
 
 

ZAPISNIK 
 
2. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), ki je bila v torek, 6.11.2018, ob 16.45 uri v sejni 

sobi PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana. 

 

Prisotni: člani IO KVGN: Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Olga Kržan, Franka 

Zega, strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar. 

Odsotni (upravičeno): Janez Bizjak, Ana Kreft, Kristina Veber. 

 
Marijan Denša je pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov prve redne in prve dopisne seje (Dušan) 
2. Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov (Marijan) ter finančnega stanja (Dušan)  
3. Prenova učbenika »Narava v gorskem svetu« (Marijan, Janez) 
4. Konsolidacija KVGN (Marijan) 
5. Aktualna naravovarstvena problematika 
6. Program dela 2019 (Marijan) 
7. Razno  

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb in dopolnitev. 
 
 
Add 1 - Pregled in potrditev zapisnikov prve redne in prve dopisne seje.  
Pregled zapisnika 1. seje in prve dopisne seje. Namen dopisne seje je bil pregled aktivnosti KVGN od 
zadnje redne seje. 
 
Sklep 1-2-2018:  
IO KVGN potrjuje zapisnik 1. seje IO KVGN in 1. dopisne seje IO KVGN. Zapisnik posamezne seje mora 
biti zaključen v enem tednu. 
 
Add 2 - Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov (Marijan) ter finančnega stanja (Dušan) 
Vsi sklepi so bili izvršeni. 
Dušan Prašnikar je predstavil finančno stanje KVGN. Trenutno stanje kaže približno minus 1.000 €. 
Denša je obrazložil, da je namen, da je program čim bolj konkreten in obsežen, s čimer se poveča 
možnosti za povečanje sredstev PZS za izvajanje aktivnosti. Finančno stanje je treba spremljati redno. 
  
Sklep 2-2-2018:  
IO KVGN potrjuje izvedbo sklepov 1. seje IO KVGN in 1. dopisne seje IO KVGN. 
 
Add 3 - Prenova učbenika »Narava v gorskem svetu« 
Denša je predstavil, da je planinska založba seznanila KVGN z načrtovanim ponatisom in prenovo 
učbenika Narava v gorskem svetu. Na sodelovanje pri prenovi je že pristal Dušan Klenovšek, potrebne 
bi bile še prenove vsebin zakonodaje in gozda, dvonamenske rabe poti, planinske pedagogike. Člani IO 
so pozvani k predlogom za popravke in spremembe. 
Franka Zega je predlagala, da bi bil učbenik uporaben tudi za srednje šole z naravovarstvenimi 
programi.  
Sabina Francek Ivović je dodala, da se na zborih OVGN MDO predstavi vsebina in se pridobi predloge 
za posamezne vsebine. 



 
Denša poudarja, da mora postati učbenik preglednejši.  
 
Sklep 3-2-2018:  
IO KVGN podpira prenovo učbenika Narava v gorskem svetu. Dušan Klenovšek in Marijan Denša 
bosta s strani KVGN sodelovala v redakcijskem odboru prenove učbenika. 
 
Add 4 - Konsolidacija KVGN  
Prenova in konsolidacija KVGN sta temeljni točki mandata. Izpadel je vir financiranja za usposabljanje 
varuhov gorske narave, kar pomeni veliko težavo. Številna društva za usposabljanja niso zainteresirana. 
Nekatera, tudi velika društva še nimajo odseka VGN. Slaba je povezava s terenom, tako vertikalna kot 
horizontalna, nedorečen je status gorskih stražarjev. Proces bo večplasten in dolgotrajen. 
 
Najprej je treba utrditi sodelovanje z odbori VGN pri MDO. V ta namen vsak od članov IO prevzame 
neposredno sodelovanje z določenim odborom VGN MDO. Sodeluje pri večjih akcijah, npr. letno 
srečanje odbora.  V primeru, da je zadržan, se pravočasno dogovori za zamenjavo. 
 

• Član IO KVGN  Odbor VGN pri MDO PD 

• Janez Bizjak   Gorenjski 

• Marijan Denša  Koroški in Savinjski 

• Sabina Francek Ivović Primorski   

• Daniela Jakomini Podravski in Prekmurski 

• Ana Kreft  Notranjski in Kamniški  

• Olga Kržan  Zasavski ter Dolenjske in Bele krajine 

• Kristina Veber  Ljubljanski  

• Franka Zega  Posočje 

 
Postopno bo treba povezati programe dela in uskladiti skupne akcije (enkrat letno vseslovenska akcija 
VGN) ter urediti razmerje gorski stražar-varuh gorske narave (poenotenje nazivov) ter zagotoviti nove 
vire financiranja za usposabljanje. Javna razprava se zaključi na posvetu v PUS Bavšica leta 2019, 
zaključek na občnem zboru 2020. 
 
Sklep: 4.2.2018:  
IO KVGN sprejema razdelilnik sodelovanja z OVGN. Proces prenove se predstavi na razširjeni seji z 
vodji OVGN MDO.  
 
Add 5 - Aktualna naravovarstvena problematika 
Denša je poudaril, da je potrebno stalno spremljati neprimerno ravnanje v gorskem svetu. Kot primer 
je navedel lepljenje nalepk na Aljažev stolp in plezanje gorskega vodnika na Aljažev stolp. Naš odziv je 
obrodil sadove (ZVKRS bo pripravil opozorilno tablo, da je stolp zavarovan, gorski vodnik je umaknil 
neprimerno fotografijo s spleta) 
Janez Bizjak, ki ni bil prisoten na seji, je pripravil gradivo za obravnavo na seji. Prisotni menijo, da brez 
pobudnika razprava ni primerna in naj se jo preloži. 
 
Sklep: 5-2.2018:  
IO KVGN se je seznanil o predlogih Janeza Bizjaka. Predlogi se obravnavajo na prvi naslednji redni 
seji IO KVGN. 
 



 
Add 6 – Program dela 2019 
Denša je predstavil glavne točke programa dela v letu 2019. Program je treba pripraviti do sredine 
decembra 2018 in ga finančno ovrednotiti. 
Zega je predlagala, da bi se knjigo o invazivnih vrstah v Sloveniji lahko podelilo vsem tečajnikom VGN 
in tudi vsem varuhom. Na ravni MDO bi se lahko organiziralo odstranjevanje invazivnih vrst.  
Francek Ivović je predstavila, da ko so odstranjevali ambrozijo na Slavniku, je bil velik pozitiven odziv 
mimoidočih.  
Predlog je, da se naredi ena skupna akcija odstranitve tujerodnih vrst, po možnosti bolj v osrednji 
Sloveniji, da bi bila akcija čim bolj množična. Na ravni MDO se identificira, kje je najbolj pereč problem 
in se akcija usmeri v ta MDO (zadolženi Franka in Sabina).  
 
Na podlagi diskusije so glavne vsebine za leto 2019: 

• letni zbor odsekov VGN skupaj z izpopolnjevanjem VGN (16.3.2019 v Nazarjah, soorganizator 
PD Nazarje); 

• tečaj VGN 2019 (11.–12.5. 2019 – Tončkov dom na Lisci; 1.-2.6. 2019 – Domžalski dom na 
Mali planini; 22.-23.6. 2019 – Šlajmerjev dom v Vratih. Vodja tečaja bo predvidoma Irena 
Mrak. Zaradi dolgotrajne bolezni Kristine Veber bo do njenega okrevanja tehnični vodja 
tečaja Sabina Francek Ivović, pomočnica Ana Kreft. Program usposabljanja gre hkrati v 
postopek prenove; v prvi fazi se skrajšuje teoretični del in se da večji poudarek izvedbi na 
terenu; 

• Dan slovenskih planinskih doživetij (predstavitev VGN in izvedba »Vesele planinske šole«, 
načrtujemo nove pripomočke); 

• posvet v PUS Bavšica o prenovi VGN;  

• vseslovenski naravovarstveni tabor za osnovnošolce (organizator PD Nova Gorica); 

• skupna akcija odstranitve tujerodnih vrst (september 2019). 
 
Sklep 6-2-2018:  
IO KVGN potrjuje osnovne aktivnosti programa dela KVGN za leto 2019. Program se dopolni z 
dodatnimi predlogi in finančno ovrednoti. 
 
Razno 
KVGN objavi razpis za diplomo Angele Piskernik, rok je 31.12.2018. V naslednjih letih se natančneje 
opredeli kriterije za podelitev diplome.  
Predstavljena je bila razstava Narava gorskega sveta, za del dogodkov je termin že rezerviran. Člani IO 
KVGN so pozvani, da promovirajo postavitev razstave na lokalnih nivojih. 
 
Seja je bila končana ob 19.05. 
 
Zapisal:          Marijan Denša 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN     Načelnik KVGN PZS 
 


