese na naslednjo sejo. 
Podana je bila informacija o glede prijav za nadomestnega člana IO KVGN. Rok za prijave je do 
31.12.2016.  
Predlog za naslednjo sejo IO KVGN je 26.1.2017. 
 
Sklep 1/11: IO KVGN potrjuje zapisnik 10. seje IO KVGN s pripombami. 
 
Add 2 
Dušan Prašnikar je razložil, da obstaja možnost, da IO KVGN vloži prošnjo za podaljšanje veljavnosti 
programa usposabljanja Varuh gorske narave. V kolikor bo podaljšanje potrjeno, program velja še 



 
 

vsaj eno leto po uveljavitvi novega Zakona o športu. Sledila je razprava o predavateljih in 
predmetniku, če je smiselno kaj spreminjati. Glede uradnega programa usposabljanja ne bi za 
podaljšanje veljavnosti ničesar spreminjali. Za samo izvajanje vsebin programa VGN je smiselno 
vključiti dr. Aleša Poljanca, kar preveri Irena Mrak. 
 
Sklep 2/11: IO KVGN potrjuje program usposabljanja Varuh gorske narave za podaljšanje 
veljavnosti, kar potrjuje Strokovni svet za šport.  
 
Add 3 
Obravnava te točke oz. sklepa 7/10 se prestavi na 12. sejo IO KVGN. 
 
Add 4 
Glede izvedbe licenčnega usposabljanja VGN in Zbora odsekov VGN je potekala razprava z 
zaključkom, da je smiselno, da se lokacije izvedbe menjajo in je vključeno tudi terensko vodenje. Člani 
predlagajo izvedbo v letu 2017 v okviru odbora VGN MDO Dolenjske in Bele krajine. Dušan Prašnikar 
preveri možnost pri Rozi Skobe. 
Delovni predsednik Zbora OVGN bo Marijan Denša. 
Predlagane teme za licenčno usposabljanje: vožnje v naravnem okolju oz. vznemirjanje divjadi v 
izvedbi dr. Boštjan Pokorny, invazivne vrste v izvedbi dr. Gogala in terensko vodenje. 
Na zboru je potrebno posebej opozoriti na tečaj VGN. 
 
Sklep 3/11: IO KVGN potrjuje Marijana Denšo za delovnega predsednika Zbora odsekov VGN. 
 
Add 5 
Pri razpravi o programu dela v letu 2017 je soglasno mnenje, da ostane cena tečaja VGN 160 €. 
Za akcijo Hodite po označenih poteh KVGN natisne dodatne plakate. 
Na Dnevu slovenskih planinskih doživetij se zopet posebej predstavi VGN. 
Marijan Denša je predlagal sodelovanje z Zavarovalnico Triglav v navezavi z akcijo Očistimo gore ali 
da se jih predlaga za diplomo dr. Angele Piskernik. Janez Bizjak je predlagal, da se izvede strokovni 
posvet s Triglavom o dilemah in problematiki čiščenja gora (ne samo smeti, tudi hrup, odplake itd.). 
Po razpravi je bila sprejeta odločitev, da se Zavarovalnico Triglav povabi na Zbor odsekov VGN z 10 
minutno predstavitvijo akcije Očistimo gore. Na zboru bi jim tudi predlagali izvedbo skupnega 
posveta, ki bi lahko bil v aprilu 2017. 
 
Sklep 4/11: IO KVGN sprejme plan dela KVGN za leto 2017 s podanimi predlogi. 
 
Add 6 
Do Zbora odsekov VGN se izdelajo majice KVGN s sloganom V gorah smo samo gostje! Ki bodo v 
prosti prodaji preko planinske trgovine. 
Do Zbora odsekov VGN se izdelajo značke VGN 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:50. 
 
Zapisal:    
Dušan Prašnikar   Irena Mrak 
Strokovni sodelavec KVGN PZS   Načelnica IO KVGN 
 
 
 



 
 

ZAPISNIK 
 

12. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v četrtek, 26.1.2017, ob 17.00, v 
veliki sejni sobi PZS, Dvorakova 9, Ljubljana. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marta Bašelj, Marijan Denša, Albin Žnidarčič, strokovni 
sodelavec: Dušan Prašnikar 
Odsotni: Tina Leskošek, Iztok Trobiš, Janez Bizjak. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 11. seje IO KVGN 
2. Diplome dr. Angele Piskernik 
3. Nadomestni člani IO KVGN 
4. Zbor odsekov VGN 
5. Plan dela v letu 2017 
6. Razno  

 
Irena Mrak je predlagala dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 
 
Add 1 
Irena Mrak je predstavila Zapisnik 11. Seje.  
Ob tem je dodala dopis Bojana Rotovnika glede podaljšanja veljavnosti programa varuh gorske 
narave. Dušan Prašnikar pošlje program članom IO KVGN. Preveriti je potrebno nosilce predmetov. 
Vsebine programa se ne spreminja.  
 
Sklep 1/12: IO KVGN potrjuje zapisnik 11. seje IO KVGN. 
 
Sklep 2/12: IO KVGN ugotavlja, da je program Varuh gorske narave (VGN) ogrožen. KVGN meni, da 
PZS mora izkazati interes, da se program VGN ohrani, saj je ravno zaradi programa VGN PZS 
pridobila status organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave.  
 
Add 2 
Dušan Prašnikar je predstavil prejete predloge za prejem diplome dr. Angele Piskernik 
 
Sklep 3/12: IO KVGN potrjuje prejem diplome dr. Angele Piskernik naslednjim: Albin Žnidarčič – PD 
Sežana, Milan Vodnik – PD Škofja Loka, Odsek za varstvo narave pri Planinskem društvu Križe, Odbor 
za varstvo gorske narave pri Meddruštvenem odboru Dolenjske in Bele krajine. 
 
Add 3 
Na razpis za nadomestnega člana IO KVGN sta prispeli dve prijavi. Volitve se izvede na Zboru odsekov 
VGN. 
 
Sklep 4/12: IO KVGN se je seznanil z prijavami nadomestnih članov IO KVGN. 
 
Add 4 



 
 

Zbor odsekov VGN in izpopolnjevanje VGN je prestavljeno v Tržič in sicer bo izvedba potekala v 
Osnovni šoli Tržič. Cena je dokaj visoka, a vključuje tako kosilo, pijačo za odmor in uporabo 
predavalnice z vso potrebno opremo. 
Zunanja predavatelja izpopolnjevanja bosta dr. Boštjan Pokorny in dr. Nejc Jogan. 
Za zbor odsekov VGN se pripravi dopolnitve Pravilnika KVGN. Predlog pripravi Irena Mrak. Namen 
dopolnitve je povečati odgovornost pri delu varuhov gorske narave, gorskih stražarjev in članov 
odsekov za varstvo gorske narave pri planinskih društvih. 
V Pravilnik je potrebno vključiti prejem častnega člana »varuh gorske narave«, potrebno je opredeliti 
postopek in pogoje. 
 
Sklep 5/12: IO KVGN se je seznanil s potekom priprave Zbora odsekov VGN in Izpopolnjevanja VGN. 
 
Add 5 
Dušan Prašnikar predstavil plan dela za leto 2016, kar je bila podlaga za opredelitev programa dela za 
leto 2017. Irena Mrak pošlje dodatke k programu. Kot posebno aktivnost se v program vključi izvedbo 
Strokovne ekskurzije. In sicer bo potekala v območje Doline reke Reke, vodil pa jo bo Albin Žnidarčič. 
Glede učbenika Narava v gorskem svetu Dušan Prašnikar preveri, če se lahko učbenik v obliki pdf 
objavi na spletnih straneh PZS oz. KVGN. 
Dušan Prašnikar je predal predlog CIPRE Slovenije za aktivnosti čiščenja Dvojnega jezera v Dolini 
sedmerih jezer. S strani CIPRE je potrebno pridobiti podrobnejše informacije o projektu oz. 
načrtovanih aktivnostih. 
 
Sklep 6/12: IO KVGN potrjuje predlog Plana dela KVGN v letu 2017 in letu 2018 z podanimi 
predlogi. 
 
Sklep 7/12: IO KVGN podpira aktivnosti za čiščenje Dvojnega jezera v Dolini sedmerih jezer. 
Potrebna je skrbna preveritev načina čiščenja, uspešnosti in posledic aktivnosti. 
 
Add 6 
Za tečaj VGN je bil podan predlog, da teme o gozdu predava dr. Aleš Poljanec. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:30. 
 
Zapisal:    
Dušan Prašnikar   Irena Mrak 
Strokovni sodelavec KVGN PZS   Načelnica IO KVGN 
 
 
 



 
 

ZAPISNIK 
 

13. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 18.4.2017, ob 17.00, v 
veliki sejni sobi PZS, Dvorakova 9, Ljubljana. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Janez Bizjak, Marijan Denša, Ana Kreft, Kristina Veber, strokovni 
sodelavec: Dušan Prašnikar 
Odsotni: Tina Leskošek, Iztok Trobiš, Albin Žnidarčič. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 12. seje IO KVGN 
2. Tečaj VGN 
3. Poročilo Zbora odsekov VGN in izpopolnjevanje VGN 
4. Ozaveščevalne aktivnosti v letu 2017 in predstavitev na DSPD 
5. Program VGN 
6. Delo strokovne službe za KVGN 
7. Razno 

 
Irena Mrak je posebej pozdravila novi članici IO KVGN Ano Kreft in Kristino Veber in predlagala 
dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 
 
Add 1 
Irena Mrak je predstavila zapisnik 12. seje in povzela njene sklepe. Večje razprave na sklepe ni bilo.  
Irena Mrak je dodala, da se v vmesnem času od zadnje seje pripravlja na sejo KONSAR, za katero 
mora pripraviti poročilo glede nadelave ferat na ravni članic CAA.  
 
Sklep 1/13: IO KVGN potrjuje zapisnik 12. seje IO KVGN. 
 
Add 2 
Trenutno je za tečaj VGN 8 prijavljenih. Dušan Prašnikar je pojasnil, da je bil izveden še en krog 
vabljenja in informiranja o tečaju, a odziva za več prijav do sedaj ni bilo. Sledila je daljša razprava 
glede izvedbe tečaja in odnos PZS do varstva narave. 
Irena Mrak je izrazila mnenje, da je manjši interes za tečaj VGN tudi zaradi tečajev gorske straže.  
Marijan Denša je mnenja, da so razlogi za malo prijav splošna klima znotraj PZS zaradi premajhne 
podpore vodstva PZS naravovarstvenim vsebinam, slab ugled varstva narave na splošno in tudi višina 
stroška za udeležbo na tečaju. Dodal je še, da je za vodnike PZS napisano, da mora pri svojih vodenjih 
tudi vključevati vsebine varstva gorske narave, a se to v praksi ne izvaja, razen izjemoma. Predlagal je 
še, da bi tečaj gorske straže lahko organiziral le MDO in ne vsako planinskih društvo. 
Janez Bizjak je podal podatek, da PZS namenja manj kot 0,04% proračuna PZS za varstvo gorske 
narave, kar  kaže na neinteres PZS za to področje, ne glede na to, da ima status organizacije v javnem 
interesu na tem področju. 
Člani IO so ugotovili, da prihaja do množice gorskih stražarjev, ki pa nimajo enakega znanja kot varuhi 
gorske narave  in jih ne moremo enačiti.  
Marijan Denša bo še enkrat objavil vabilo na tečaj VGN na Facebook KVGN. 



 
 

Dušan Prašnikar je podal informacijo, da je PZS partner v projektu Ohranjanja Natura vrst in 
habitatov v TNP, katerega nosilec je TNP. Projekt bo trajal 4 leta s pričetkom 1.9.2017. PZS je bila 
povabljena predvsem za področje ozaveščanja in informiranja javnosti. En sklop aktivnosti bo tudi 
namenjen izobraževanju varuhov gorske narave, s poudarkom na vsebinah Nature 2000. S tem bo 
tudi finančno lažja izpeljava seminarjev v naslednjih letih. 
 
Sklep 2/13: V kolikor ne bo dovolj prijav za tečaj VGN, se le tega v letu 2017 ne izvede. 
 
Sklep 3/13: Tečaji za gorske stražarje morajo slediti programu usposabljanja za gorskega stražarja. 
 
Add 3 
Zbor je bil skupaj z izpopolnjevanjem VGN uspešno izveden. Po zboru je bila na spletu PZS in 
Facebooku KVGN objavljena novica o zboru in izpopolnjevanju.  
Marijan Denša je predal informacijo, da so bili na seji UO PZS potrjeni sklepi Zbora OVGN. 
Dušan Prašnikar preveri plačilo vseh računov, vezanih na organizacijo zbora. 
 
Add 4 
Marijan Denša je predlagal, da se ustanovita dve delovni skupini in sicer za izobraževanje in za 
promocijo. Predstavil je sistem oz. način predstavitve VGN za Dan slovenskih planinskih doživetij. S 
strani PD Tržič je za predstavitev VGN zadolžena Asja Štucin. Potrebno se je sestati z njo, da se 
aktivnosti za pripravo predstavitve začenjajo odvijati. 
Sledila je razprava in predlogi o ostalih aktivnostih ozaveščanja VGN. 
V načrtu je izvedba strokovne ekskurzije v okviru KVGN, a je Albin Žnidarčič sporočil, da jo zaradi 
ostalih obveznosti prestavlja na kasnejši mesec. 
PD Nova Gorica bo to poletje organizirala naravovarstveni tabor za mlade v Mlačci. KVGN je lahko 
soorganizator tabora in pokrije tudi del stroškov za izvedbo programa tabora. 
Irena Mrak je predlagala, da se zgibanka KVGN prevede še v angleščino, o čemer se je komisija že 
pogovarjala. Preverila bo na ameriškem veleposlaništvu, če je možnost, da bi oni pokrili prevod 
zloženke. 
Marijan Denša je predlagal, da se izdela predstavitev tujerodnih vrst v obliki letaka ali zgibanke. 
Vlasta Medvešek Crnkovič že pripravlja gradivo za spletno stran in bi ključno vsebino lahko uporabili 
za letak. 
Ana Kreft in Kristina Veber sta predlagali, da bosta predstavili tematike VGN v osnovni šoli. 
 
Sklep 4/13: IO KVGN potrjuje ustanovitev delovne skupine za izobraževanje, katere člani so: Ana 
Kreft, Kristina Veber in Marta Bašelj ter ustanovitev delovne skupine za promocijo, katere člani so 
Ana Kreft, Kristina Veber in Marijan Denša. 
 
Add 5 
Dušan Prašnikar je predstavil stanje glede programa VGN, da ga je PZS vložila za potrditev na 
Strokovnem svetu RS za šport.  
Janez Bizjak je podal mnenje, da ker VGN nimajo nobenih pristojnosti, ni potrebe, da je program 
vključen v okviru športnih programov. Še posebno, če bi morali s tem k tečaju vključevati tudi splošne 
vsebine športa, kar podaljša in podraži izvedbo tečaja VGN. 
Irena Mrak je opozorila na možnost, da bi se v prihodnosti lahko program VGN zreduciral po obsegu 
nazaj na na nivo programa za gorskega stražarja, kar bo potrebno v prihodnje podrobneje 
prediskutirati  tudi s predstavniki VGN MDO. 
 
Add 6 
Dušan Prašnikar je na podlagi e-dopisovanja pred sejo glede potreb po večji vsebinski aktivnosti 
strokovnega sodelavca za KVGN pojasnil, da v sklopu delovnega časa opravi administrativna dela, ki 



 
 

so potrebna za delovanje KVGN, da pa mu primanjkuje časa, da bi se ukvarjal podrobneje z vsebinami 
VGN.  
 
Sklep 5/13: IO KVGN želi, da ima strokovni sodelavec KVGN v delovnem času tudi možnost delati 
na vsebinah varstva gorske narave in ne zgolj opravljati administrativna dela. 
 
Add 7: 
Za junijsko razširjeno sejo IO KVGN je smiselna točka tudi tečaji GS in uporaba logotipa KVGN na 
majicah in drugih izdelkih. 
Irena Mrak je podala informacijo, da so imeli gorski kolesarji na pobudo PD Tržič akcijo čiščenja 
planinskih poti primarno za potrebe gorskih kolesarjev, na kateri je bilo okoli 500 udeležencev. 
Zaskrbljujoče je, da je tak interes s strani kolesarjev, kar pomeni močan kolesarski lobij in pa da so 
poti očistili povsem do golega, kar ob dežju pomeni veliko nevarnost za erozijo  Prav tako 
kolesarjenje v naravnem, (tudi) gorskem okolju zakonodajno ni urejeno, v prostoru pa vlada popolna 
anarhija, ki se ne rešuje niti znotraj PZS. Zakon o planinskih poteh je prav tako pod pritiskom lobija 
gorskih kolesarjev, kar pomeni, da je le vprašanje časa, kdaj se bo »odprl«. Pred Skupščino PZS bo 
tudi delavnica na temo planinskih poti, na kateri bi bilo zelo dobro, da bi se je udeležil tudi kak član IO 
KVGN, čeprav o tem s strani vodstva PZS nismo bili obveščeni niti vabljeni.  
 
Seja je bila zaključena ob 19:20. 
 
Zapisal:    
Dušan Prašnikar   Irena Mrak 
Strokovni sodelavec KVGN PZS   Načelnica IO KVGN 
 
 
 



 
Datum: 3.7.2017 

 
 
 

Poročilo 1. dopisne seje IO KVGN 
 
 
Člani IO KVGN so bili 29.6.2017 naprošeni, da glasujejo glede predloga sklepa 1 .dopisne seje IO 
KVGN. Rok je bil 2.7.2017. 
Na dopisni seji je glasovalo 7 članov IO KVGN in vsi so potrdili predlagani sklep.  
 

Sklepa 1/D1: IO KVGN podpira organizacijo Naravovarstvenega tabora v Mlačci v 
organizaciji PD Nova Gorica, saj je skladen s programom dela KVGN za leto 2017 in pomeni 
dolgoročni doprinos na področju varovanja gorske narave. KVGN bo tabor sofinancirala v 
višini 150 €. 

  
Zapisal: 
Dušan Prašnikar 
 
 



 
 

ZAPISNIK 
 

14. razširjene seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 29.8.2017, ob 
17.00, v mali sejni sobi PZS, Dvorakova 9, Ljubljana. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marijan Denša, Marta Bašelj, Kristina Veber, Iztok Trobiš; vodje 
odborov VGN pri MDO: Vlasta Medvešek Crnkovič, Rozalija Skobe, Alenka Zega, Valentin Rezar, Janez 
Senica, Rudi Bevc, Rastko Vrečko; strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar 
Odsotni: Ana Kreft, Tina Leskošek, Albin Žnidarčič, Janez Bizjak, Igor Kanižar, Miro Strosar, Vesna 
Pečar. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 13. seje IO KVGN 
2. Poročilo tečaja VGN (varuh gorske narave) 
3. Zaključek tečaja VGN s srečanjem VGN in GS (gorski stražar) 
4. Poročilo odborov VGN pri MDO 
5. Usposabljanje na področju varovanja gorske narave v prihodnje 
6. Zbor odsekov VGN v letu 2018 
7. Razno 

 
 
Add 1 
Irena Mrak je pozdravila vse navzoče in v uvodu poudarila, da je tema glede usposabljanj VGN zelo 
pomembna za KVGN. Predstavila je zapisnik 13. seje in povzela njene sklepe. Pri sklepu št. 2 je podala 
obrazložitev, da se je KVGN kljub sklepu odločil izvesti tečaj VGN v letu 2017, ne glede na to, da bo s 
tem ustvarjen finančni primanjkljaj. Irena Mrak je opozorila na delo strokovnega sodelavca, da so 
nekateri potni nalogi za predavatelje tečaja VGN predolgo čakali na izplačilo. Dušan Prašnikar je k 
točki 4 dodal, da je bil v okviru Dneva slovenskih planinskih doživetij izveden naravovarstveni izlet in 
delavnice na dogodku, da pa organizatorji niso uporabili plakatov KVGN o mali planinski šoli. 
 
Sklep 1.14.2017: IO KVGN potrjuje zapisnik 13. seje IO KVGN. 
 
Add 2 
Kristina Veber je podala poročilo s tečaja VGN v letu 2017. Predlagala je, da se poskuša še več delati 
na informiranju in obveščanju za dosego večjega števila prijav. 
Marta Bašelj je obrazložila, da so običajno prijave za tečaj VGN pričele prihajati šele po Zboru VGN, v 
letu 2017 pa zgolj minimalno.  
Rozi Skobe je poudarila, da bi bilo koristno, da se naredi promocija tečaja VGN na letnih zborih 
planinskih društev, ki običajno potekajo do konca marca. 
Marijan Denša je dodal predloge za izboljšanje. Finančno načrt PD-jev se dela konec leta in se naj že 
takrat načrtuje izobraževanje novih VGN, potrebno je povečati aktivnosti odborov VGN pri MDO in 
močna aktivnost vseh zadnji teden pred rokom prijav. 
Kristina Veber je dokončala poročilo z opisom, da je bilo prijavljenih 8, vsi so opravili izpit, v tem letu 
je bilo veliko terena, tečajniki so bili zelo dejavni in zelo zadovoljni s tečajem. 



 
 

 
Sklep 2.14.2017: IO KVGN se je seznanil s poročilom tečaja VGN. 
 
Add 3 
Kristina Veber je predstavila predlog za Zaključek tečaja VGN in sicer 23.-24.9.2017 v Koči na Loki. 
Dogodek bo v nedeljo hkrati tudi Srečanje varuhov gorske narave in gorskih stražarjev. V okviru 
pogovora so udeleženci seje predlagali in sprejeli podobno sofinanciranje kot v preteklih letih. 
Program zaključka in srečanja je še v pripravi.  
 
Sklep 3.14.2017: IO KVGN potrjuje izvedbo Zaključka tečaja VGN in hkratnega Srečanja VGN in GS 
23.-24.9.2017 v Koči na Loki. Strošek udeležbe udeleženci plačajo sami, KVGN sofinancira 10 € za 
tečajnike VGN, 5 € za vse ostale.   
 
Add 4 
Irena Mrak je povabila vodje odborov VGN pri MDO k predstavitvi poročil o delovanju. Dušan 
Prašnikar je dodal, da so nekateri vodje odborov poročila za 2016 pošiljali že ob koncu leta 2016 in da 
je smiselno predstaviti tudi tekoče aktivnosti v letu 2017. 
Rastko Vrečko (MDO Podravje) – Skoraj vsak mesec imajo kako aktivnost VGN, jeseni načrtujejo 
izvedbo tečaja GS ponovno po treh letih, na ravni MDO se občasno poraja dilema glede relacije VGN-
GS. 
Marijan Denša (Savinjski MDO) – Akcije se izvajajo skupaj s PD-ji, da je tako udeležba večja, tako je 
bilo na skupno 9 akcijah cca 200 udeležencev. 
Rozalija Skobe (MDO Dolenjske in Bele krajine) – Program je predstavila podrobno, v zapisniku je 
zapisano skrajšano. V MDO deluje 10 PD-jev, od tega ima odsek za VGN 9 PD-jev, eden pa tudi 
obljublja, da ga bodo ustanovili. OVGN MDO letno organizira zbore, ki so zelo dobro obiskani (v letu 
2016 58 udeležencev). Izvedli so dva tečaja GS (13 udeležencev iz PD in 43 udeležencev iz srednje 
šole), trenutno imajo 268 GS-jev. Vsako leto izvedejo 2 naravovarstveni ekskurziji. Izvajajo veliko 
različnih aktivnosti. Med PD-ji je dogovor, da vsako PD na svoji strani objavlja prispevke s področja 
VGN. Na akcije vabijo tudi ostale planince, a je potrebno veliko osebnih kontaktov, da se aktivnosti 
izpeljejo.   
Vlasta Medvešek Crnkovič (MDO Zasavje) – V MDO je 13 PD-jev in skupno 19 VGN-jev. Povezanost 
med PD-ji je slaba, a kljub temu se izvajajo skupne ekskurzije (v 2016 dvo-dnevna na Boč, v letu 2017 
na Ljubljansko barje), izvaja se tabor za mlade planince, PD pa v okviru svojih aktivnosti predvsem 
organizirajo tematske izlete in pri delu z mladimi vključujejo tudi vsebine VGN. 
Rudi Bevc (MDO Notranjske) – Poleg vsakoletne čistilne akcije organizirajo vsaj en naravovarstveni 
izlet letno (v 2016 v Posočje, v 2017 po Ljubljanskem barju), udeležujejo se tematskih poti po Lj. 
barju, sodelujejo z vrtci pri izvedbi NVO izletov, organizirajo sestanke, na katerih pa je udeležba 
izredno majhna.  
Alenka Zega (MDO Ljubljana) – Izvajajo naravovarstvene izlete (v 2016 5x, v letu 2017 že izvedeni 3x), 
čistilne akcije, skupna naravovarstvena predavanja (v letu 2016 5x), letni sestanek OVGN, izdelali so 
VGN pano v okviru razstave MDO-ja. 
Valentin Rezar (MD Gorenjska) – V MDO je 20 PD-jev, od katerih ima odseke VGN 7 PD-jev. V letu 
2017 so izvedli tečaj GS, 2 sestanka odbora VGN, v planu je bila akcija očiščenja Pokljuške soteske 
skupaj s TNP, a zaradi nesoglasij lokalnega PD akcija ni bila izvedena. V planu imajo, da bi se VGN in 
GS iz območja MDO-ja udeležili Dnevov narcis in tako pomagali informirati in ozaveščati obiskovalce 
in širšo javnost. 
Janez Senica (MDO Koroška) – V MDO imajo cca 50 GS-jev, od tega 35 izobraženih in 4 VGN-je. V letu 
2017 so izvedli različne aktivnosti: udeležbe na delavnicah, tematski izleti, ekskurzije, predavanja, 
izvedba konkretnih akcij. V letu 2017 nadaljujejo z  aktivnostmi: srečanje VGN in GS, predavanja, 
izleti. Podrobneje je predstavil rezultate delavnice o vožnji z motornimi vozili v naravnem okolju, ki je 
potekala junija 2017. Ključna ugotovitev je bila, da država ni uspela izvesti ukrepov, ki so bili sprejeti 
na delavnici marca 2016. 



 
 

Na osnovi predstavljenih ugotovitev se je razvila obširna razprava na temo voženj z motornimi vozili v 
naravnem okolju, ozaveščanju in izobraževanju ter relaciji med VGN in GS. Točka se je vsebinsko 
združila s točko 5 dnevnega reda. 
 
Sklep 4.14.2017: IO KVGN se je seznanil s poročilom odborov VGN pri MDO. 
 
Add 5 
Marijan Denša – Največ nedovoljenih voženj je med 1. In 5. uro ponoči. V centralni Evropi se vse bolj 
uveljavlja, da se vožnje izvajajo po poligonih, ne pa po gozdnih prometnicah. 
Ivan Bevc - Dokler ne bo doslednega izvajanja kazni, ne bo pravega učinka. 
Marijan Denša – Največja moč VGN je v izobraževanju in ozaveščanju, proti lobijem se je drugače 
težko boriti, npr. novinarji so pisali, da je hoja s palicami enako problematična za erozijo prsti kot 
vožnja z gorskimi kolesi. 
Valentin Rezar – Ne sme nas biti sram, da se v naravi pokažemo kot VGN oz. GS. 
Irena Mrak – VGN in GS nimamo pristojnosti. 
Rozalija Skobe – Do rezultatov lahko pridemo samo z ozaveščanjem.  
Rastko Vrečko – Potreben je tudi pritisk na zakonodajalca. 
Marijan Denša – 95 % ljudi je v redu, le 5 % je problematičnih in bi jih bilo potrebno kaznovati. PZS 
namenja zgolj 0,04 % sredstev od članarine za delovanje KVGN. KVGN nima spoštovanja znotraj PZS. 
Vlasta Medvešek Crnkovič – Prepričati je potrebno PZS, da se izdela spot z ozaveščevalnim namenom 
in se ga predvaja po TV in ostalih medijih. Potrebno je vključevati tudi naravovarstvene nadzornike.  
Valentin Rezar – Predlagal je, da se tečaja za naravovarstvene nadzornike udeležijo tudi VGN-ji. 
Marijan Denša – Pomembno je pojavljanje znotraj PZS. Predlagal je, da se tudi VGN tema predstavi na 
novinarskih konferencah pred poletno sezono. 
Alenka Zega – Predlagala je, da bi se bolj poudarjalo varovanje narave in ne varovanje gorske narave, 
saj ne delujemo le v visokogorju. 
Marijan Denša – Poslanstvo VGN-jev in GS-jev je enako, razlika je v izobraževanju. 
Dušan Prašnikar – Predstavil je stanje na področju zakonodaje in da program VGN ne more biti več 
del usposabljanj delavcev v športu. 
Rozalija Skobe – GS ima osnovno izobraževanje, ki je namenjeno za lastno izobraževanje. Namen 
VGN-jev pa je, da so širijo znanja vsem ostalim in imajo odgovornejšo vlogo. Na ravni MDO-jev bi bilo 
dobro, da bi imeli društveni funkcionarji vsaj osnovno izobrazbo o planinstvu, tudi opravljen vsaj tečaj 
GS. Pred 15 leti so nastajali novi problemi in predlog za oblikovanje VGN. Hkrati je bila dilema glede 
GS in so sprejeli odločitev da GS ostaja, že zaradi zgodovinskega pomena. VGN naj bi bili aktivni na 
področju izobraževanja in ozaveščanja.  
Valentin Rezar – Država vse bolj ukinja rekreacijo in se usmerja v profesionalizem. 
Navzoči so predlagali predlog sklepa, da se vsebin izobraževanj znotraj KVGN ne spreminja. 
Marijan Denša – Na terenu ni problema zaradi izobraževanj tako VGN kot GS, oz. da bi to vplivalo na 
delo odborov VGN. 
Irena Mrak – KVGN nima nadzora, da se izobraževanje GS izvaja kakovostno, oz. kot je bilo 
zastavljeno. OVGN MDO morajo sprejeti odgovornost, da se izobraževanja izvajajo v skladu s 
programom GS in kakovostno.  
Rozalija Skobe – Na Dolenjskem se tečaji GS izvajajo po programu, kot je veljaven. Pomembno je 
ohranjati oba programa in hkrati razumevanje vloge in pomena tako VGN kot GS. 
Rastko Vrečko – Pomensko  gledano je gorski stražar bolj gorski ljubitelj. 
Cena tečajev GS po MDO je: MDO Gorenjska 30 €, MDO Podravje 10 €, MDO Dolenjska in BK 16 €. 
Irena Mrak: Cena tečaja VGN je 240 €, kar je problematično, ker je predrag za PD-je.  
Rozalija Skobe – Za tečaj VGN bi morali poiskati še drugi vir financiranja.  
Marijan Denša – Izobraževanje VGN mora biti rešeno sistemsko, PZS mora izobraževanja 
sofinancirati. 
Rozalija Skobe – V statutu PZS je varstvo gorske narave vključeno kot ključno poslanstvo. 
Alenka Zega – Izobraževanje VGN se naj vključi v EU projekte. 



 
 

 
Dušan Prašnikar – V okviru kohezijskega projekta glede Nature 2000, kjer je TNP vodilni partner, PZS 
pa partner, smo vključili izobraževanja VGN v program projekta in izvedba tečajev bo predvidoma v 
naslednjih treh letih sofinancirana. 
Valentin Rezar – Tečajnike GS je potrebno usmeriti tudi na tečaj VGN, ker je tečaj GS le osnovno 
izobraževanje. 
Marta Bašelj – Udeležbo na izobraževanjih VGN in GS morajo PD-ji in MDO-ji dati v letne plane dela. 
Vlasta Medvešek Crnkovič – Tečajnikom se naj da usmerjene naloge, da npr. pripravijo članke in jih 
objavijo v medijih, pripravijo gradiva za razstave in podobno. 
Rozalija Skobe – Namen izdelave seminarskih nalog je bilo konkretno delo iz društva za društvo. 
 
Sklep 5.14.2017: IO KVGN potrjuje, da se obstoječa programa VGN in GS ne spremenita, ne glede 
na novo sprejet Zakon o športu. 
 
Add 6 
Rozalija Skobe je potrdila predlog, da bi bil zbor OVGN v letu 2018 v okviru MDO Dolenjske in Bele 
Krajine. Vendar se moramo s terminom prilagoditi razpoložljivosti šole, kjer bi zbor lahko bil. Zbor naj 
ne bo v terminih šolskih počitnic, predlog termina je tako 10.2.2018 ali 3.3.2018.  
 
Sklep 6.14.2017: IO KVGN potrjuje izvedbo Zbora OVGN v letu 2018 v sodelovanju z OVGN MDO 
Dolenjske in Bele Krajine. Termin se potrdi naknadno.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20h. 
 
Zapisal:    
Dušan Prašnikar   Irena Mrak 
Strokovni sodelavec KVGN PZS   Načelnica IO KVGN 
 
 
 



 
 

ZAPISNIK 
 

15. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v sredo, 13.12.2017 ob 17.30, v 
kavarni Plato, Ajdovščina 1, Ljubljana. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marijan Denša, Ana Kreft, Janez Bizjak, Albin Žnidarčič, strokovni 
sodelavec: Dušan Prašnikar 
Odsotni, Kristina Veber, Tina Leskošek, Marta Bašelj, Iztok Trobiš 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 14. seje IO KVGN 
2. Usposabljanja VGN in GS v prihodnje 
3. Program dela KVGN 2018 
4. Diplome dr. Angele Piskernik 
5. Razpis za volitve v novo sestavo KVGN 
6. Razno 

Na pobudo Janeza Bizjaka se je dodala točka 4: Problematika pralnic gorskih koles pri planinskih 
kočah. 
 
Add 1 
Irena Mrak je pozdravila vse navzoče. Pregledali so zapisnik 14. Seje IO KVGN. Sestavni del zapisnika 
13. seje IO KVGN naj bodo poročilo odborov v pdf obliki. 
 
Sklep 1.15.2017: IO KVGN potrjuje zapisnik 14. seje IO KVGN s podanimi pripombami. 
 
Add 2 
Točki 2 in 3 dnevnega reda se je združilo. 
Irena Mrak je predstavila osnovni predlog tečaja VGN za leto 2018, Dušan Prašnikar pa je podal 
obrazložitev terminskega poteka. Dušan je predstavil, da je PZS partner v projektu, ki ga TNP 
pripravlja na temo Nature. V projektu je predvideno sofinanciranje tečaja VGN, vendar mora biti vsaj 
en del izpeljan znotraj TNP. Podan je bil predlog, da se tretji del tečaja namesto v Valvasorjevem 
domu izvede v Šlajmarjevem domu. 
Marijan Denša je predlagal, da bi program VGN spremenili že do tečaja VGN v letu 2018. Predlagal je 
dvostopenjsko spremembo. Predlog se pripravi že za tečaj v 2018, program se stestira in se ga potem 
vdrugi fazi po potrebi še prilagodi in dokončno potrdi tako KVGN kot KUP. 
Albin Žnidarčič je dodal, da obstaja verjetnost, da bodo glede spremembe programa VGN morda tudi 
drugi izven KVGN hoteli povedati svoja mnenja in moramo zato spremembe dobro obrazložiti.  
Pred pripravo sprememb se preveri dosedanje ankete udeležencev tečajev glede vsebin in predlogov. 
Podan je bil predlog, da se osnovni koncept sprememb programa pripravi do začetka januarja 2018, 
do konca januarja pa bi bil predlog dokončno pripravljen. 
 
Izvedba tečaja VGN v letu 2018: 1. del: Tončkov dom na Lisci (12.-13.5.2018), 2. Del: Domžalski dom 
na Mali planini (2.-3.6.2018), 3. Del: Šlajmarjev dom v Vratih (23.-24.6.2018). 
Potrebno je preveriti razpoložljivost domov, predvsem za Šlajmarjev dom.    
 



 
 

Prisotni so bili soglasnega mnenja, da naj program VGN tudi v prihodnje ohrani licenčno 
izpopolnjevanje, saj licenca ne pomeni dosti, če ni sprotnega preverjanja. 
Podan je bil tudi predlog, da se ob razpisu za licenčno izpopolnjevanje obvesti VGN-je, komu poteče 
registracija oz. kdo mora določeno leto iti na izpopolnjevanje. 
 
Dušan Prašnikar je podal informacijo, da KVGN prejme 1.000 € donacije s strani Pivovarne Laško za 
njihovo poletno akcijo glede zlatoroga, ki je namenjena za usposabljanje VGN. 
Na postavki ozaveščanje je ostalo še 150 €. Podan je bil skupni predlog in odločitev, da se prevede 
besedilo zloženke V gorah nismo sami v angleški jezik, v letu 2018 pa izvede še tisk zloženke. 
 
Sklep 2.15.2017: IO KVGN potrjuje izvedbo tečaja VGN v letu 2018 in sicer 1. del: Tončkov dom na 
Lisci (12.-13.5.2018), 2. Del: Domžalski dom na Mali planini (2.-3.6.2018), 3. Del: Šlajmarjev dom v 
Vratih (23.-24.6.2018). 
 
Sklep 3.15.2017: Ob objavi razpisa za licenčno izpopolnjevanje varuhov gorske narave so sočasno 
varuhe obvesti, kdo se mora za podaljšanje licence udeležiti izpopolnjevanja. 
 
Sklep 4.15.2017: IO KVGN potrjuje predlog Načrta dela KVGN v letu 2018 s podanimi pripombami. 
 
Add 4 
Janez Bizjak je podal informacijo, da se je v občini Tržič v okviru projekta Karavanke pri dveh 
planinskih kočah uredilo poligon za pranje gorskih koles. Temu KVGN mora nasprotovati, kar so 
potrdili tudi ostali prisotni. Podan je bil predlog, da se o problematiki obvesti Gospodarsko komisijo 
(GK). Hkrati je tudi podan predlog, da če koča, ki ima veljaven certifikat za Okolju prijazno planinsko 
kočo in uporablja vodo za pranje gorskih koles, se ji mora certifikat odvzeti. Janez Bizjak pripravi 
dopis za GK. 
 
Dodatno k tej problematiki je Marijan Denša podal informacijo, da je tuje podjetje snemalo 
promocijski spot za prodajo gorskih koles znotraj TNP. PZS bi morala na Inšpektorat za okolje nasloviti 
ta poseg in preveriti, ali so imeli vsa soglasja. Denša pripravi predlog dopisa za vodstvo PZS, PZS pa 
pošlje prijavo na Inšpektorat. 
 
Sklep 5.15.2017: IO KVGN predlaga gospodarski komisiji, da v kolikor koča, ki ima veljaven 
certifikat za Okolju prijazno planinsko kočo in uporablja vodo za pranje gorskih koles, se ji mora 
certifikat odvzeti.  
 
Add 5 
Posebne razprave pri točki ni bilo, razen potrditve razpisa. 
 
Sklep 6.15.2017: IO KVGN objavi razpis za prejem diplome dr. Angele Piskernik z rokom prijav 
konec januarja 2018. 
 
Add 6 
Irena Mrak je predlagala,  da bi načelništvo KVGN prevzel Marijan Denša, njen dosedanji namestnik. 
Denša se je strinjal, ob tem pa poudaril, da moramo vložiti napor, da bomo ustvarili dobro ekipo za 
naslednji mandat. 
 
Sklep 7.15.2017: IO KVGN PZS potrjuje kandidacijski postopek za izvedbo volitev v organe IO KVGN 
za obdobje 2018-2022.  
 
Add 7 



 
 

Marijan Denša je podal informacijo, da bo Savinjski MDO sodeloval pri izvedbi Dneva slovenskih 
planinskih doživetij, ki bo v letu 2018 na Rogli. 
Dušan Prašnikar je podal informacijo, da so Ekologi brez meja pričeli z aktivnostmi za izvedbo akcije 
Zero Waste, ki pomeni skupna vseslovenska očiščevalna akcija. KVGN se akciji pridružuje. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.05h. 
 
Zapisal:    
Dušan Prašnikar   Irena Mrak 
Strokovni sodelavec KVGN PZS   Načelnica IO KVGN 
 
 
 



 
ZAPISNIK 

 
16. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 6.2.2018, ob 17.00, v sejni 
sobi PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana. 
 
Prisotni:  člani IO KVGN: Irena Mrak, Marijan Denša, Ana Kreft, Kristina Veber, Janez Bizjak, strokovni 
sodelavec: Dušan Prašnikar 
Odsotni: Tina Leskošek, Marta Bašelj, Iztok Trobiš 
 
Add 1 
Irena Mrak je pozdravila vse navzoče in predlagala dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 15. seje IO KVGN 
2. Aktivnosti od zadnje seje 
3. Licenčno usposabljanje VGN 
4. Volilni zbor OVGN 2018 
5. Diplome dr. Angele Piskernik 
6. Delo KVGN v letu 2018 
7. Razno 

Na dnevni red ni bilo podanih pripomb.  
 
Irena Mrak je predstavila zapisnik 15. seje IO KVGN. Pri drugi točki je povedala, da za predlog 
sprememb programa tečaja VGN še ni bilo izvedenih aktivnosti. Pri tem je Marijan Denša dodal, da je 
bila na zadnji seji predlagano, da se program prilagodi po potrebi, ne da je prenova nujna.  
Prisotni so ugotovili, da Dušan Klenovšek zaradi bolezni ne bo mogel predavati na tečaju VGN in da 
tudi Borut Peršolja ne bo več sodeloval kot predavatelj. Kristina Veber preveri glede nadomestnih 
predavateljev za teme, ki sta jih predavala.  
Marta Bašelj je dodala, da je urnik tečaja pripravila in ga poslala dotedanjim predavateljem in so ga 
skupaj po potrebi prilagodili. 
Dušan Prašnikar preveri stanje glede prodanih majic KVGN in obljubljenega izkupička za KVGN. 
 
Sklep 1.16.2018: IO KVGN potrjuje zapisnik 14. seje IO KVGN s podanimi pripombami. 
Sklep soglasno sprejet.  
 
Add 2 
Posebne obravnave ni bilo oz. znotraj ostalih točk dnevnega reda. 
 
Add 3 
Irena Mrak je predstavila program licenčnega Izpopolnjevanja za VGN. Potekal bo v GRM Novo 
mesto, s katerimi že sodeluje Rozalija Skobe. Predavatelja bosta Matej Blatnik s temo Rastje na 
meliščih in Aleš Poljanec s temo Upravljanje z gorskimi gozdovi. Pohod na Trško goro bo vodila 
Rozalija Skobe, strokovno pa bo sodeloval tudi še Aleš Poljanec. Za kosilo je odločitev, da se 
dogovorimo za enolončnico ter  sladico, ki stane 5,5 € saj je polno kosilo 10 € predrago. Oprema za 
predavanja je že v sami predavalnici. 
 
Add 4 
Za pripravo na Zbor odsekov VGN je bilo dogovorjeno: 



 
-Začetek zbora ob 15.00 
-Predlog za delovnega predsednika: Ana Kreft 
-Predlog za predsednika verifikacijsko-volilne komisije: Marta Bašelj 
-Za načelnika KVGN je prispela le vloga Marijana Denša, PD Nazarje. 
-Za člane IO KVGN je prispelo 6 vlog. 
-Posebej se na zbor povabi predsedstvo PZS in prejemnike diplome dr. Angele Piskernik. 
-Prilagodi se opomnik za delovnega predsednika za potek zbora.  
-Dušan Prašnikar preveri velikost predavalnice. 
-Dušan Prašnikar pripravi poročilo o delu KVGN v letu 2017. 
-Volitve se izvedejo po poročilih, čemur sledi predstavitev programa dela KVGN za leto 2018. 
 
Add 5 
Dušan Prašnikar je predstavil prejete vloge za prejem diplom dr. Angele Piskernik. 
Za podelitev diplom Dušan Prašnikar pripravi kratek povzetek iz obrazložitev.  
Marijan Denša je dodal, da je eden od pobudnikov Naravovarstvene zveze Smrekovec Bojan 
Rotovnik. 
Diplome podelita Rozalija Skobe in Irena Mrak.  
 
Sklep 2.16.2018: IO KVGN potrjuje, da diplomo dr. Angele Piskernik prejmejo: Marjeta Martinčič, 
PD Trebnje; Vlasta Medvešek Crnkovič, PD Kum Trbovlje; Alenka Zega, PD Obrtnik; 
Naravovarstvena zveza Smrekovec. 
 
Add 6 
Prevod zloženke KVGN se pošlje Janezu Bizjaku in uredi za tisk zloženk. 
 
Irena Mrak je predstavila, da je UO PZS na korespondenčni seji potrjeval predloge za nove in 
podaljšanje certifikata Okolju prijazna planinska koča. Ker je bil na seznamu za podaljšanje tudi Dom 
na Zelenici, kjer se načrtuje izvedba pralnice za kolesa, je za UO PZS pripravila dopis. Dušan Prašnikar 
je dodal, da je Gospodarska komisija sprejela sklep, da prepoveduje izvedbo pralnic za kolesa v 
planinskih kočah in da se pripravi skupni dopis GK in KVGN na to temo. 
Janez Bizjak je predlagal, da je potrebno s strani KVGN tudi odpisati na odgovor Jožeta Rovana glede 
tematike pralnic pri planinskih kočah, s čimer so se prisotni strinjali. 
Marijan Denša je pojasnil, da je več razlogov, etnični, ekološki in drugi, da pralnice za kolesa ne sodijo 
k planinskim kočam. 
 
Irena Mrak je predstavila pobudo SPAR za sodelovanje s PZS pri njihovi akciji Goremanija. Dušan 
Prašnikar je obrazložil ozadje sodelovanja. Ponudba je, da se pripravi brošura z naravovarstveno 
vsebino in izdelajo lesena igrala za družinam prijazne planinske koče, hkrati pa ponujajo tudi 
donatorska sredstva, primarno za delo KVGN. 
Marijan Denša je načelno proti takemu sodelovanju, razen če imamo direktni vpliv na vsebino. 
 
Irena Mrak je podala informacijo, da KVGN sodeluje z ZRSVN, OE Kranj pri pripravi in kasneje izvedbi 
razstave o Naravi v gorskem svetu. Poleg Irene pri tem sodelujeta še Kristina Veber in Dušan 
Prašnikar. 
 
Kristina Veber je podala vprašanje, če se lotijo pridobivanja udeležencev za tečaj VGN. Marijan Denša 
je dodal, da je najbolj učinkovito osebni pristop in vabilo. 
 



 
Marijan Denša je predstavil, da z Marto Bašelj pripravljata ekskurzijo na Polhograjsko Grmado v času 
cvetenja blagajevega volčina, predvidoma konec marca, začetek aprila. Namen je pogovor o viziji in 
prihodnjem delovanju KVGN. Vabljeni bi bili člani IO KVGN, vodje odborov VGN pri MDO in 
predsedstvo PZS.  
  
Sklep 3.16.2018: IO KVGN pripravi odgovor na mnenje Jožeta Rovana glede pralnic koles na 
planinskih kočah. 
 
Sklep 4.16.2018: IO KVGN potrjuje sodelovanje PZS s SPAR pri akciji Goremanija zgolj v primeru, da 
KVGN lahko direktno vpliva na koncept in vsebino brošure. 
 
Add 7 
Pod temo Razno ni bilo razprave. 
 
 
Zapisal: 
Dušan Prašnikar 
Strokovni sodelavec PZS 


