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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 2015 precej 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. 

Vsebinsko je KVGN na različnih ravneh nasprotovala usmeritvam PZS na dveh glavnih področjih: 
nadelave novih zavarovanih plezalnih poti in dolgoročnemu cilju PZS, da pod svoje okrilje vzame vse 
športe, ki se odvijajo v gorah.. 
 
Odsek za varstvo gorske narave ima 87 planinskih društev.  
 
SESTAVA IN DEJAVNOST KVGN V LETU 2015 

Organ vodja in namestnik člani seje 



 
 

KVGN PZS Irena Mrak, PD Križe 
Darko Lorenčič, PD 
Paloma 

Marta Bašelj, PD Škofja Loka 
Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana 
Marijan Denša, PD Nazarje 
Marjeta Keršič Svetel, PD RTV Ljubljana 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Iztok Trobiš, PD Grmada Celje 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 

3. seja (5.2.),  
4. Seja (7.4.),  
5. Razširjena seja 
(30.6.),  
6. Seja (14.10.) 

 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave pri MDO 
Izveden je bil 21.2.2015 na Bledu v Info centru TNP Triglavska roža na Bledu. Prisotnih je bilo 37 
delegatov, od skupno 85, kar pomeni 42% udeležba. Skupno pa je bilo 58 udeležencev zbora. 
Dodatna tema zbora je bil ogled Info Centra TNP, sicer pa klasične proceduralne teme dnevnega reda 
zbora dejavnosti. 
 
 
IZOBRAŽEVANJE VGN 
 
Izvedena usposabljanja – XIII. Tečaj za VGN 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev  

Vodstvo Predavatelji 

Tečaj za VGN 1. 
del 

Koča na Bohorju, 
9.-10.5.2015 

24 Marta Bašelj 
 

Damjan Omerzu 
Dušan Klenovšek 
Hrvoje Oršanič 
 

Tečaj za VGN 2. 
del 

Domžalski dom 
na Mali planini,  
30.5. – 31.5. 2015 

22 Marta Bašelj 
 

Marko Simič 
Jana Vidic 
Borut Peršolja 
Aleš Zdešar 
Bojan Pollak 
Tina Leskošek 
Janez Bizjak 
Albin Žnidarčič 

Tečaj za VGN 3. 
del 

Valvazorjev dom 
pod Stolom,    
13.-14. 6. 2015 

24 Marta Bašelj 
Irena Mrak 
 

Irena Mrak 
Valentin Rezar 
 
 

Zaključek tečaja 
za VGN 

Koča pri Krnskih 
jezerih, 3.-
4.10.2015 

10 Marta Bašelj 
Irena Mrak 

Franka Zega 

Licenčni 
seminar za VGN 

Bled TNP,  
21. 02. 2015 

32 Marjeta Keršič 
Svetel 
 

Anton Brancelj 
Igor Mlakar 
Marjeta Keršič Svetel 
Irena Mrak 

 
PREGLEDNICA: Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2015) 

Naziv  Skupno število Število z licenco Število pripravnikov 

VARUH GORSKE NARAVE 259 174 3 

 
PREGLEDNICA: Druge aktivnosti KVGN v letu 2015 

Aktivnost Datum Lokacija Namen 



 
 

Seja KONSAR  CAA                                                                                                                                                                             24.-26.4.2015 Schaan 
(Liechtenstein) 

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

Srečanje varuhov 
gorske narave na 
Krnskih jezerih 

3.-4.10.2015 Koča pri Krnskih 

jezerih z okolico 

Letno srečanje varuhov gorske 

narave skupaj z zaključkom tečaja 

VGN s predstavitvijo seminarskih 

nalog in tematskimi vodenji. Skupna 

udeležba 30 novih in starih varuhov. 

    
PREGLEDNICA: Pomembnejši projekti v letu 2015 

Projekt Namen Stanje 

Zgibanka Varovanje gorske 
narave 

Ozaveščanje članov PZS in 
ostalih o problematiki 
ohranjanja gorske narave 

Zgibanka v nakladi 3.000 je bila 
izdana v januarju 2015 in zaradi 
velikega povpraševanja izdan 
ponatis v decembru 2015 v 
nakladi 5.000 izvodov. 

Strokovni posvet o vključevanju 
naravne dediščine v trajnostni 
razvoj slovenskih gorskih 
območij 

Enodnevni dogodek bo 
namenjen predstavitvi različnih 
delov naravne dediščine z vidika 
varovanja, interpretacije in 
hkrati (ne)vključevanja v 
turistično dejavnost. 

Priprave skupaj še z 
Geomorfološkim društvom 
Slovenije, Slovenskim geološkim 
društvom, DONDES, DOPPS, 
Prirodoslovnim društvom 
Slovenije. Izvedba načrtovana v 
2016. 

Odzivi na kolesarske 
problematike (dopis 
Inšpektorata za okolje, 
obravnava predloga 
dvonamenske rabe, obravnava 
osnutka STKP..)  

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

 

Odzivi na tematiko Zavarovanih 
plezalnih poti 

Zagovarjanje stališča, da 

zavarovane plezalne poti ne 

sodijo v naravni prostor, ampak 

se naj pobudniki usmerijo v 

degradirana območja 

(kamnolomi, opuščeni rudniki, 

industrijska območja, itd.) 

 

Načrt upravljanja TNP KVGN je oblikovala in poslala 

svoja stališča in poglede na   

predloge NU TNP, ki so bili v 

javni obravnavi v letu 2015 

NU TNP je v fazi sprejetja. 

Načrt upravljanja območij 
Natura 2000 

KVGN je podala predloge oz. 

pripombe na načrt upravljanja 

Natura 2000 

 



 
 

Programska vodila PZS KVGN je podala svoje pripombe 

na predlog Programskih vodil v 

fazi javnih razprav. 

 

Kodeks o varstvu in 
vrednotenju gora in posegov v 
gorsko okolje 

Začeta aktivnost, da se pripravi 

kodeks, v letu 2015 je bilo 

pregledanih nekaj tujih 

kodeksov. 

 

 
ODSTOPANJE IZVEDBE OD PLANA: 
Glavni del načrtovanih aktivnosti je bil v letu 2015 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. Strokovna ekskurzija v 
okviru KVGN ni bila izpeljana, a zanjo tudi ni bilo predvidenih sredstev v finančnem načrtu KVGN za 
leto 2015. 
 
 
 
 
Pripravil: Načelnica KVGN: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec Irena Mrak l.r. 
 


