
 
 
ZAPISNIK 
 
4. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN) PZS, ki je bila v torek, 05.02.2019, ob 16.45, v 
sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana  
Prisotni: Janez Bizjak, Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Olga Kržan, Franka 
Zega, strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar 
Upravičeno odsotna: Kristina Veber 
Marijan Denša je k poslanemu dnevnemu redu predlagal dodatno točko 7. Obravnava in potrditev 
predlogov diplom dr. Angele Piskernik, kar je bilo soglasno sprejeto.  
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov tretje redne seje (Dušan) 
2. Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov (Marijan) ter finančnega stanja (Dušan)  
3. Kadrovska problematika (Marijan, Dušan) 
4. Priprave na licenčno izpopolnjevanje, zbor odsekov in tečaj VGN (Sabina, Dušan, Marijan) 
5. Aktualna naravovarstvena problematika 
6. FB in instagram KVGN 
7. Obravnava in potrditev predlogov diplome dr. Angele Piskernik 
8. Razno  

 
Add 1: Pregled zapisnika 3. razširjene seje.  
Na zapisnik ni bilo pripomb.  
Sklep 1-4-2019:  
IO KVGN potrjuje zapisnik 3. razširjene seje IO KVGN. 
 
Add 2: Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov ter finančnega stanja 
Denša je obnovil sklepe 3. seje.  
Sklep 5-3-2018 sta obravnavala IO GK in predsedstvo PZS. IO GK se strinja s tem sklepom, 
predsedstvo je podalo spodnji odgovor. 
Ne glede na dejstvo, da je PD Lj. Matica res težko zaupati, je reševanje problematike odpadnih vod in 
ekologije nasploh pri Koči pri Triglavskih jezerih predmet kohezijskega projekta (PUN - Program 
upravljanja Nature 2000) Vrh Julijcev, v katerem so partnerji tudi TNP in PZS, ki naj bi v okviru 
projekta poskušali priti do dobrih strokovnih rešitev in sanacije. TNP zato namerno s problematiko ni 
šel v širšo javnost, niti ni direktno pozival PD Lj. Matica k sanaciji in ukrepom, saj se nadejajo rešitvam 
v okviru projekta Vrh Julijcev. 
Sklep 6-3-2018 je obravnaval IO GK in sprejel sklep: 
IO GK se pogojno strinja s sklepom IO KVGN 6-3-2018, vendar da je vsebina sklepa kot priporočilo in 
ne obveza ter brez poimenske navedbe koč. Za izvedbo priporočila poskrbi KVGN. 
Sklep 7-3-2018 je obravnavalo predsedstvo PZS in podalo odgovor. 
Strokovna razprava o možni rešitvi poteka že dlje časa. Dejstvo je, da je odsek ceste zahodno pod 
Mangartovo kupolo že dlje uradno zaprt in geološka ter cestarska stroka nikoli več ne bosta dali 
zelene luči za odprtje tega odseka. Za to se preučuje ureditev ceste do koče in od tam dalje na 
obstoječo cestno pentljo, ki omogoča krožni promet in tudi parkiranje. Da bi bila v bodoče cesta samo 



 
do koče, bi bilo možno le pod pogojem, da bi res zaustavili ves osebni promet že na Mangartski 
planini. Hkrati bi bilo tako ali tako treba nadelati novo peš pot od Koče na sedlo. TNP meni, da PZS 
sicer lahko pripravi svoje stališče in ga posreduje, pobuda za dodatno širšo razpravo pa verjetno 
pomeni, da bi morala PZS to razpravo tudi voditi in usmerjati. Imamo za to čas in tudi sicer 
kapacitete? 
Člani odbora so zadovoljni, da GK podpira pobudi, vendar menijo, da je skrb za ekološko in 
naravovarstveno ravnanje planinskih koč domena in skrb GK. Kljub temu bodo prevzeli pobudo za 
ozaveščanje in izboljšanje stanja.  
IO KVGN meni, da je predlagana rešitev ceste na Mangartsko sedlo ekološko sporna. Zaustavitev 
prometa na sedlo bi morala biti za PZS izziv in ne problem. 
Sklep 2-4-2019: 
IO KVGN se je seznanila s sklepi IO GK in odgovori Predsedstva PZS ter bo tudi na podlagi le-teh 
nadaljeval z aktivnostmi sprejetih sklepov na 3. seji IO KVGN. Glede Koče pri Triglavskih jezerih naj 
GK in vodstvo PZS redno obveščata IO KVGN o napredku projektnih aktivnosti. 
 
Add 3: Kadrovska problematika 
Denša je predstavil odstopno izjavo Ane Kreft iz članstva v IO KVGN. Sprejeli smo jo z obžalovanjem. 
Razpis za dva nova člana (nadomestni član za Ano in član do kvote) IO KVGN bomo pripravili za zbor 
OVGN v letu 2020.  
Sklep 3-4-2019: 
IO KVGN se je seznanil z odstopno izjavo Ane Kreft članstva v IO KVGN. 
Denša je predlagal, da se ustanovi dve delovni skupini z namenom boljšega operativnega dela in 
povezovanja na določenih področjih delovanja KVGN.  
Sklep 4a-4-2019: 
IO KVGN potrjuje ustanovitev delovne skupine za usposabljanje in izobraževanje. Vodja skupine je 
Sabina Francek Ivović, člani so še Kristina Veber in Marijan Denša ter zunanja člana Irena Mrak 
(vodja izobraževanja) in Dušan Klenovšek (priročnik Narava v gorskem svetu). Osnovne smernice 
pripravita vodji do naslednje seje, nato se bodo sprotno dopolnjevale. 
Sklep 4b-4-2019: 
IO KVGN potrjuje ustanovitev delovne skupine za povezovanje (primarno z drugimi komisijami PZS 
ter z odbori VGN MDO). Vodja skupine je Franka Zega, člani Daniela Jakomini, Olga Kreft in Marijan 
Denša. Osnovne smernice pripravita vodji do naslednje seje, nato se bodo sprotno dopolnjevale. 
 
Add 4: Priprave na licenčno izpopolnjevanje, zbor odsekov VGN in tečaj VGN 
Organizacijsko izvedbo tečaja VGN je prevzela Sabina Francek Ivović, ki bo poskrbela za koordinacijo s 
predavatelji. Od Kristine Veber je prejela gradiva in kontakte. Z vodjo tečaja, Ireno Mrak, sta se 
dogovorili, da se v programu tečaja poveča delež časa za praktično delo na terenu na račun 
teoretičnih predavanj. Prisotni so se strinjali s to spremembo.  
Denša je dodatno predlagal, da se doda vsebine operativnega znanja za varstvo gorske narave, npr. 
organizacija oz. izvajanje vsebin VGN v okviru društva. Program se v manjši meri tudi časovno 
prilagodi: brez predavanj po večerji, kasnejši začetek na Mali planini. Predavanje Bizjaka se prestavi 
na Malo planino. Zaradi sprememb programa ni več vključenih predavanj Bojana Pollaka in Albina 
Žnidaršiča, njihove vsebine se pokrivajo z vsebino Izvajanje VGN v okviru društva. Obema 
predavateljema bomo zahvalili za dosedanji prispevek.  



 
Bizjak je vprašal, ali je smiselno ohraniti teste na koncu tečaja. Po razpravi je bila sprejeta odločitev, 
da se teste ohrani, jih je pa smiselno prevetriti (uskladiti težavnost vprašanj).   
Denša je podal informacije glede poteka priprav za licenčno usposabljanje in organizacijo zbora 
odsekov VGN. Priprave so v teku. 
Sklep 5-4-2019: 
IO KVGN se je informiral o poteku priprav za izvedbo licenčnega izpolnjevanja VGN, zbora odsekov 
VGN in tečaj VGN. IO KVGN potrjuje spremembe programa tečaja VGN za leto 2019. 
 
Add 5: Aktualna naravovarstvena problematika 
Denša je predstavil načrtovano tiskovno konferenco o problematiki vandalizma in neprimernih 
ravnanj na varovanih rastiščih zavarovanih vrst (svišč na Lovrencu, velikonočnica pri Boletini in na 
Boču). Dogovorjena je s PD Lisca (OVGN). V načrtu je izvedba konference 4.3.2019 na sedežu PZS, na 
njej bosta sodelovala Irena Mrak ter PD Lisca. Dogovarjamo se tudi z ZRSVN, povabili bomo še občino 
Šentjur (velikonočnica).  
Od strokovnih služb PZS pričakujemo zagotovitev prisotnosti predstavnika Generalne policijske 
uprave, ki pokriva področje naravovarstva. Ob cvetenju bo bila predstavitev tudi na terenu - na 
varovanih objektih. 
Prašnikar je opozoril, da PZS izvede nekaj tiskovnih konferenc letno, odziv medijev je dokaj slab in ne 
sme biti prevelikih pričakovanj. Konferenco je treba uskladiti z vodstvo PZS.  
Sklep 6-4-2019: 
IO KVGN podpira izvedbo tiskovne konference o problematiki vandalizma in neprimernih ravnanj 
na varovanih rastiščih zavarovanih vrst, zanimivih za promocijo planinstva.  
 
Add 6: FB in instagram KVGN 
Denša je predlagal, da vsi člani IO KVGN, ki uporabljajo FB, v času svojega mandata sodelujejo pri 
urejanju FB strani KVGN. Dostop do FB KVGN bo uredil administrator PZS Matej Ogorevc.  
Na zboru OVGN je bila sprejeta pobuda za uporabo Instagrama za namene KVGN. Denša predlaga, da 
KVGN uresniči sklep in začne uporabljati ta medij. Podobno kot pri FB profilu mora biti profil odprt pri 
PZS, administrator mora biti informatik PZS, urednik član IO KVGN, sodelavci so lahko preverjeni 
varuhi.  
Sabina Francek Ivović je pripravljena skrbeti za ta medij. K objavljanjem povabimo varuhe mlajših 
generacij, da se doseže čim večji krog občinstva. 
Sklep 7-4-2019: 
IO KVGN se strinja z uvedbo Instagram profila KVGN. Urednica bo Sabina Francek Ivović. 
 
Add 7: Diplome dr. Angele Piskernik 
Prašnikar je predstavil prejete predloge za podelitev diplom. Vseh je bilo 6. Na podlagi obrazložitev v 
predlogih člani IO enotno potrjujejo vse predloge. Diplome bomo nagrajencem podelili na zboru 
odsekov VGN. 
Sklep 8-4-2019: 
IO KVGN potrjuje, da diplomo dr. Angele Piskernik za leto 2018 prejmejo: 
Jožica Jegrišnik (PD Polzela), Zdenko Kupčič (PD Dravograd), Stanka Ogorevc (PD Brežice), Danica 
Padjan (PD Vrelec Rogaška), Maksimiljan Senica (PD »Bricnik« Muta) in Miro Strosar (PD Nova 
Gorica). 



 
 
Add 8: Razno 
Prašnikar je podal informacijo, da je bilo v letu 2018 prodanih 144 majic KVGN, od česar dobi KVGN 
221,98 € preknjiženih sredstev. Člani IO so bili seveda navdušeni. 
Olga Kržan je povedala, da je bila razstava Narava gorskega sveta - včeraj, danes, jutri postavljena v 
organizaciji PD Brežice zelo uspešna. Postavljena je bila v okviru obeleževanja Mednarodnega dneva 
gora. Razstavo je odprl direktor ZRSVN mag. Teo Oršanič.   
Za razstavo je veliko zanimanje. Prašnikar pošlje članov IO KVGN preglednico o razporeditvi razstave v 
letu 2019 (časovnico), da bodo lažje usklajevali njeno pot po Sloveniji. 
 
Seja je bila končana ob 19.00. 
 
Zapisal:          Marijan Denša 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN PZS     Načelnik KVGN PZS 
 
 


