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ZAPISNIK 
 
13. razširjene seje IO KVGN PZS, ki je bila v četrtek, 28. 10. 2020, ob 17.30 preko spletne povezave zoom. 
 
Prisotni:  
člani IO KVGN: Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Nataša Burgar Gabrovec, Miran 
Ritonja, Irena Bertoncelj 
vodje odsekov VGN MDO: Mojca Gorjup (MDO Gorenjska), Anica Podobnik (MDO Posočje), Nevenka 
Rajhman (MDO Ljubljana), Janez Senica (MDO Koroška), Rastko Vrečko (MDO Podravja) 
ostali prisotni: Irena Mrak (članica predsedstva PZS), Jože Rovan (predsednik PZS), Klemen Kožuh (MDO 
Gorenjska), Marta Bašelj (MDO Gorenjska) 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje 
3. Pregled opravljenega dela in realizacija programa v letu 2021 
4. Poudarki programa dela v letu 2022  
5. Spremljanje aktualne naravovarstvene problematike 
6. Tekoče zadeve 

 
Marijan Denša je uvodoma vse pozdravim, še posebno Jožeta Rovana, ki se je seje prvič udeležil kot 
predsednik PZS.  
 
Ad 1: Dnevni red 
Namen razširjene seje je izmenjava informacij in koordinacija dela. 
Sklep 1-13-2021: IO KVGN potrjuje vsebino dnevnega reda. 
 
Ad 2: Zapisnik 
Na priloženi zapisnik ni bilo pripomb, 
Sklep 2-13-2021: IO KVGN potrjuje zapisnik 12. seje IO KVGN. 
 
Ad 3: Pregled opravljenega dela in realizacija programa v letu 2021 

• Glavni poudarek v danih (corona) razmerah je bila izvedba tečaja VGN. 
Tečaja se je udeležilo 49 kandidatov iz 7 območnih odborov VGN od 12-tih. V prvem roku je vse pogoje za 
naziv varuha gorske narave izpolnilo 43 kandidatov, skupaj so izdelali 17 seminarskih nalog na temo 
varstva gorske narave, saj je bil letos poudarek na skupinskih nalogah.  
Zahvala skupini za izobraževanje in vsem predavateljev (in s tem mentorjem). 
Nekaj tečajnikov zaradi različnih vzrokov še ni izpolnilo vseh pogojev za naziv varuha. Treba je narediti 
seznam, vsaj za obdobje tega mandata (tečajnik, PD, leto tečaja, kaj manjka, kaj vzrok). 
Irena Mrak je podala mnenje, da bi v naslednjem letu vseeno primarno poskusili z izvedbo tečaja v treh 
delih, če pa ne bo šlo, pa deljeno teorija in praksa, a praksa v večjem obsegu kot v 2021. 
Sabina Francek Ivović je povzela, da je bila izvedba zelo dobra, glede na bojazen pred pričetkom o izvedbi 
teorije preko spleta. Odziv tako predavateljev kot tečajnikov je bil dober. Osebno je mnenja, da je lahko 
meja 40 tečajnikov tudi še višja.  
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Sklep 3-13-2021: Strokovni sodelavec pripravi pregled tečajnikov z neizpolnjenimi obveznostmi za 
obdobje tečajev 2018-2021. 
 

• Zaključek tečaja in srečanje VGN 
Udeležilo se ga je 68 varuhov, stražarjev in drugih. Lokacija: koča na Planini nad Vrhniko, izhodišče Star 
maln, voden pohod z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami (prof. dr. Franci Gabrovšek), srečanje in 
podelitev priznanj. Odlična organizacija PD Vrhnika in Odbor VGN MDO PD Notranjske. 

• Izvedba NV izleta ob Dnevu planincev 
V so organizaciji odbora Savinjskega MDO, Menina, Cvetana Šavnic, dan: 12. junij, število udeležencev 14.  
 

• Poročila vodij odborov 
Prisotni vodje odborov VGN pri MDO so na kratko podali poročila o opravljenem delu odborov.  
Mojca Gorjup (gorenjski odbor) je podala opravljene aktivnosti: tečaja VGN se je udeležilo 10 oseb, 
izvedeno je bilo predavanje o risu, sodelovali so pri sajenju dreves na Pokljuki in Mežakli, odstranjevanje 
alpske kislice na planini za Liscem, voden pohod na Lisc za alpsko možino, soorganizacija predavanja o 
Franu Orožnu, razstava Invazivke na poti v knjižnici v Bohinjski Bistrici, ureditev botaničnega vrtca na 
Velem polju s strani Marije Zupanc s pomočniki, nov odsek za VGN v PD Kranjski gamsi. 
Janez Senica (koroški odbor) je izpostavil dve ključni problematiki: ustanovitev regijskega parka Pohorje in 
vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju, o čemer se je odvila širša razprava. PZS podpira ustanovitev 
parka, a je to treba jasno izraziti. Glede voženj v naravnem okolju smo kot PZS dokaj nemočni, podan je bil 
predlog o predstavitvi tematike parka Pohorja in nedovoljenih voženj v Planinskem vestniku kot 
izpostavljene teme. Podana je bila ideja o izvedbi letnega srečanja planincev na Pohorju in ob tem posebej 
opozoriti na obe problematiki. Izpostavljeno je bilo, da PZS pričenja z akcijo oz. usmeritvijo Hodimo v hribe 
iz doline, njen namen je širše usmerjati obisk v gore/hribe. Glede aktivnosti KVGN/PZS o vožnjah z 
motornimi vozili v naravi Denša pripravi predlog in uskladi s Senico.  
Nevenka Rajhman (ljubljanski odbor) – pripravljajo se na letni sestanek odbora, z MDO Ljubljana je 
letošnji prejemnik diplome dr. Angele Piskernik, dopolnili so člane odbora, 6 novih varuhov GN v letu 
2021, izvedba NV izleta v Kamniško Bistrico, sodelovanje na dnevu alpske možine. 
Rastko Vrečko (podravski odbor) – ker mu mikrofon ni delal, je v klepetalnico sporočil, da so v aprilu 
izvedli varovanje velikonočnice na Boču, izvedli Pohod za Pohorje s pozivom Vladi za ustanovitev 
regijskega parka in se septembra udeležili tedna mobilnosti v okolici Maribora.    
Anica Podobnik (posoški odbor) je podala mnenje odbora, da bi teoretični del tečaja VGN obdržali preko 
spleta, praktični del pa na terenu. Novi so trije varuhi GN. Aktivnosti so se izvajale na ravni društev, na 
ravni odbora pa zaradi razmer niso imeli velikih načrtov. V novembru načrtujejo srečanje. PD Nova Gorica 
je izvedlo naravovarstveni tabor ob Kolpi.  
Marijan Denša (savinjski odbor) je v imenu odbora poročal, da je bil izveden naravovarstveni izlet. Na 
ravni odbora drugih aktivnosti ni bilo, na terenu pa je kar nekaj aktivnosti v sodelovanju nekaj društev.  
 
Načelnik se je poročevalcem zahvalil za poročila in zlasti opravljeno delo. Delovanje med odbori je zelo 
različno intenzivno. Posebej izstopa akcija gorenjskega odbora obnove alpskega vrta nad Velim poljem. 
Naslednje leto bo pri vrtu eno od srečanj VGN.  
 
Sklep 4-13-2021: IO KVGN predlaga predsedstvu PZS, da izvede sklop podpornih aktivnosti v zvezi 
ustanavljanja regijskega parka Pohorje. Kot prvo dopis podpore o ustanovitvi parka na pristojno 
ministrstvo. 
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• Posvet VGN 
Ob mednarodnemu dnevu gora (MDG) bomo izvedli posvet »Izzivi, vizija in rešitve varstva gorske narave v 
obdobju 2021-2030«. Posvet bo v soboto, 11. decembra, v dopoldanskem času v prostorih PZS, v primeru 
omejitev po »zoomu«. K aktivni udeležbi bomo povabili vse komisije in odbore PZS ter nekaj zunanjih 
organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom (gorske) narave.  

• Festival Brati gore 
Festival Alpske konvencije ob mednarodnem dnevu gora (MDG) je dobra priložnost za odbore in odseke 
VGN, da poživijo delo v svojem okolju tudi na kulturnem področju, zato IO KVGN predlaga odborom VGN 
pri MDO PD, da se festivala aktivno udeležijo.  

• Spletno izobraževanje z naravovarstvenimi vsebinami 
V zimskem času bo KVGN izvedla niz spletnih predavanj strokovnjakov ter predstavitev seminarskih nalog 
letošnjih tečajnikov. Predlagan termin predavanja je ob četrtkih, začetek ob 17.30 uri, trajanje predavanja 
do 45 minut in še 15 minut za razpravo; kar je bilo odobreno s strani navzočih. 

• Razpis za planinske krožke 
Ob MDG bomo pripravili razpis na naravovarstveno tematiko (predvidoma gore in voda) za planinske 
krožke. 

• Didaktična gradiva z naravovarstvenimi  vsebinami 
Načrtujemo nakup didaktičnih gradiv, ki bi jih razdelili med odbore VGN in uporabili kot nagrade za razpis. 
Gradiva so preizkušena, strošek bi znašal 1.092 €. 
 
Sklep 4-13-2021: IO KVGN potrjuje nakup didaktičnih gradiv za leto 2021. 
Sklep 5-13-2021: IO KVGN potrjuje načrtovane aktivnosti do konca leta 2021. 
 
Ad 4: Poudarki programa 2022 

• Konsolidacija KVGN 
V PZS je včlanjenih 291 društev z odsekom VGN je 112, torej 38 %. Seveda niso vsa društva »klasična« 
planinska društva. Skupaj je bilo izdanih 371 značk, od tega 43 letos. Nekateri varuhi niso več aktivni 
(starost, smrt). Trenutno ima veljavno licenco 226 varuhov. Število gorskih stražarjev ocenjujemo na 700. 
V naslednjem letu želimo povečati število odsekov in urediti evidenco članstva v odsekih. Pri tem 
pričakujemo aktivno sodelovanje odborov, seveda zlasti vodij odborov.  
 
Sklep 6-13-2021: Strokovni sodelavec do naslednje seje IO KVGN pripravi podrobno analizo stanja 
odsekov, varuhov in stražarjev po odborih. 

 

• Zbor odsekov 
Leto 2022 bo volilno leto. Načelnik poudari, da člane IO KVGN predlagajo predvsem odbori in ne samo 
društva (tudi zaradi enakomerne teritorialne pokritosti) in da izberejo najprimernejše kandidate, zato je 
treba kandidaturo izvesti pravočasno ter poiskati strokovno in organizacijsko najprimernejše kandidate. 

• Tečaj VGN in licenčno izpopolnjevanje 
Predvidoma bo tečaj kombinacija spletnih predavanj in terenskih delavnic, program bo pripravila skupina 
za izobraževanje. 
Licenčno izpopolnjevanje - v letu 2022 želimo zajeti čim več varuhov brez veljavne licence. 

• Srečanje varstva gorske narave na kulturni praznik 
Srečanje načrtujemo v Ljubljani, na sam kulturni praznik (torek, 8. februarja). Izvedli bomo 
naravovarstveni-planinski pohod po planinski poti Vodnikov spomenik (ljubljanska tržnica)-Šance na 
Ljubljanskem gradu. Organizacija: ljubljanski odbor s sodelovanjem Ivović-Francek pri kulturnem delu. 
Pričakujemo predvsem odseke iz okolice, dostop v največji možni meri z javnim prevozom.  
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• Dan Zemlje 
Skupna (enotna) prireditev odborov (in odsekov) po vsej Sloveniji z naravovarstveno vsebino. Načelnik 
prosi odbornike za predloge bolj ali manj enotne vsebine in oblike.  

• Mednarodni dan gora 
Posvet, predvidoma na temo »Interpretacija (varstva) gorske narave na planinskih izletih PZS.  

• Natečaj za planinske krožke. 

• Ureditev in okrepitev spletne strani in FB ter instagram profila KVGN. 
Naša spletna stran je zastarela, gradiva se ne obnavljajo oziroma ažurirajo,  neposredno naših objav v 
novicah je premalo. Podobno velja za FB.  
Skupino za informiranje pod vodstvom Mirana Ritonje bo poskrbela za posodobitev in razvoj vsebin ter 
novic.  
Letošnji tečajniki so tovrstno aktivni, odprli so FB račun »varstvo gorske narave«, ki je zaprtega tipa, 
namenjen samo varuhom, stražarjem in drugim, ki jih to zanima. Treba je uskladiti delovanje med obema 
profiloma. 
Sabina Francek Ivović opozorila, da se FB skupine varstvo gorske narave ne bi zamenjevalo s FB KVGN.  
Irena Mrak je opozorila, da pri objavah na FB ne objavljamo lokacij, zgolj fotografije, saj tako zmanjšamo 
možne pritiske na vrste živali in rastlin. 
 
Sklep 7-13-2021: IO KVGN potrjuje predlagane osnovne poudarke programa dela in akcij za leto 2022. 
 
Ad5) Spremljanje aktualne NV problematike 

• Predstavitev ankete o vodah 
Miran Ritonja je pripravil in izvedel zanimivo anketo o odnosu obiskovalcev gora do (uporabe) vode. 
Odzvalo se je 342 oseb. Predstavil je najbolj zanimive rezultate in zaključke. Gradivo bo dobra podlaga za 
naše nadaljnje delo in ga bomo predvidoma nadgrajevali. Rezultati ankete oz. članek se pripravi tudi za 
objavo v PV. 

• Nelegalni planinski izleti 
Odsek PD Kočevje opozarja na vodene izlete v območje pragozdnega rezervata Krokar, tudi s strani 
planinskih društev. Pragozd Krokar velja za enega redkih nespremenjenih ostankov bukovih pragozdov. Z 
vidika varstva narave predstavlja eno najpomembnejših območij v Sloveniji. Izjemen pomen pragozda 
Krokar potrjuje vpis območja na UNESCO Seznam svetovne dediščine, leta 2017). Vstop v rezervat je 
prepovedan. Opozorilo je že bilo objavljeno na naši spletni strani., s pozitivnim sporočilom. 
 
Sklep 7-13-2021: IO KVGN o problematiki vodenja preko pragozdnega rezervata Krokar predlaga Vodiški 
komisiji PZS, s skupnim pozivom društvom oziroma vodniškim odsekom, da v skladu s planinsko etiko 
povsem opustijo vodenje planinskih tur skozi zavarovana območja narave, kjer to ni dovoljeno. 
 

• Spletne objave bivakiranja na gorskih vrhovih v zavarovanih območjih 
Prejeli smo prijave o spletnih objavah določenega posameznika, ki na spletu že dalj časa redno objavlja 
svoja načrtna in pogosta bivakiranja na gorskih vrhovih, tudi v zavarovanih območjih, npr. na vrhu 
Triglava. Pozimi uporablja tudi odprt ogenj. Objavam sledi okoli 40.000 sledilcev. To lahko vodi k 
nenadzorovanemu širjenju take in podobnih aktivnosti ter s tem degradaciji narave (nemir ponoči, 
odpadki, erozija ipd.).  
 
Sklep 8-13-2021: IO KVGN predlaga predsedstvu PZS, da spletne objave načrtnega nedovoljenega 
bivakiranja na gorskih vrhovih v zavarovanih območjih javno ostro obsodi ter kršitelja in njegova 
dejanja prijavi ustreznim institucijam (JZ TNP, Republiški inšpektorat, krajevno pristojne lokalne 
skupnosti). 
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Ad 6: Tekoče zadeve 
Kratka razprava o Gonžarjevi peči in objavljenih fotografijah sanacije, kjer je prišlo do velikega posega v 
naravno vrednoto. Jože Rovan je pojasnil ozadje vzpostavitve plezalne poti. A ključni problem po mnenju 
Irene Mrak je že bil poseg v naravno vrednoto. Sedaj so problem nekritično selekcionirane objave na 
družbenih omrežjih.  
Naslednja razširjena seja IO bo konec decembra 2021 ali v začetku januarja 2022.  
Marijan Denša je pozval k predlogom za diplomo Angele Piskernik, ki naj bodo utemeljeno pripravljeni in 
preverjeni tudi v okviru odborov VGN, ne zgolj posameznih društev.  
Miran Ritonja je predlagal hitrejšo obnovo spletne strani KVGN PZS. 
 
 
Zaključek seje ob 20:20. 
 

Zapisala: 
Marijan Denša in Dušan Prašnikar 

 


