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Številka: 1/2JPOM 
Datum: 19. 01. 2018 
 
 

ZAPISNIK 2. »JAVNEGA POSVETA O MENINI«, 
 
ki je potekal v petek, 19. 01. 2018, s pričetkom ob 18. uri, v Gostišču Menina, Attemsov trg 3, Gornji 
Grad.  
Posvet je bil sneman na avdio elektronski medij, in se hrani v arhivu PD Gornji Grad. Skrajšani zapisnik 
posveta je pisal Klemen Petek. 
 
Namen posveta, ki ga je organiziralo PD Gornji Grad – Odsek za varstvo gorske narave, je doseči čim bolj 
usklajeno rabo med različnimi uporabniki tega prostora ter ohranitev okolja in narave, kar pa je mogoče 
le z dobrim poznavanjem različnih interesov in  sodelovanjem vseh različnih interesnih skupin. 
Na posvet je bilo poleg širše javnosti povabljenih preko 50 deležnikov, ki so na kakršenkoli način 
povezani z Menino. Vabilo je priloga zapisnika. 
 
Posveta so se udeležili predstavniki naslednjih organizacij (nekateri udeleženci so zastopali več 
organizacij, lista prisotnosti je priloga zapisnika: Jamarski klub Tirski zmaj, Združenje borcev za vrednote 
NOB-KO Bočna, Čebelarska družina Gornji Grad, Gobarsko društvo Gornji Grad, Planinsko društvo Gornji 
Grad, Planinsko društvo Nazarje, Zavod za gozdove RS-OE Nazarje, Komisija za varstvo gorske narave pri 
PZS, Natur-etno alp-Marko Slapnik s.p., Savinjske novice, Občina Gornji Grad, Lovska Družina Motnik-
Špitalič, Lovska družina Gornji Grad, Gasilsko društvo Bočna, Radio klub Domžale, Zavod RS za varstvo 
narave-OE Celje, Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje. 
 
Predhodno so se opravičili: Nada Brinovšek, poslanka v DZ, MOP, Cipra. 
Naknadno so se opravičili: Policijska postaja Mozirje. 
 
PROGRAM POSVETA: 

1. Uvodni pozdravi 
2. Kratka predstavitev večstranskega pomena Menine 
3. Javna diskusija  

 

UVODNI POZDRAV 

Uvodoma je Lojze Gluk (odsek za varstvo gorske narave PD Gornji Grad), ki je povezoval posvet, 
pozdravil vse navzoče, ter povedal par besed o namenu posveta. Sledila sta pozdrava župana Občine 
Gornji Grad, Stanka Ogradija, in predsednice PD Gornji Grad, Slavice Suhovršnik. 

KRATKA PREDSTAVITEV VEČSTRANSKEGA POMENA MENINE 

V nadaljevanju je Lojze Gluk predstavil diaprojekcijo, ki je vključevala predstavitev Menine (lego, relief, 
rabo tal itd.). Poudaril je pomen usklajenega delovanja in sodelovanja, s pomočjo katerega se da izogniti 
mnogim problemom in konfliktom. Med drugim je izpostavil pomen ohranitve vodnih virov, ki jih nudi 
Menina in nakazal posledice, ki bi se lahko pojavile, če bi opustili skrb za varovanje tega območja. 
V pestri predstavitvi je zajel domala celoten spekter Menine, od gospodarskih dejavnosti, naravnih 
vrednot, družbenega in zgodovinskega dogajanja do naravnih nesreč in enega  večjih problemov, to so 
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vožnje z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju. Opozoril je na neustrezen in slab nadzor, ter 
nezainteresiranost države, da bi ta problem ustrezno rešila. Ob koncu posveta je predstavil še zaključke, 
ki so bili sprejeti na 1. Javnem posvetu o Menini, 15. 12. 2007, njihovo izvajanje, oz. realizacijo. 
 

JAVNA DISKUSIJA 

Udeleženci posveta so v nadaljevanju podali svoja mnenja in ugotovitve o dogajanju na tem prostoru v 
zadnjih 10 letih. Ugotovljeno je bilo, da gre bolj ali manj za iste probleme in ugotovitve, na katere je bilo 
opozorjeno že na 1. Javnem posvetu:  

- prepovedane vožnje v naravnem okolju, neustrezen in slab nadzor, 
- potrebno varovanje Menine, kot vira pitne vode za celotno ZSD, 
- velik motoriziran promet ob večjih prireditvah na Menini.  
 

Poleg tega pa je bilo izpostavljeno še sledeče: 
- v zadnjem času je bilo sistematično evidentiranih veliko jam in brezen (Jamarski klub Tirski zmaj), 

ugotovljeno je bilo veliko onesnaženje z odpadki, kar se je dogajalo v preteklosti (odpadki od 
gozdarske dejavnosti, koluti bodeče žice itd.) 

- na nekaterih zasebnih pašnih planinah na južni strani Menine se še vedno uporablja bodeča žica, 
- opozorjeno je bilo, da se je obtežba pašnih živali v zadnjih letih in desetletjih zelo povečala,  
- rastišča divjega petelina se drastično zmanjšujejo, 
- Menina je pomembno območje tudi kot zdravilišče v naravi. 

 
Podani so bili naslednji predlogi, oz. pobude za nadaljnje delovanje: 

1. Državne in lokalne inštitucije je potrebno opozoriti, da je problematika voženj v naravnem okolju 
neustrezno rešena. 

2. Potrebno bi bilo natančno evidentiranje težav in priložnosti v prostoru, kar  naj bi bila naloga 
lokalne skupnosti, prav tako bi se morali vsi deležniki dogovoriti, kaj si v naslednjih 10 letih 
želimo na tem prostoru, na podlagi tega bi se v prihodnosti lažje odločili za ustrezno obliko 
zavarovanja. 

3. Potrebna bi bila večja promocija Menine in njenega večstranskega pomena. 
4. Na prireditvi Dan Menine se predstavijo scenariji različnih načinov zavarovanj tega prostora. 
5. Za zmanjšanje  motoriziranega prometa na samem vršnem delu Menine bi pripomogla ureditev 

parkirišč na ustreznih mestih pod vršnim platojem. 
6. Sodelujoči so se zavezali k nadaljnjemu aktivnemu delovanju na področju varovanja Menine. 
7. Z zapisnikom posveta se seznani zainteresirano javnost.  
 

Ob koncu posveta se je Lojze Gluk vsem zahvalil za sodelovanje in udeležbo na posvetu, sodelujočim 
zaželel uspešno delo na njihovih področjih, ter jih povabil k nadaljnjemu skupnemu sodelovanju. 
 
Posvet je bil zaključen ob 21.00 uri. 
 
 
 

Zapisal: 
Klemen Petek 

 
Priloga: 

- vabilo na posvet 
- lista prisotnosti 

 
 


