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POROČILO O DELU KVGN V LETU 2017 
 

 

 
Foto: Uroš Čotar 

 
 

UVOD 

Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje in 

pospešuje dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave. 

KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS. 
 
OSNOVA PREDSTAVITEV 
KVGN je v letu 2017 dela usmerjala v: 

 Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje ter informiranje javnosti o 
nedovoljenih posegih. 

 Pripravi strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko 
naravo in okolje nasploh. 

 Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje 
vpliva na stanje narave in okolja v gorskem svetu. 

 
Odsek za varstvo gorske narave ima na dan 31.12.2017 105 planinskih društev od skupaj 287. (37 %). 
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SESTAVA IN DEJAVNOST KVGN V LETU 2017 
 

Organ Vodja  Člani Seje 

KVGN PZS Irena Mrak, 
PD Križe 
 
 

Marijan Denša, PD Nazarje (namestnik vodje) 
Marta Bašelj, PD Škofja Loka 
Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Iztok Trobiš, PD Grmada Celje 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 
Kristina Veber, PD Kamnik (od 25.2.2017 dalje) 
Ana Kreft, PD Vrhnika (od 25.2.2017 dalje) 

12. seja (26.1.),  
13. Seja (18.4.), 
14. razširjena seja 
(28.8.), 
15. seja (13.12.)  
 

 
 
PREGLEDNICA: Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2017) 
 

Naziv  Skupno število Število z licenco Število pripravnikov 

VARUH GORSKE NARAVE 295 158 / 

 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave pri MDO 
 
Izveden je bil 25.2.2017 v Osnovni šoli Tržič. Prisotnih je bilo 45 delegatov, od skupno 103, kar je 
pomenilo 43% udeležbo. Skupno pa je bilo 67 udeležencev zbora.  
 
Pred zborom je bilo izvedeno licenčno izpopolnjevanje za varuhe gorske narave (VGN) in v okviru 
tega voden strokovni sprehod na Kamnek. Poleg klasičnih točk dnevnega reda je zbor sprejel 
spremembe Pravilnika o organiziranosti in delovanju KVGN.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

IZOBRAŽEVANJE VGN 
 
PREGLEDNICA: Izvedena usposabljanja: XV. tečaj za VGN in licenčni tečaj za VGN 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udelež. 

Vodstvo Predavatelji 

Tečaj za VGN  
1. del 

Tončkov dom na 
Lisci, 6.-7.5.2017 

7 Kristina Veber 
Ana Kreft 
Marta Bašelj 

Andreja Vidali 
Dušan Klenovšek 
Marjeta Keršič Svetel 

Tečaj za VGN  
2. del 

Domžalski dom 
na Mali planini,  
27.5.-28.5. 2017 

7 Kristina Veber 
Ana Kreft 
 

Marko Simič 
Borut Peršolja 
Aleš Zdešar 
Bojan Pollak 
Valentina Brečko Grubar 

Tečaj za VGN  
3. del 

Valvazorjev dom 
pod Stolom,    
18.-19. 6. 2016 

8 Kristina Veber 
Irena Mrak 
 

Irena Mrak 
Albin Žnidarčič 
Aleš Poljanec 
Valentin Rezar 
Janez Bizjak 

Zaključek tečaja 
za VGN 

Koča na Loki pod 
Raduho,  
23.-24.9.2017 

14 Kristina Veber 
Janez Podkrižnik 

Žiga Zwitter 
Marijan Denša 

Licenčni 
seminar za VGN 

Tržič,  
26. 02. 2017 

55 Irena Mrak 
 

Boštjan Pokorny 
Jernej Jogan 

 
 
PREGLEDNICA: Druge aktivnosti KVGN v letu 2017 
 

Aktivnost Datum Lokacija Namen 

Seja KONSAR  CAA                                                                              21.-23.4.2017 Bozen/Bolzano 
(Italija) 

Letni sestanek komisij za varstvo 
gorske narave in prostorskega 
načrtovanja v Alpah (KONSAR). 
Udeležila se ga je Irena Mrak. Med 
letom je sodelovanje s KONSAR 
poteklo s pisnim komuniciranjem. 

Srečanje varuhov 
gorske narave in 
gorskih stražarjev v 
Koči na Loki pod 
Raduho 

23.-24.9.2017 Koča na Loki 

pod Raduho 

Letno srečanje varuhov gorske 

narave skupaj z zaključkom tečaja 

VGN s predstavitvijo seminarskih 

nalog in tematskimi vodenji. Skupna 

udeležba 14 novih in starih varuhov 

ter gorskih stražarjev. 

4. Mednarodna 
konferenci Okolje in 
človekove pravice 

15.9.2017 Ljubljana  Sodelovanje javnosti v okoljskih 

zadevah. 
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PREGLEDNICA: Pomembnejši projekti v letu 2017 
 

Projekt Namen Stanje 

Opozarjanje na problematiko 
neprimernega kolesarjenja v 
gorskem svetu  

Zagovarjanje določil 
dvonamenske rabe planinskih 
poti in nasprotovanje 
aktivnostim (znotraj PZS in 
širše), ki niso v skladu z 
zakonodajo in dvonamensko 
rabo poti.  

Varuhi gorske narave in gorski 
stražarji opozarjajo na 
neprimerno rabo planinskih poti 
in kolesarjenje po brezpotju 
kolesarje in pristojne 
 Reakcije pristojnih na opozorila 
so medle ali jih sploh ni. 

Tečaji za gorske stražarje Izobraziti gorske stražarje na 
ravni MDO-jev. 

KVGN je pomagala MDO-jem pri 
organizaciji tečajev za gorske 
stražarje. Tečaj sta organizirala 
MDO Gorenjske (30 tečajnikov) 
in MDO Dolenjske in Bele 
krajine (12 tečajnikov). 

Akcija: Your steps matter / Vaš 
korak je pomemben 

Opozarjati in ozaveščati o hoji 
po markiranih poteh in ne izven 
njih (bližnjice, brezpotja). 

KVGN je finančno in operativno 
sodelovala s TNP pri 
nadaljevanju izvedbe projekta. 

Predstavitev KVGN na Dnevu 
slovenskih planinskih doživetij 

Planinsko javnost ozavestiti o 
pomenu varovanja gorske 
narave. 

Izvedba tematskega pohoda in 
predstavitve aktivnosti varstva 
gorske narave na dogodku. V 
sodelovanju z odborom VGN 
MDO Gorenjske. 

Dopolnitev Programa 
izobraževanja/usposabljanja 
planinskih vodnikov na temo 
varstvo gorske narave 

Ozaveščanje vodnikov PZS o 
varstvu narave pri njihovem 
vodniškem delu.   

KVGN je pripravila gradivo za 
izpolnjevanje vodnikov PZS. 
Velja za obdobje 2018-2020. 

Facebook profil KVGN  Planinsko in širšo javnost 
informirati o temah varstva 
gorske narave. 

Profil je ažuren in dobro 
obiskan. 

Izdelava športnih majic KVGN 
»V gorah smo samo gostje!« 

Promocija varstva gorske narave 
s pomočjo športnih majic. 

V letu 2017 je bilo prodanih 
preko 150 majic. 

Akcija Gremo v hribe s 
Pivovarno Laško 

Promocija varstva gorske narave 
in ogroženih živalskih vrst. 

KVGN je pripravila strokovno 
besedilo v okviru donacije 
Pivovarne Laško za namen 
usposabljanja varuhov gorske 
narave. 

Naravovarstveni tabor Mlačca Ozaveščanje mladih o 
naravovarstvenih vsebinah 
preko tabora za mlade 

Odsek VGN pri PD Nova Gorica 
je izvedel tabor, KVGN je 
finančno in vsebinsko 
sodelovala pri izvedbi. Tabora se 
je udeležilo 20 mladih. 

Pralnice gorskih koles pri 
planinskih kočah  

Opozoriti na pojavljanje pralnic 
za gorska kolesa pri nekaterih 
planinskih kočah. Pralnice 
ogrožajo pitno vodo 

KVGN je pripravila predlog za 
dopolnitev pravilnika o okolju 
prijaznih planinskih kočah. 
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PREGLEDNICA: Priznanja KVGN v letu 2017 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Prejemniki 

Diploma dr. Angele 
Piskernik 

Dolgoletno aktivno delo 
na področju varstva 
narave. 

Milan Vodnik, PD Škofja Loka 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 
Odsek VGN PD Iskra Kranj 
Odbor VGN pri MDO Dolenjske in Bele krajine 

 
 
ODSTOPANJE IZVEDBE OD PLANA: 
 
Glavni del načrtovanih aktivnosti je bil v letu 2017 izpeljan. Zaradi visoke cene tečaja za varuhe 
gorske narave bi bil tečaj odpovedan zaradi premalo prijav. KVGN je za znižanje cene tečaja in s tem 
pridobitev dovolj velikega števila prijavljenih koristila svoje finančne rezerve.   
 
Komisija se je v letu 2017 z več različnimi aktivnostmi usmerila v splošno ozaveščanje javnosti o 
pomenu varovanja gorske narave. 
 
 
Pripravil: Načelnica KVGN: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec Irena Mrak l.r. 
 
 
 


