
 
 
 

ZAPISNIK 
 
11.razširjene seje IO KVGN PZS, ki je bila v sredo, 14. 4. 2021, ob 18.15, preko spletne aplikacije zoom.  
 
Prisotni: člani IO KVGN: Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Nataša Burgar Gabrovec, 
Miran Ritonja, Jure Tičar, Irena Bertoncelj, Vodje odborov VGN MDO: Anica Podobnik, Rozalija Skobe, 
Mojca Gorjup, Janez Senica, Nevenka Rajhman, Rastko Vrečko, Vlasta Medvešek Crnkovič, 
podpredsednica PZS: Irena Mrak 
 
 
Glede na časovno zadržanost Sabine, vodje tečaja VGN, je bila na uvodu obravnavana točka 4 dnevnega 
reda. Sabina je podala osnovne informacije glede tečaja VGN. Pripravljen je okvirni program in potrjene 
predavatelje. Število udeležencev se predvidoma ne bi omejevalo. Potrebno se bo organizirati za izvedbo 
terenskega dela, glede da na to, da trenutno ni poznano, kaj bo v začetku junija dovoljeno. Dušan je dodal 
pojasnilo glede stroškov tečaja. Ker se bo izvedba terenskega dela lahko pokrila v okviru projekta VrH 
Julijcev,  
 
Marijan je predlagal dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Poročilo o Zboru odsekov VGN 
3. Naravovarstveni izzivi v gorskem svetu 
4. Tečaj VGN 2021 
5. Razno 

 
Add 1 
Sklep 1-11-2021 
IO KVGN potrjuje zapisnik 10. seje IO KVGN.  
 
Add 2 
Marijan predstavil poročilo zbora odsekov VGN.  
 
Sklep 2-11-2021 
IO KVGN se je seznanil z izvedbo zbora odsekov VGM.  
 
Add 3 
Denša je pojasnil, da je pripravil skupen dokument glede na predhodno razpravo preko spleta na osnovna 
tri gradiva, ki jih je pripravilo predsedstvo PZS.  
 
Mrak je na vprašanje Irene B., kakšen je status obravnavanih gradiv pojasnila, da so dokumenti izhodišča 
za stališča PZS do problematik gorskega sveta. Področje naravovarstva je pripravil Šolar, ne glede na to, da 
Irena M. s strani vodstva PZS pokriva področje varstva gorske narave. Kaže se, da v vodstvu PZS 
naravovarstvo ni prioriteta, zato je potrebno podati močnejša stališča KVGN znotraj PZS, da se mnenja 
KVGN bolj sliši. PZS je bila s strani JZ TNP pozvana, da predlaga eno osebo za projekt vezano na čiščenje 
odpadnih voda v TNP. Irena M. je predlagala Ireno B., a je bil s strani vodstva PZS izbran Miro Eržen. PZS 
sicer ni stranka v postopku, vendar kot naravovarstvena organizacija dajemo mnenje.  



 
 
Marijan je dodal, da je zaradi odnosa PZS do naravovarstva v preteklosti več že odstopilo več članov IO 
KVGN. KVGN je dal pobudo za reševanje problematike onesnaževana voda v kočah, visokogorju, a se 
premika zelo počasi. 
Predstavil je prejeta stališča s strani odborov VGN MDO ter posameznih članov IO KVGN in izpostavil 
ključne poudarke, ki jih je strnil v svoj dokument. Pozval je prisotne k razpravi. 
 
Skobe (MDO Dolenjske in BK) je predlagala dodatek za vzpodbujanje vsakršnega NV izobraževanja, umik 
košev za smeti ob kočah, izhodiščih, ob poteh ter varčevanje z vodo v kočah.  
Medvešek-Crnkovič (MDO Zasavja) je povedala, da so imeli sestanek na ravni MDO, planinstvo vidijo kot 
del turistične ponudbe, želijo izboljšati Zasavsko planinsko pot, tudi z vidika razbremenitve visokogorja. 
Bertoncelj (MDO Posočja) je podala kritična stališča do vodstva PZS. V MDO se čuti vpliv vodstva PZS na 
mnenje znotraj MDO. Bil je hud konflikt na ravni markacistov, markacisti so se želeli držati pravil KPP, a je 
težava predvsem v dvonamenskih poteh. Vodstvo PZS problematiko poriva pod preprogo, oddaljuje se od 
članstva in daje prednost trženju in ekonomičnosti pred NV vsebinami. 
Rajhman (MDO Ljubljane) je povedala, da pri PD, ki imajo močne koče in razvit alpinizem, je težko 
pridobiti interes za vsebine VGN. Spreminja se struktura obiskovalcev v hribih. Vodstvo PZS mora 
podpirati NV aktivnosti, poudarek pa mora biti na izobraževanju, ozaveščanju in močnejšem pritisku NV 
aktivnosti na vodstvo PZS. 
Gorjup (MDO Gorenjske) je šele prevzela odbor MDO na Gorenjskem. Kot odbor dosežejo zelo malo, ker 
ni povezanosti. Prioriteta, da bi v vsaj štirih PD še ustanovili odseke VGN. V Bohinju je LTO zelo močan, a 
so lokalno dobro povezani. S TNP je MDO zelo slabo povezan. Potrebno je opozarjati na problem tuširanja. 
V poletju so nekatere lokacije v TNP povsem preveč preobremenjene. Potrebno se je povezati za boljši 
uspeh. 
Senica (MDO Koroške) je opozoril na probleme v povezavi s turizmom; pritisk na hojo po brezpotjih, 
potrebno bo izvesti konkretne korake, npr. izobraževanje tudi vodnikov; druga težava pa je pritisk na 
vožnjo v naravnem okolju, dodatno pa podpira omejitev spanja v visokogorskih kočah. 
Vrečku (MDO Podravja) mikrofon ni delal, a je zapisal, da so tudi pri njih problemi podobni. 
Ritonja je opozoril, da je pomembno, da ne utihnemo, saj s stalnim glasom lahko pridemo do premikov,  
strinja se z zapisi v razpravi. Iz ankete glede vode v kočah se trenutni vidi, da so ljudje proti prekomerni 
porabi vode, osebno je proti košem za smeti.  
Jakomini je predlagala, da bi morali biti vsi vodniki in tudi alpinisti varuhi gorske narave, na splošno smo 
ljudje naravnani, da se težko odpovemo komoditeti. 
Ritonja je pojasnil, da je pri usposabljanjih za vodnike vključen tudi predmet naravovarstva, a potreben je 
večji poudarek. Glede hoje po brezpotjih je problem, ker že literatura o tem obstaja, kar ni v redu. 
Burgar Gabrovec se strinja, da bi morali teme VGN bolj aktivno spraviti v življenje.  
Bertoncelj je mnenja, da je Šolarjev dokument preveč splošen. 
Tičar je podal predlog, da se stališča strukturira posamezne ukrepe po točkah. 
 
Denša je podal predloge sklepov. 
Ritonja bo preveril glede vodenja vodnikov po brezpotjih. Predlaga, da PZS vpliva na zakonodajalce, da 
morajo prodajalci terenskih motornih vozil (štirikolesniki, motorji) prispevati k izgradnji poligonov. 
Gorjup je dodala, da je na Gorenjskem veliko poškodb dreves in zaradi odvoza lesa se posledično pojavlja 
erozija. 
Mrak je dodala, da mora predlog vsebovati glede množičnosti, lastništva, dostop do gora in trajnostno 
mobilnost. Poslala bo končno poročilo o spremljanju obiska v TNP, ki ga je naredila Visoka šola Velenje. 
Podan je bil še predlog, da se doda kake zakonske podlage in konkretne rezultate analiz delovanja MČN. 



 
 
Sklep 3-11-2021: 
IO KVGN predlaga UO PZS, da tematiko »Naravovarstveni izzivi v gorskem svetu« (NVIGS) pošlje v javno 
razpravo v okviru PZS, predvsem, da o vsebini razpravljajo in podajo svoje utemeljene pripombe MDO 
PD na svojih plenarnih sejah. 
 
Sklep 4-11-2021: 
IO KVGN podpira razpravo o NVIGS in podaja v razpravo naslednje pripombe in dopolnila: 

• Dokumenti o NVIGS naj obravnavajo problematiko celovito, ne samo neposrednih vplivov, ampak 
v največji možni meri tudi posredne vplive na naravo in socialne vplive na lokalno prebivalstvo in 
planinstvo kot dejavnost. 

• Da se pri presoji ukrepov dosledno upošteva temeljne dokumente PZS (statut, častni kodeks, 
programska vodila) pri presoji vsakega umeščanja objektov in posegov v gorski svet. 

• Da naj pri presoji ukrepov prevlada javni interes varstva gorske narave nad gospodarskim.  

• IO KVGN predlaga finančno podporo PZS za izobraževanje oz. usposabljanje varuhov gorske 
narave. Obrazložitev: društva v glavnem nimajo statusa društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju ohranjanja narave, ta status ima PZS in se mora uresničevati.  

• Da se uvede in uveljavi šola varstva gorske narave. 

• Urediti (zaostriti) je treba pogoje za pridobitev in ohranjanje certifikata okolju prijazna koča. 
Obrazložitev: ta je zelo ohlapen. Tu je moč PZS, da usmerja društva, ki imajo predvsem ekonomski 
interes.  

• Vodenje po brezpotjih (VPZS) naj bo prepovedano. 

• PZS se mora odločno opredeliti do NV problemov, ki jih v gorskem svetu povzroča druga dejavnost 
imajo pa velik neposreden vpliv na gorsko okolje in naravo (npr. vožnje v naravnem okolju). 

• Opredeliti je treba definiciji trajnostno planinstvo in naravi prijazno planinstvo! IO bo pripravil 
predloga definicij in ju posredoval predsedstvu PZS. 

• PZS naj za aktivnejše širjenje NV ozaveščanja med ostale obiskovalce gora poiskati in uporabljati 
nove komunikacijske kanale. 

• Da se popravi besedilo (G3) Omejeno tuširanje se omogoča izključno v kočah, kjer je izveden 
priklop na javno kanalizacijo ali imajo koče na voljo lastno delujočo čistilno napravo.  

• Aktivnosti za omejevanje obiska? 

• Trženje planinskih in neplaninskih rekreativnih aktivnosti v naravnem okolju gorskega sveta?! 
 
Sklep 5-11-2021: 
IO KVGN sestavi skupino, ki podrobneje opredeli in utemelji v prejšnjem sklepu nanizane in druge 
predloge in dopolnila ter jih umesti v gradivo in predstavlja v javni razpravi. Jedro skupine sestavljajo: 
Jure Tičar, Irena Bertoncelj, Nataša Burgar Gabrovec in Marijan Denša.  
 
Add Razno 
Podana je bila informacija za predavanje o risu, ki se bo štelo kot možnost za podaljšanje licence VGN. 
Skobe je podala mnenje, da je težava uveljavljanja NV tem v društvih in predlaga, da bi moralo biti več 
varuhov in GS in ima vsako društvo tudi odsek VGN. Priporoča, da MDO-ji vsako leto organizirajo tečaj GS.  
 
Zapisal:  
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN 


