
 
 

ZAPISNIK 
 
1. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v četrtek, 19.4.2018, ob 17.00 uri v sejni 

sobi PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana. 

 

Prisotni: člani IO KVGN: Janez Bizjak, Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Ana Kreft, 

Olga Kržan, Franka Zega, strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar 

Odsotni: Kristina Veber 

 
Marijan Denša je pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje (Dušan)  
2. Imenovanje namestnika načelnika (Marijan) 
3. Pregled aktivnosti med sejama  

a. Licenčno izpopolnjevanje VGN (Kristina) 
b. Zbor odsekov (Ana) 
c. Poročanje UO PZS o zboru (Ana) 
d. Gradivo in predavanja o VGN na licenčnem izpopolnjevanju VPZS (Janez in Marijan) 
e. Zgibanka v angleščini (Dušan in Janez) 
f. Sodelovanje s podjetjem SPAR (Dušan in Marijan)  
g. Pralnice koles v planinskih kočah (Dušan, Janez, Marijan)  

4.      Usposabljanje za VGN 2018 (Kristina) 
a.      Število prijavljenih 
b.      Program, predavatelji, lokacije 

5.      Program dela 2018 - glavni poudarki (Marijan, Dušan) 
a.      Strokovna ekskurzija in posvet  
b.      Dan SPD, 16. junij  
c.      Konsolidacija VGN – odbori, odseki, varuhi, stražarji 
d.      Sodelovanje z odbori VGN MDO 
e.      Čistilna akcija Očistimo svet 

6.      Razno (Dušan) 
 
Na dnevni red ni bilo pripomb in je bil sprejet. 
Denša je podal usmeritev, da bi člani IO delovne naloge prevzemali načeloma v dvojicah, torej nosilec 
aktivnosti in »rezerva« v primeru nujne zadržanosti prvega. 
 
Add 1 - Pregled zapisnika zadnje seje 
Pregled sklepov zapisnika 16. seje prejšnjega mandata. 
 
Sklep 1.1.2018: IO KVGN potrjuje zapisnik 16. seje IO KVGN. 

 
Add 2 - Imenovanje namestnika načelnika  
Marijan Denša je za namestnico predlagal Ano Kreft, člani IO so se strinjali. 
 
Sklep: 2.1.2018: IO KVGN potrjuje, da je Ana Kreft imenovana za namestnico načelnika KVGN. 
 
  



 
Add 3 - Pregled aktivnosti med sejama  

 
a. Licenčno izpopolnjevanje VGN  

Ana Kreft je na kratko predstavila izvedbo Izpopolnjevanja. Št. udeležencev: 34, oblika in vsebina: 
predavanje Mateja Blatnika o rastju na meliščih in predavanje dr. Aleša Poljanca o upravljanju z 
gorskimi gozdovi, Rozalija Skobe je vodila ekskurzijo na terenu na Trško goro. 
 

b. Zbor odsekov   
Poročilo je podala Ana Kreft, ki je vodila zbor; zbor je bil volilni, skupno je bilo udeležencev 86, 
delegatov 58 od skupno 110 PD z odsekom za varstvo gorske narave, kar pomeni, da je bila udeležba 
53%. Zbora se je udeležil tudi Bojan Rotovnik, predsednik PZS. Na zboru je predsednik PZS podelil Ireni 
Mrak zlati častni znak PZS. Zbor je bil v Novem mestu. Zbor je po mnenju Marijana Denše potekal v 
prijetnem vzdušju. 
 

c. Poročanje UO PZS o zboru  
Ana Kreft je na seji UO PZS podala poročilo KVGN, predvsem o izvedbi zbora odsekov in izvedbi 
licenčnega izpopolnjevanja. 
 

d. Gradivo in predavanja o VGN na licenčnem izpopolnjevanju VPZS  
Marijan Denša je podal informacijo, da so se začela izvajanja izpopolnjevanj za vodnike PZS. Poudaril 
je, da lahko ciljnim skupinam znotraj PZS komisija za VGN predstavi teme varstva gorske narave. KVGN 
je naredila dober korak s tem, da je vključena v izpopolnjevanja VPZS.  
Daniela Jakomini: dodala je, da ko je končala tečaj VGN ni točno vedela, kaj vse lahko s tem nazivom 
dela. Mnenja je, da bi morali vsi vodniki biti varuhi gorske narave. 
Denša: program teme VGN je pripravljen, tudi vsebina je bila dobro sprejeta. Predlaga, da je KVGN v 
naslednjem letu izvede vsa predavanja. 
Janez Bizjak: predlagal je, da bi moral vsak vodnik PZS imeti kot pogoj opravljen tečaj za VGN.  
Olga Kržan: v PD Brežice je praksa, da ona sama prispeva vsebine VGN na društvenih izletih. 
Franka Zega: ali je možno, da se gradivo, ki je bilo pripravljeno za izpopolnjevanje vodnikov PZS, lahko 
uporabi tudi za druge vrste predavanj? 
Denša: teme VGN osebno dojema kot intelektualno lastnino KVGN, strokovno gradivo KVGN, ki ga 
lahko vsak varuh gorske narave ob navedbi avtorstva uporabi za tovrstna predavanja, seveda zgolj za 
nekomercialne namene. Predstavitev vsebuje tudi praktične nasvete za vodnike PZS. Ta osnovna 
predstavitev se kasneje lahko prilagodi za osnovnošolce in druge profile. 
 

e. Zgibanka KVGN v angleščini 
Konec leta 2017 je ostalo še nekaj sredstev in jih je KVGN namenila za prevod teksta za zgibanko v 
angleščini.  
Natisnjenih bo 7.000 izvodov v angleščini in ponatisnjenih 3.000 izvodov v slovenščini, predvsem za 
planinske koče, kamor prihajajo tujci in jih je možno s to zgibanko nagovoriti. 
 

f. Sodelovanje s podjetjem SPAR – brošura Gorska pustolovščina 
Sodelovanje s SPAR je predstavil Marijan Denša, ki je sodeloval pri izvedbi. V okviru sodelovanja s PZS 
(akcija Goremanija) je SPAR želel izdati tudi brošuro s področja varstva gorske narave. Predstaviti so 
želeli izbor ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst gorskega sveta po predlogu KVGN. 
Osnovna brošura SPARa je bila vizualno »agresivna« in v določeni meri v nasprotju z načeli varstva 
gorske narave, vendar smo uspeli uskladiti vsebine in tudi oblike. Nastala je otrokom zanimiva in 
primerna ter prijazna brošura »Gorska pustolovščina«.  



 
 

g. Pralnice koles v planinskih kočah  
Janez Bizjak je povedal, da se je že v prejšnji sestavi KVGN pritožila nad tem, da se nekatere koče v 
Karavankah opremljajo s pralnicami za kolesa. To je podprla tudi gospodarska komisija. GK je pripravila 
dopis za PD Tržič, KVGN je kot sopodpisnik dopisa prilagodila dopis. Dopis je pripravil Denša in ga 
predstavil članom IO KVGN. 
Sabina Francek Ivović: to je dopis na načelni ravni, vendar je potrebno dodati, kaj se jim lahko zgodi. V 
Sloveniji imamo zakonodajo na področju voda in je prav, da se naslonimo na to. Obstaja pravna podlaga 
za kršenje in kaznovanje. Če se doda zakonodaja, ima dopis večjo težo. 
Denša: se zaveda, da je to na ravni splošnega dopisa. Če PD ne bo reagirala, se bo izvajalo nadaljnje 
korake. Najprej se PD opozori, ne da z dopisom »grozimo«. KVGN ni pravna oseba, za formalne izjave 
za javnost je odgovorna PZS. 
Bizjak: se strinja, da se vseeno v dopis doda, da so pralnice v neskladju z slovensko zakonodajo o vodah. 
Kržan: sami si moramo priboriti, da bodo upoštevali komisijo in varuhe gorske narave. 
Zega: predlaga, da se dopis pošlje tudi na občino Tržič. 
 
Sklep 3.1.2018: IO KVGN je seznanjen z vsebinami tekočega dela in bo izvedel aktivnosti na temo 
pralnic v planinskih kočah. Denša bo dopolnil dopis na osnovi dopolnil v razpravi.  
 
Add 4 - Usposabljanje za VGN 2018  
Informacije je v odsotnosti Kristine Veder podala Ana Kreft: lokacije so že potrjene, pri predavateljih 
so določene spremembe. Kristina Veber je opravila zelo veliko delo, da se je uspela dogovoriti glede 
predavateljev. Trenutno je prijavljenih 15 kandidatov, nekaj prijav naj bi še prišlo.  
Ker je Kristina trenutno v bolniški, lahko v nujnem primeru izvedbo tečaja prevzame Ana Kreft, ki bo 
pripravila tudi urnik vseh treh delov tečaja.  
Denša je poudaril, da so kandidati dobro porazdeljeni po vsej Sloveniji.  
 
Add 5 - Program dela 2018 - glavni poudarki 

 
a. Strokovna ekskurzija in posvet  

Ekskurzija s posvetom je bila izvedena in tudi članek objavljen na spletni strani PZS. Denša je izrazil 
zadovoljstvo, da je bila udeležba zelo dobra in tudi vsebinsko je bil posvet zelo uspešen.  
Zega: na ravni MDO se pogovarjajo, da bi izvedli podobno ekskurzijo. 
 

b. Dan slovenskih planinskih doživetij (DSPD), 16. junij  
Denša: DSPD je tradicionalna prireditev, od 2016 na njej sodeluje tudi KVGN. Predstavil je koncept 
sodelovanja s temami VGN, ki bo tokrat 16. junija na Zreškem Pohorju. Namen je, da se varstvo gorske 
narave predstavi širši planinski publiki. Hkrati si želi, da je sodelovanje KVGN na DSPD v prihodnje 
tradicionalno. V letu 2018 so organizacijo prevzele Zreče, pri programu sodelujeta tudi odbor VGN 
Savinjskega MDO in KVGN. Naslov delavnice je Vesela planinska šola, z raznolikimi aktivnostmi. K 
sodelovanju so vabljeni vsi člani IO KVGN.  
 

c. Konsolidacija VGN – odbori, odseki, varuhi, stražarji 
To je ena glavnih aktivnosti programa KVGN. Pomembno je sodelovanje z odbori VGN pri MDO-jih, tudi 
s tem namenom je bila izvedena ekskurzija. Sodelovanje se izboljšuje preko skupnih aktivnosti.  
Zega: v PD Nova Gorica so aktivni, pomemben je predvsem osebni pristop. Zgolj e-pošta ni dovolj, 
potrebno je direktno komunicirati in nagovarjati.  
Denša: tudi na ravni MDO so določene finance in lahko se jih nekaj pridobi,  če je v ozadju program. 



 
V programu je, da se v prihodnje razreši relacija med gorskimi stražarji in varuhi gorske narave. 
Zega: v odseku VGN PD Nova Gorica se identificirajo s pisno izjavo. 
Jakomini: težava je, da je veliko društev majhnih in v takih je težko oblikovati še svoj odsek za VGN.  
Francek Ivović: predlaga, da na naslednji seji KVGN pridejo vodje odborov VGN MDO in da podajo 
seznam gorskih stražarjev v MDO-jih. 
Denša: KVGN izvaja 1x letno razširjeno sejo, do sedaj je bila v pomladnem času, predlaga pa, da je taka 
seja v jesenskem času. Predvsem, ker se takrat pripravljajo programi za naslednje leto. Jesenska seja 
bi pripomogla k usklajevanju programov. 
Francek Ivović: v njihovem PD imajo dogovor, da mora udeleženec tečaj VGN podati izjavo, da bo vsaj 
2 leti aktiven. Podoben princip imajo tudi ostala PD.  
 

d. Sodelovanje z odbori VGN MDO 
Dobro bi bilo, da bi bili člani IO KVGN vključeni tudi v delo odborov VGN na ravni MDO-jev. Namen je, 
da se s tem izboljša povezava med nivojema delovanja. 
 

e. Čistilna akcija Očistimo svet 
Dušan Prašnikar predstavil koncept akcije in možnosti za sodelovanje pri akciji. 
Denša: v osnovi je proti temu, da se čisti za tistimi, ki onesnažujejo, še posebno, če bi morali to čistiti 
otroci. Predlaga, da KVGN podpre akcije, a da se usmerimo v izhodišča planinskih poti (do planinskih 
koč). 
Francek Ivović: predstavila je problem smeti v Podgorju, ki je izhodišče za Slavnik, a smeti je manj na 
parkirišču kot pa v okolici koče na Slavniku. 
 
Sklep 4.1.2018: IO KVGN se seznanja z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2018. 
 
Sklep 5.1.2018: IO KVGN pristopa k akciji Očistimo svet in bo pozvala planinska društva za 
sodelovanje z usmeritvijo na izhodišča planinskih poti in v okolici planinskih koč.  
 
Add 6 - Razno 
Olga Kržan, PD Brežice, nova članica odbora, se je na kratko predstavila, v enem mandatu je bila tudi 
članica nadzornega odbora PZS. 
Jakomini: v PD bodo imeli tabor za otroke in išče dodatne ideje, kaj bi bilo možno narediti za udeležence 
na temo varstva gorske narave. 
 
Seja je bila končana ob 19.35 
 
 
Zapisal:          Marijan Denša 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN     Načelnik KVGN PZS 
 


