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PREGLEDNICA: Sestava in dejavnost IO KVGN  

Organ vodja  člani seje 

IO KVGN  Irena Mrak, PD Križe  
(do 10.3.2018) 
 

Marijan Denša, PD Nazarje 
(namestnik vodje) 
Marta Bašelj, PD Škofja Loka 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 
Iztok Trobiš, PD Grmada Celje 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Janez Bizjak, PD Dovje-Mojstrana 
Ana Kreft, PD Vrhnika 
Katarina Veber, PD Kamnik 
(sestava do 10.3.2018) 

4/5 sej 

 

Celoletne aktivnosti: 

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

Priprava 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. 

Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (skupaj z razširjeno sejo KVGN). 



 
Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA, Mountain Protection 
Comission UIAA. 

Aktivno spremljanje problematike ter ozaveščanje javnosti o vožnjah z motornimi vozili in gorskimi 
kolesi v naravnem okolju. 

Delo z mladimi na področju varstvo gorske narave. 

Ozaveščevalne aktivnosti za člane PD in širšo javnost. Predstavitev dejavnosti KVGN na Dnevu 
slovenskih planinskih doživetij. 

 

Posamezne akcije: 

Vsebinska in organizacijska prenova tečaja Varuh gorske narave, na osnovi spremenjene zakonodaje. 

Organizacija in izvedba 15. tečaja za varuhe gorske narave (VGN): 1. del: Tončkov dom na Lisci; 2. 
del: Domžalski dom na Mali planini; 3. del: Šlajmarjev dom v Vratih. 

Priprava potujoče razstave o problemih človekovega delovanja v gorskem svetu v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo gorske narave, Območna enota Kranj. 

Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za VGN v okviru letnega zbora odsekov VGN; 10.3.2018. 

Zbor odsekov za varstvo gorske narave: 10.3.2018. 

Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano območje v Sloveniji, maj 2018.  

Izvajanje akcije »Hodimo po označenih poteh«, v sodelovanju s TNP. 

Izdelati seznam predavateljev s področja varstva narave, kar bo v pomoč PD in odsekom VGN pri 

izvajanju akcij, dogodkov, predavanj. 

Pregled in priprava predlogov za dopolnitve kriterijev za oceno planinskih koč z vidika onesnaževanja 

gorskega okolja (čiščenje odpadnih voda, odpadki, prometna obremenitev, zvočno in svetlobno 

onesnaževanje, raba lokalnih virov pitne vode, zmanjševanje uporabe vode v plastenkah itd.).  

 

pripravila Irena Mrak, načelnica KVGN 

 


