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Program dela Komisije za varstvo gorske narave pri PZS za leto 2022 

Namen 

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

pospešuje dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave. 

KVGN pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom Planinske 

zveze Slovenije (PZS).  

 

Poslanstvo 

Skrb za varovanje in ohranjanje gorske narave na področju in območju delovanja PZS in njenega 

članstva. 

 

Podlage organiziranosti in delovanja 

- Statut PZS 

- Častni kodeks slovenskih planincev 

- Pravilnik o organiziranosti in delovanju Komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije 

 

Osnovna načela varstva (gorske) narave 

- Celovitost naravnih procesov in posledic obremenitev narave (in okolja) 

- Sonaravnost (naravno okolje je omejeno - meje rasti) in trajnost (trajnostni razvoj) 

- Previdnost in preventiva (javnost in preglednost delovanja ter nadzor)  

- Odgovornost in plačilo povzročitelja obremenitve = povzročitelj plača 

 

Opomba 

Na sestavo programa, še bolj na izvedbo so oziroma bodo vplivale razmere glede stanja in ukrepov za 

zajezitev bolezni covid-19. Vse aktivnosti z več udeleženci (zbor, izobraževanja, srečanja idr.) bodo 

izvedene v živo (določena sta kraj in čas), če bodo razmere to omogočale, drugače jih bomo poskušali 

izvesti po spletu ali kako drugače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju za zabavo Foto: arhiv KVGN 
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Sestava 

KVGN sestavljajo odseki za varstvo gorske narave planinskih društev (odseki), ki se združujejo v 

odbore varstva gorske narave pri MDO PD (odbori). Delo koordinira in usmerja izvršni odbor (IO). 

 

Število odsekov na dan 31.12.2021 je bilo 113.  

Vseh društev v PZS je bilo 291 od tega planinskih društev 227. torej (2020) 

Odbori delujejo v vseh dvanajstih MDO PD. Vodijo jih vodje odborov. 

 

Strokovni kadri 

V odsekih delujejo varuhi gorske narave (varuhi) in gorski stražarji (stražarji). 

Varuhi gorske narave: 227 z veljavno licenco na dan 31. 12. 2021. 

Gorski stražarji: 665 aktivnih na dan 31. 12. 2021 - po poročilih vodij odborov. Svoj status obnavljajo 

z aktivnostjo, ki jim je priznana - potrjena v članski izkaznici. 

Poleg varuhov in stražarjev sestavljajo odseke tudi drugi člani planinskih društev, ki jih 

naravovarstvena problematika posebej zanima. Med njimi je veliko mentorjev planinskih skupin in 

naravovarstvenikov. 

 

Organi 

Najvišji organ je Zbor odsekov - sestaja se enkrat letno - načeloma meseca marca. 

Izvršni organ je Izvršni odbor (IO KVGN). 

 

Predstavljen je operativni program IO KVGN, odbori in odseki pripravljajo in izvajajo svoj program. 

 

Sestava in osnovno delovanje IO KVGN (do zbora odsekov VGN) 

Organ Vodja  Člani 

IO KVGN Marijan Denša, PD Nazarje Irena Bertoncelj, PD Ljubljana Matica 
Nataša Burgar Gabrovec, PD Iskra Kranj 
Sabina Francek Ivović, OPD Koper, namestnica vodje 
Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica 
Olga Kržan, PD Brežice 
Miran Ritonja, PD Ptuj 
Jure Tičar, PD Ljubno 
Franka Zega, PD Nova Gorica 

 

IO KVGN ima delovno skupino za usposabljanje in izobraževanje , delovno skupino za strokovna 

naravovarstvena vprašanja, delovno skupino za povezovanje in skupino za informiranje. 

Zaradi časovne in finančne racionalizacije bomo veliko dela opravili korespondenčno. 

Načrtujemo pet (5) sej, od tega eno razširjeno z vodji odborov. Seje bodo tudi po spletu ali dopisne. 
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Celoletne aktivnosti 

a) Monitoring naravovarstvene problematike gorskega sveta in priprava strokovnih mnenj, 
priporočil, predlogov pristojnim organom PZS: 

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

• Spremljanje delovanja planinskih koč in druge planinske infrastrukture 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.) in 
ogrožanja gorske narave ter priprava strokovnih predlogov in rešitev za izboljšanje stanja.  

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

• 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. 

b) Izobraževanje in ozaveščanje, vzgoja ter obveščanje: 

• Izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za člane PD in širšo javnost: predavanja na tečajih VPZS, 
sodelovanje z odbori pri izvedbi tečajev za GS, koordinacija naravovarstvenih predavanj po 
odborih, skrb za razstavo Narava gorskega sveta včeraj, danes jutri?, priprava in razdeljevanje 
zgibank, brošur in  priročnikov na akcijah, med odbori in v planinskih kočah.  

• Delo z mladimi na področju varstvo gorske narave (naravovarstveno-planinska pedagogika): razpis 
in izvedba natečaja za mladinske skupine, s poudarkom na varstvu narave.  

• Promocija Festivala Alpske konvencije BRATI GORE ob mednarodnem dnevu gora.  

• Obveščanje javnosti in članstva o naravovarstveni problematiki in delu KVGN preko spletne strani 
in FB profila ter instagrama.  

 
c) Organiziranost in delovanje ter sodelovanje: 

• Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (svetovanje, podpora, seje 
odborov, razširjena seja IO). 

• Spodbujanje društev in meddruštvenih odborov za ustanavljanje odsekov ter napotitev 
kandidatov na usposabljanje za varuha gorske narave. 

• Sodelovanje in povezovanje KVGN z drugimi NV organizacijami in institucijami, zlasti v NV akcijah 
in izobraževalnih aktivnostih. 

• Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA, Mountain 
Protection Comission UIAA. 
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Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov  

Naziv Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za VGN 
1. del: 7. in 8. maj - Lisca 
2. del: 21. in 22. maj - Nanos 
3. del: 4. in 5. junij - Vrata 

25 

Licenčni tečaj za VGN 19. marec, Mojstrana 70 

Naravovarstvena predavanja:  
NV planinski večeri (seminarske naloge) 

6., 13., 20., 27. januar in 3. februar 
(zoom) 

150 

Strokovna predavanja 17. februar (zoom) 50 

Zaključek tečaja VGN 
predstavitev seminarskih nalog 

17. in 18. september, 
Planina Razor 

30 

 
Pomembnejši projekti 

Projekt Namen 
Stanje 

Termin in lokacija 

Prenova učbenika  
Narava v gorskem svetu 

Prenova zastarelih delov Izbran je nov urednik 

Projekt Varujmo naše gore Ozaveščanje in promocija V delu 

Vesela planinska šola:  
priprava novih pripomočkov za 
planinsko pedagogiko s 
področja varstva gorske narave 

Ozaveščanje mladih V delu 

Priprava zloženke Voda v gorah Ozaveščanje  V pripravi 

Razpis za planinske krožke ob 
mednarodnem tednu gozdov 

Ozaveščanje mladih 11. december 

Prenova spletne strani KVGN 
Spletna stran je nepregledna in 
zato neprivlačna za uporabnike 

V pripravi in izvajanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podelitev diplom, izkaznic in značk novim varuhom, foto: Marija Lesjak 
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Druge aktivnosti KVGN 

Aktivnost Namen Datum 
Lokacija  

(in opomba) 

Srečanje varstva gorske 
narave 

Izobraževanje in povezovane 8. 2. 
Ljubljana 
PMS 

Zbor odsekov 
Poročilo, program, smernice, 
nadomestne volitve 

19. 3. Mojstrana 

Dan Zemlje – dan odprtih 
vrat (poziv društvom) 

Promocija planinstva, promocija 
varstva (gorske) narave 

23.4. Po vsej Sloveniji 

Vesela planinska šola 
(Dan planincev 2022) 
Zaključek natečaja za 
planinske krožke2021 

Ozaveščanje in promocija 
Še ni 
znano 

Še ni znana 

Posvet vodstva  Problematika neaktivnih odsekov 17.9. Planina Razor 

Letno srečanje varuhov in 
stražarjev 

Letno srečanje 18. 9. Planina Razor 

Posvet KVGN (ob 
mednarodnem dnevu gora) 

Problematika varstva gorske 
narave na vodenih turah PZS 

10. 12. Ljubljana  

Skupni NV izleti v so-
organizaciji odborov  

Izobraževanje, ozaveščanje, 
druženje, koordinacija, sodelovanje 

21. 5. Pohorje 

30. 7. Podpeč 

15. 10. Mozirska koča 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorska stražarka in stražar, foto: Marijan Denša 

 
Pripravil in sprejel IO KVGN PZS na dopisni seji 10. 01. 2022 

 

Nazarje, 10. 01. 2022 

 

Marijan Denša, načelnik KVGN 


