
 
Številka: /2014 

Datum: 21. 02. 2015 
 
 
ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  
 
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN) je bil v Info centru TNP 
Triglavska roža na Bledu, v soboto, 21. 02. 2015, s pričetkom ob 15.00 uri. 
 
Prisotni: 37 delegatov odsekov za varstvo gorske narave, skupno prisotni 58 oseb (Lista prisotnosti 
v prilogi). 
 

Ad 1. 

Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 14. 30 ure do 15.00 ure.  

 

Ad 2. 

Pred vsebinskim pričetkom zbora OVGN je zbrane nagovoril Peter Skoberne, v.d. direktorja JZ 

Triglavski narodni park, ki je predstavil tudi delovanje TNP. Janez Bizjak je udeležence vodil po stalni 

razstavi Info centra. 

 

Ad 3. 

Načelnica Irena Mrak je podala predlog delovnih organov zbora. 

Delovno predsedstvo: Darko Lorenčič, predsednik; Zvonko Posilovič, član; Janez Senica, član. 

Verifikacijska komisija: Marta Bašelj, predsednica; Anica Podobnik, članica; Simona Zorko, članica. 

Zapisnikar: Dušan Prašnikar 

Overovatelja zapisnika: Marijan Denša, Klavdija Potočnik 

 

SKLEP 1/21.02.2015: Zbor OVGN potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Načelnica KVGN Irena Mrak je predala besedo predsedniku delovnega predsedstva Darku Lorenčiču. 

Za potek zbora je predlagal naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. Evidentiranje prisotnosti (od 14.30 do 15.00 ure) 
2. Ogled Info centra Triglavska roža in predstavitev delovanja Triglavskega narodnega parka (1 h) 
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora odsekov za VGN 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo za leto 2014 
6. Razprava o poročilih in potrditev poročil 
7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2015 
8. Razno 

 



 
 

SKLEP 2/21.02.2015: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predlagani obliki. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. 

Predsednica Verifikacijske komisije Marta Bašelj je poročala, da je na zboru OVGN prisotnih 37 od 85 

delegatov odsekov za VGN, kar pomeni 42 %, za sklepčnost pa je potrebnih vsaj ena tretjina 

delegatov, kar pomeni, da je zbor OVGN sklepčen in da lahko začne s svojim delom. 

Ad 5. 

Načelnica Irena Mrak je podala vsebinsko in finančno poročilo o delu KVGN za leto 2014. 

Dodatno ugotavlja, da nimamo pregleda stanja gorskih stražarjev, kar bi bilo potrebno narediti. 

Darko Lorenčič je podal dodatno obrazložitev o akciji KVGN v Ospu, decembra 2014. 

 

Ad 6. 

Predsednik DP Darko Lorenčič je odprl razpravo o poročilih za 2014.  

 

Marijan Denša je opomnil, da ima KVGN novega strokovnega sodelavca, Dušana Prašnikarja. Pohvalil 

je srečanje VGN v Škofji Loki in predlagal, naj se tovrstna srečanja odvijajo tudi v prihodnje.  

 

SKLEP  3/21.02.2015:  Zbor OVGN potrjuje poročilo o delu in finančno poročilo KVGN za leto 2014. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. 

Načelnica Irena Mrak je predstavila program dela in finančni načrt KVGN za leto 2015. 

 

Izpostavilo se je vprašanje, ali KVGN še vedno lahko podeljuje priznanja dr. Angele Piskernik. Ker ni 

bilo jasnega stališča oz. odgovora med prisotnimi, je zbor OVGN sprejel sklep.  

 

SKLEP  4/21.02.2015: Ker je priznanje dr. Angele Piskernik specifično priznanje za zaslužno delo na 

področju ohranjanja gorske narave, Zbor OVGN prosi PZS za pravno obrazložitev ali Zbor OVGN 

lahko še vedno to priznanje podeljuje oziroma če to ne more, ali bo potem PZS podeljevala 

priznanja dr. Angele Piskernik. Zbor OVGN želi obdržati ta priznanja specifično za zasluge na 

področju ohranjanja gorske narave.   

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Marta Bašelj je podala informacijo, da je trenutno prijavljenih le 5 tečajnikov za VGN in pozvala za 

aktivno pridobitev tečajnikov, sicer izvedbe tečaja v letu 2015 ne bo mogoče. Vzrok za malo prijav 

vidi predvsem v zelo visoki ceni tečaja, ki ni sofinanciran s strani evropskih sredstev. 

Igor Kanižar je predlagal, da bi se s strani PZS pridobilo sredstva za tečaj za gorske stražarje.  

Darko Lorenčič je obrazložil sistem financiranja za gorske stražarje v MDO-jih. 

Valentin Rezar je podal informacijo, da je gospodarska komisija podala predlog na PZS, da se zaslužek 

od določenih pijač v nekem majhnem odstotku nameni za planinski sklad z namenom sofinanciranja 

usposabljanj PZS.  



 
 

Marijan Denša je predlagal, da PZS sofinancira tečaj za VGN v vrednosti 50%, če resno misli s 

projektom varuhov gorske narave. Potreba po varuhih gorske narave je vse večja, število VGN pa je 

majhno glede na potrebe in hkrati je nujna potreba po kontinuiteti usposabljanj. 

Darko Lorenčič je dodal, da je usposabljanje varuhov gorske narave ena od prioritet PZS in bi jo PZS 

morala finančno podpreti. 

Član delovnega predsedstva je opomnil, da se je na licenčnem seminarju  VGN pojavilo vprašanje, ali 

so za ustanovitev odseka VGN v planinskem društvu potrebni vsaj 3 varuhi gorske narave. 

Marijan Denša je obrazložil, da je PD samostojna pravna oseba in lahko po svojih pravilih ustanavlja 

odseke in da ni potrebno, da so trije formalno izobraženi VGN, ampak tri osebe. Važna je vsebina in 

da so motivirani za delo.   

Marjeta Keršič Svetel je predlagala, da bi Zbor OVGN dal pobudo PZS-ju, da PZS nameni sredstva v 

promocijo, da bi vsa društva imela varuhe gorske narave. 

Igor Kanižar je pojasnil, da odsek lahko ustanovi skupina, za katero je priporočljivo, da je načelnik 

odseka VGN tudi varuh gorske narave, ni pa nujno. Pomemben je interes za delo in v nobenem 

pravilniku ni zapisano, da bi morali biti vsaj trije varuhi gorske narave za ustanovitev odseka VGN v 

društvu. 

Marjan Kobav je podal dvom, da so potrebni za odsek trije varuhi gorske narave, in je hkrati mnenja, 

da je pomembno, kako ljudje delajo. Izkazuje se, da vodstvo PZS deluje v svojo smer, pomembno pa 

je, da delujemo skupaj kot enotna organizacija.  

Valentin Rezar je mnenja, da če društvo napoti nekoga na izobraževanje VGN, mora biti ta vključen v 

organe PD, bodisi preko odseka ali upravnega odbora. 

Frančiška Justin je podala mnenje, da je na nekatere stvari težko vplivati, da pa lahko naredimo nekaj 

znotraj planinskih društev in za člane PD, predvsem z ozaveščanjem. 

Marjan Kobav je podal mnenje, da ne moremo biti policaji, lahko pa veliko naredimo s svojim 

obnašanjem in izobraževanjem. 

Valentin Rezar je predlagal, da se srečanje VGN naredi sočasno z akcijo KVGN. 

Pia Peršič je predlagala, da bi bilo lahko srečanje VGN skupaj z delovno akcijo na Bohorju s čiščenjem 

poti štirih slapov ter odstranjevanjem ambrozije, kar pripravlja PD Videm-Krško in PD Bohor.  

Katja Tabernik je povedala, da se kot načelnica odseka za VGN počuti nemočna znotraj PD in mnenja, 

da je potrebna večja povezanost med markacisti in varuhi gorske narave. Tudi je mnenja, da je 

potrebno mladim dati svoj prostor v okolju na primeren način. 

Marija Lesjak je predstavila primer izgradnje ferate na Gonžarjevi peči. PD je nadaljevalo z 

aktivnostmi po tem, ko je ZRSVN dala pozitivno mnenje za gradnjo, sicer ne bi nadaljevali aktivnosti. 

Ferata je kakovostno izdelana in z vso dokumentacijo. 

Marjeta Keršič Svetel je pripomnila, da slovensko varstvo narave na žalost temelji na biotski pestrosti, 

če zaradi predvidenih posegov ne izumre nič, se ZRSVN strinja s posegom. 

Darko Lorenčič je podal mnenje, da morajo VGN delovati s čutom do narave, ne zgolj zaradi 

zakonskih predpisov.  

Marija Lesjak je predlagala, da naj napravimo merila, kaj se sme in kaj ne v naravnem okolju.  

Klavdija Potočnik je mnenja, da bi nadelava ferate na Gonžarjevi peči lahko bila vzorčni primer dobre 

prakse.  

Valentin Rezar je predlagal, da ima KVGN konferenco, preko katere tudi mediji in javnost izve za delo 

VGN. 

Marjeta Keršič Svetel je pohvalila predlog o konferenci in hkrati predlaga vsebino, da se sooči 

doživljanje narave in turizem ter sam pogled planinstva, v smeri naravovarstva ali turizma.  



 
 

Darko Lorenčič je pripomnil, da s strani vodstva PZS ni nikogar na zboru OVGN. 

Katja Tabernik je opozorila na problem gorskih kolesarjev na Veliki planini, kjer podjetje z namenom 

zaslužka vabi kolesarji, ki pa razen izjem, vozijo po planinskih poteh. 

Pia Peršič je opozorila, da je pri vožnji v naravnem okolju potrebno ločiti skupine: voznike motornih 

vozil, downhill kolesarje in turne kolesarje. Slednji imajo v sklopu izobraževanja tudi vsebine o varstvu 

gorske narave in so v veliki večini osveščeni in se držijo načel naravovarstva in zakonodaje.  

 

SKLEP 5/21.2.2015: Zbor OVGN potrjuje program dela in finančnega načrta KVGN za leto 2015 

dopolnjen s predlogi iz razprave: 

-organizira se razširjeno srečanje VGN in gorskih stražarjev skupaj z delovno akcijo, 

-PZS organizira tematsko konferenco o vplivih človekovih aktivnosti, predvsem planinstva na 

gorsko okolje, 

-PZS sofinancira tečaj za varuhe gorske narave v deležu 50 %.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 8 

Marta Bašelj je prebrala pismo varuhinje gorske narave Nevenke Rajhman, PD Mercator, ki ni mogla 

biti prisotna na Zboru OVGN. 

Igor Kanižar je podal predlog, da bi KVGN organizirala izdelavo športnih majic z logom VGN. 

Zdravko Damjanovič, gorski stražar, je povedal, da so v okviru MDO Dolenjska sami organizirali 

izdelavo majic za gorske stražarje in hkrati še preoblikovali znak za gorske stražarje, da ga je možno 

uporabiti za našitek. Preoblikovan logo je uporaben tudi za ostale. Hkrati je povedal, da nabiralcem 

zelišč na Veliki planini svetuje in jih vzgaja, da se zelišč ne ruva, ampak reže in hkrati daje papirne 

vrečke, ker v plastičnih postane zelišče neuporabno.  

Nataša Pavlič je povedala, da se na Črnivcu načrtuje postavitev vetrnih elektrarn in da PD Gornji Grad 

zagovarja stališče, da te ne sodijo v ta naravni prostor. Hkrati je prosila za pomoč KVGN in vse VGN 

glede stališča proti graditvi, kot tudi sosednje PD Kamnik. 

Marjeta Keršič Svetel je razložila, da je KVGN pred štirimi leti dobila v pregled predlog o predvidenih 

lokacijah za vetrne elektrarne. KVGN je takrat že sprejela mnenje po določenih kriterijih, kam se ne 

umešča vetrnih elektrarn. Problem vetrnih elektrarn ni zgolj naravovarstveni, saj imajo zaradi 

postavljene vetrnice težave okoliški prebivalci zaradi nizkofrekvenčnih zvočnih motenj.  

Darko Lorenčič je predlagal, da ko se bodo pričele odvijati kake aktivnosti, naj PD Gornji Grad o tem 

obvesti KVGN.  

Marjan Kobav je podal mnenje, da je potrebno poiskati kompromise, da ne moremo za čisto vse 

posege biti proti. 

Anka Vončina je predlagala, da se novice, ki se tičejo delovanja KVGN oz varuhov gorske narave, tudi 

pošlje članom VGN na e-mail, poleg tega, da se objavi na spletni strani. 

 

 

Predsednik DP se je ob koncu vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in prisotnost na zboru.  

Zbor je bil zaključen ob 18.20 uri. 

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r. Predsednik delovnega predsedstva: 

Darko Lorenčič l.r. 

 



 
 

Overovitelja zapisnika:  

Marijan Denša l.r. 

Klavdija Potočnik l.r. 

Priloge: 

- Poročilo o delu KVGN v letu 2014 
- Finančno poročilo za leto 2014 
- Program dela in finančni načrt KVGN za leto 2015 
- List prisotnosti 

 
 


