
 
 
 

ZAPISNIK 
 
9. seje IO KVGN PZS, ki je bila v sredo, 30. 9. 2020, ob 17.15, v pisarni PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 
 
Prisotni: člani IO KVGN: Marijan Denša, Daniela Jakomini, Sabina Francek Ivović (do 18.05 preko zoom), 
Olga Kržan, Nataša Burgar Gabrovec, Jure Tičar, Miran Ritonja. 

Upravičeni odsotni: Janez Bizjak, Franka Zega.   
 
Predlagan dnevni red je bil: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje 
2. Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov 
3. Smernice za ravnanje z vodo  
4. Tekoča problematika 

 
Ker zapisnik zadnje seje ni bil še zapisan v pravi obliki in ker je bil glavni namen seje pogovor o smernicah 
za ravnanje za vodo, diskusije na prvi dve točki ni bilo. 
V uvodu je Denša pozdravil in se zahvalil novim članom IO KVGN za sodelovanje. Ker je bil to prvi sestanek 
v povečani sestavi, se je vsak na kratko predstavil.  
 
Denša je predstavil problematiko ravnanja z vodo v planinskih kočah in da je po sestanku predstavnikov 
KVGN in GK, 4. 9. 2020, KVGN prevzela pripravo smernic za ravnanje z vodo in pripravo ozaveščevalne 
zgibanke o tej tematiki. Predstavil je osnutek, ki je bil poslan za sejo, a prosi, da se tudi ostali aktivno 
vključijo pri pripravi smernic. Ker je PZS tudi naravovarstvena organizacija, morajo biti planinske koče za 
zgled.  
Tičar, ki je bil tudi na skupnem sestanku, je dodal, da mora biti cilj smernic racionalizacija porabe vode in 
tudi zmanjšanje odpadne vode iz koč. Opozoril je še, da bo v prihodnje vode vse manj in bo pritisk na čisto 
vodo vse večji.  
Ritonja je mnenja, da PZS ne sme postati turistična organizacija. Predlagal je, da bi se kočam, ki imajo višji, 
hotelski standard, odvzel status planinskih koč . 
Francek Ivović je izpostavila troje vprašanj: Kakšno je zagotovilo, da bo prišlo do udejanjanja smernic, ki jih 
bomo pripravili, s strani planinskih koč, kakšne so eventuelne sankcije in potrebno bo delati na 
ozaveščanju planincev in nasploh obiskovalcev koč.  
Denša je podal mnenje, da je en vidik legalnost investicij (npr. ureditev tuša v koči), drugo pa je 
legitimnost z vidika planinske dejavnosti. Izrazil je željo, da se pri pripravi smernic vključi tudi odbore VGN 
MDO.  
 
Prašnikar je podal informacijo, da je predsedstvo PZS sklenilo, da KVGN pripravi smernice delovanja in 
reagiranja na določene situacije s strani PZS za tri sklope vplivov na gorski svet: problematika 
prekomernega obiska gora, problematika planinske infrastrukture in problematika posegov v gorski 
prostor s širšim vidikom varstva gorskega sveta. Predvidoma v novembru bo skupni sestanek predsedstva 
in KVGN na to temo.  
 
Francek Ivović je predlagala, da se za smernice za vodo uporabi že obstoječe, kar je zapisano v 
dokumentih PZS, kar je že opozoril Bizjak. Burger Gabrovec je dodala, da se naj upošteva tudi častni 



 
kodeks. Denša je predlagal, da to pripravi Bizjak, ki je pri tem sodeloval in ima s tem dolgoletne izkušnje, 
glede smernic pa predlaga, da morajo biti konkretne, ne zgolj načelne.  
 
Skupna odločitev vseh je, da naj smernice veljalo za vse planinske koče, ne npr. zgolj za visokogorske koče, 
da morajo biti smernice vključene v Pravilnik o planinskih kočah, da se pri pripravi smernic vključi tudi 
vodje odborov VGN MDO. 
Ritonja bo pripravil anketo o obnašanju v kočah s poudarkom na tuširanju in koriščenju vode.  
Denša je še izrazil razočaranje, da predsedstvo PZS ni pozvalo KVGN pri pripravi načrtov na novi koči na 
Korošici in Okrešlju.  
 
Sklep 1-9-2020: 
IO KVGN potrjuje osnutek izhodišč in smernic skrbnega ravnanja z vodo v planinskih objektih kot 
osnovo za nadaljnjo nadgradnjo ob upoštevanju pripomb v razpravi. Za smernice za ravnanje z vodo se 
uporabi enotni pristop, da veljajo enotno za vse planinske koče v Sloveniji. 
 
Razno: 
Podana je bila informacija, da bo PZS pripravila ponovni plakat Odnesimo smeti s seboj v dolino. 
19.9. je potekal naravovarstveni izlet Žagerski mlin-Repov slap v okviru KVGN. 
Naslednje srečanje varuhov gorske narave in gorskih stražarjev bo v novembru, predvidoma v nedeljo, 
15.11. 
Denša je pozval člane IO k čim večjemu objavljanju novic na FB KVGN. Ritonja je potrdil sodelovanje pri 
urejanju FB strani KVGN. 
Ritonja je predlagal, da bi člani IO KVGN za boljše medsebojno komuniciranje uporabljali kako aplikacijo 
družbenih omrežij, npr. Viber. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20. 
 
 
Zapisal:  
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN 


