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ZAPISNIK 
 
1. dopisne seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN).  

Seja je potekala po elektronski pošti od ponedeljka, 8. oktobra 2018, do četrtka, 18. oktobra 2018. 

 

• Obrazložitev: dopisno sejo organov PZS omogoča in opredeljuje 40. člen statuta PZS. 

Namenjena je seznanitvi z vsebinami, ki ne zahtevajo izvršilnih sklepov, zgolj formalne, npr. 

pregledu opravljenega dela. Odločitev je na dopisni seji sprejeta, če zanjo glasuje več kakor 

tri četrtine vseh članov. 

• Dopisna seja je bila načrtovana v poletnih mesecih, v času dopustov, vendar zaradi 

različnih osebnih vzrokov tedaj ni bila opravljena. Z dopisno sejo želi IO KVGN prihraniti 

pri času članov in finančnih sredstvih. 

• Sejo vodi načelnik, ki pripravi vsebino v obliki predhodno pripravljenega zapisnika (osnutek 

zapisnika). 

• Ostali udeleženci seje dodajo svojo vsebino (pripombe, dopolnitve, potrditve, zanikanja) in 

po e-pošti razpošljejo vsem udeležencem seje. Načeloma uporabijo drugo barvo pisave za 

razločitev (npr. modro). Dopolnitve se vpišejo v zapisnik. Če je treba o vsebini (sklepu) 

glasovati, vodja seje pozove člane k glasovanju v določenem roku.  

 

Sodelovali so člani IO KVGN: Janez Bizjak, Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela 

Jakomini, Ana Kreft, Olga Kržan, Kristina Veber in Franka Zega ter strokovni sodelavec Dušan 

Prašnikar. 

 
Marijan Denša je pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje  
2. Pregled  aktivnosti med sejama 
3. Aktualna naravovarstvena problematika 
4. Imenovanje člana v Strokovni odbor za dvonamenske poti 
5. Razno 
 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb in je bil sprejet soglasno. 
 
add 1 - Pregled zapisnika zadnje seje 

 
Marijan Denša: predlaga, da zapisnik 1. seje pregledamo, obravnavamo in sprejmemo na redni 
seji, ker je to ustreznejše, saj člani zapisnika še niso prejeli.  
Predlog sklepa 
Sklep 1-D1/2018: IO KVGN bo obravnaval zapisnik 1. seje IO KVGN na prvi redni seji. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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add 2 - Pregled aktivnosti med sejama  

 
a. Usposabljanje varuhov gorske narave. Tečaj je bil uspešno izveden. Od 24 tečajnikov je 

tečaj (in izpit) uspešno opravilo 19 kandidatov. Pri izvedbi so sodelovali člani IO: Kristina 
Veber, Sabina Franček Ivović in Marijan Denša. 

b. Zaključek tečaja in zagovor nalog je bil v okviru dvodnevnega letnega srečanja VGN 15. 
septembra na Ljubnem ob Savinji. Nalogo je predstavilo 14 kandidatov.  

c. Letnega srečanja VGN na Smrekovcu se je udeležilo 60 udeležencev. Organizirala ga je 
tečajnica Anica Pugelj, v sodelovanju z NZ Smrekovec.  

d. Ob robu srečanja smo izvedli tudi čistilno akcijo v okviru akcije »Očistimo Slovenijo«. 

e. DSPD na Rogli, 16. junija. Izvedli smo delavnico »Vesela planinska šola«, skupaj z 
odborom VGN Savinjskega MDO PD in PD Zreče. Sodelovali: Daniela Jakomini, Olga 
Kržan, in Marijan Denša. Velik obisk. 

f. Čistilne akcije na Triglavskem pogorju (28.-29. avgusta) se je organizirano udeležilo pet 
varuhov in še nekaj VGN in GS v okviru PD Mercator.  

g. Akcija »Očistimo Slovenijo« v PZS. Dobili smo nalogo koordinacije akcije. Pozvali smo 
MDO PD k pristopu k akciji preko dopisov in SS ter FB KVGN.  

h. Varstvo gorske narave na vodniškem izpopolnjevanju. Pripravili smo podlago za vsebino 
predavanj (Janez Bizjak) in izvedli nekaj predavanj /Marijan Denša). Večino predavanj so 
izvedli vodniki sami. Za vsebino smo prejeli dobre ocene. 

i. Sodelovanje pri pripravi razstave "Narava gorskega sveta - včeraj, danes, jutri" v 
organizaciji ZRSVN OE Kranj. Aktivno so sodelovali Kristina Veber, Dušan Prašnikar in 
Irena Mrak. Postavljena je v Mestni knjižnici Kranj, potovala bo po vsej Sloveniji. Ob vsaki 
novi postavitvi so planirani spremljajoči dogodki. 

j. Dan Smrekovca, 23. september, Sodelovanje z »Veselo planinsko šolo«, predstavitveno-
pozdravni nagovor, Marijan Denša 

k. Sodelovanje s prispevkom na posvetu - Problemski konferenci NZ Smrekovec »Kako 
naprej?«, ki je bila 12. oktobra, Marijan Denša. 

l. Dan Menine (24. in 25. maj), sodelovanje z gradivi, Marijan Denša. 

m. Poletni NV tabor za mlade, sodelovanje z PD Nova Gorica, Franka Zega. 

n. Predstavitev dela na seji UO PZS 20. septembra. 

o. Aktualne objave na FB in SS KVGN. Poročamo o aktivnostih varstva gorske narave na vseh 
nivojih organiziranja (tečaji, delovne akcije) in opozarjamo na naravovarstvenih probleme. 
Posebej je bila odmevna objava o nalepkah na Aljaževem stolpu. 

Sklep ni predviden. 
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add 3 - Aktualna naravovarstvena problematika  

 
a. Hrup v planinskih postojankah in njihovi okolici. Janez Bizjak je opozoril PD Tržič na 

neprimernost organiziranja rock koncertov v planinski postojanki na Zelenici.  

Podobno je bilo na akciji »Očistimo Slovenijo« na Kredarico. Glasno ozvočen glasbeni 
nastop je motil pogovor udeležencev. Glasba z ozvočenjem v planinske objekte ne sodi.  

b. Vodna direktiva: WWF je pozval PZS, da sodeluje pri kampanji za ohranitev vodne direktive. 
Pozvali smo strokovne službe, naj PZS sodeluje in uveljavlja načela trajnosti in sonaravnosti 
ter okoljske vzdržnosti, ne pa s stališča uporabnosti in ugodnosti. 

c. Varuhinja je sporočila, da so na obnovljen Aljažev stolp neznanci že nalepili nalepke. Daje 
pobudo, da KVGN pozove PZS, naj označi objekte v gorah z opozorili, da je tovrstno početje 
neprimerno.  

d. Kamniško-Bistriški MDO PD je postavil vprašanje o markiranju (tematskih) poti s 
fluorescenčnimi barvami, ki so vidne tudi ponoči. Z njimi želijo označevati poti adrenalinski 
navdušenci za treninge ponoči. Prosijo za utemeljen odgovor. Odgovor že pripravljamo. 

Predlog sklepa: 
Sklep 2-D1/2018: Načelnik in strokovni sodelavec pripravita predloge predsedstvu PZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
add 4 - Imenovanje člana v Strokovni odbor za dvonamenske poti  

 
Na podlagi sklepa UO PZS moramo imenovati člana v Strokovni odbor za izvajanje kriterijev o 
dvonamenski rabi planinskih poti PZS. Glede na zahtevnost problematike potrebujemo 
dobrega strokovnjaka. 
 
Predlog sklepa: 
Sklep 3-D1/2018: Do imenovanja primernega člana, zastopa KVGN načelnik. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
add 5 – Razno  

 
Ni bilo predlogov za razpravo. 
 
Glasovali so vsi člani IO KVGN.  
Seja je bila končana v četrtek, 18. oktobra 2018 ob 19:31. 
 
 
Zbral in uredil: 
Marijan Denša 

 Ana Kreft 
Namestnica načelnika: KVGN 

 
Četrtek, 18. oktobra 2018 
 


