
 
 

ZAPISNIK 
 
5. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN) PZS, ki je bila v četrtek, 16.05.2019, ob 16.45, v 
sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana  
 
Prisotni: Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Olga Kržan, Franka Zega, strokovni 
sodelavec: Dušan Prašnikar 
Upravičeno odsotna: Janez Bizjak, Kristina Veber 
 
K dnevnemu redu je Marijan predlagal dodatno točko o uporabi vode in pribora na dogodkih PZS. 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje (Dušan) 
2. Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov (Marijan) ter finančnega stanja (Dušan)  
3. Tečaj VGN (Sabina, Dušan, Marijan) 
4. Pregled ostalih aktivnosti med sejama 
5. Program akcij do jeseni 
6. Kadrovska problematika (Marijan) 
7. Projekt VrH Julijcev in vključevanje varuhov gorske narave v projektne aktivnosti (Dušan) 
8. FB in instagram KVGN (Marijan)  
9. Uporaba vode in pribora na dogodkih PZS 
10. Razno  

 
Obrazložitev vsebine: 
 
Add 1: Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje 
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb.  
Sklep 1-5-2019:  
IO KVGN potrjuje zapisnik 4. seje IO KVGN. 
 
Marijan je predlagal, da po zgledu UO PZS tudi KVGN pripravi in vodi preglednico PREGLED 
IZVRŠEVANJA SKLEPOV celotnega mandatnega obdobja, ki postane stalna priloga potrjenega 
zapisnika. V njem so navedeni: vsebina in oblika, rok in izvajalec naloge. Preglednico vodi in spremlja 
strokovni sodelavec. 
Namen je zagotoviti preglednost učinkovitosti delovanja IO KVGN. 
 
Sklep 2-5-2019: 
IO KVGN spremlja izvrševanje sklepov v preglednici PREGLED IZVRŠEVANJA SKLEPOV IN NALOG, v 
mandatnem obdobju, ki je priloga vsakega potrjenega zapisnika.  
 
Add 2: Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov ter finančnega stanja 
Sprejetih je bilo osem sklepov. Vsi sklepi se izvršujejo ali so izvršeni: 
S1: potrditev zapisnika – izvršen. 
S2: problematika vode in Mangartsko sedlo - se izvaja; članek Bizjaka o cesti na sedlo v PV, problem 
vode in tuširanja v kočah dodan v vsebino predavanja licenčnega usposabljanja za VPZS. 
S3: odstop Ane Kreft-sprejet. 
S4: ustanovljeni delovni skupini za izobraževanje in povezovanje - v izvajanju. 



 
S5: zbor odsekov, licenčno usposabljanje – uspešno izvedeno, odlična predavatelja, dober odziv 
poslušalstva, dobro organiziran pohod, hvala vsem za sodelovanje. 

 Udeležba na zboru odsekov: 56 delegatov od 109 PD z odsekom VGN (51 %), 
 udeležba na licenčnem usposabljanju: 66 tečajnikov, 
 udeležba na pohodu: 83 udeležencev, 
 skupna udeležba na srečanju: 105 udeležencev. 

S6: novinarska konferenca: zelo dobro izvedena, pohvala vsem, odličen odziv v medijih in javnosti. 
S7: instagram – v izvajanju  
S8: diplome dr. AP – izvedeno, predlog za spremembo pravilnika KVGN. 
 
Trenutno finančno stanje: 

 prihodki licenčnega izobraževanja: 1320 €, 
 stroški licenčnega izobraževanja: cca 450 €, 
 stroški zbora odsekov: 200 €, 
 stroški sej izvršnega odbora 215 €.  
 Na postavki ozaveščevalne aktivnosti je na voljo še 1.000 €. 

 
Sklep 3-5-2019:  
IO KVGN se seznani z izvajanjem sklepov 4. redne seje in finančnim stanjem. 
 
Add 3: Tečaj VGN  

a) Tečaj v letu 2019:  
Sabina Francek Ivović je podala poročilo 1. del tečaja VGN 2019. Od prijavljenih 25 je bilo udeleženih 
zgolj 18 oseb. 
Zaradi velike neupravičene neudeležbe in ker se zaradi tega niso mogli tečaja udeležiti osebe na 
čakalni listi, se v prihodnje zahteva plačilo kotizacije pred prvim delom tečaja.  
Dobrodošlo je bilo, da so lahko pomerili majice. Pri izvedbi programa je Dušan Klenovšek predlagal, 
da so najprej izvedli terenski del, kar je bilo vsebinsko v redu, a je s tem kosilo zakasnilo za 1,5 ure.  
 
Sklep 4-5-2019:  
Zaradi velike neupravičene neudeležbe in ker se zaradi tega tečaja niso mogli udeležiti kandidati 
na čakalni listi, se v prihodnje zahteva plačilo kotizacije pred prvim delom tečaja.  

 
b) Tečaj v letu 2018:  

Vsa predavanja je zaključilo 20 tečajnikov, 16 le-teh pa je oddalo tudi seminarsko nalogo in pridobilo 
naziv VGN. Štirje tečajniki še vedno niso zaključili in jih je treba še dodatno vzpodbuditi k oddaji 
naloge (Dušan).  
 

c) Ažurnost  
Kandidati so se pritoževali, da seznam varuhov ni bil ažuriran vse do zbora odsekov, prav tako 
seminarske naloge do tedaj niso bile objavljene na spletu. 
 
Sklep 5-5-2019:  
V najkrajšem možnem času omogočiti uspešen zaključek vsem lanskim tečajnikom in v prihodnje 
zagotoviti kvaliteten ter pravočasen (mesečno ažuriranje podatkov) servis s strani strokovnega 
sodelavca. 

 
 
 



 
Add 4: Pregled ostalih aktivnosti med sejama. 

 Udeležba na skupščini PZS v imenu KVGN (Danijela). 
 Priprava novinarske konference o varovanih vrstah na posebnih rastiščih (Marijan). 
 Prenova učbenika NARAVA V GORSKEM SVETU – sestanek s PZ in priprava gradiva (Marijan). 
 Sodelovanje z odbori, društvi: udeležba na Zboru odsekov VGN MDO Koroške in NV 

predavanje, udeležba na Zboru odsekov VGN Savinjskega MDO, udeležba na sedmih letnih 
zborih PD, tudi v imenu PZS in KVGN, promocija VGN (Marijan). 

 Predavanje teme o VGN na usposabljanju VPZS, 2x (Marijan). 
 Urejanje FB in gradiva za SS KVGN (Marijan). 
 Udeležba na seji UO PZS (Marijan). 
 Izvedba razstave Narava gorskega sveta včeraj-danes-jutri (Olga). 

Smiselno je beleženje aktivnosti in ur prostovoljnega dela vseh članov IO KVGN. 
 
Add 5: Program akcij do jeseni 

 Izvajanje tečaja VGN (Sabina, Marijan) 
 Izvedba Dneva slovenskih planinskih doživetij na Lisci (Olga, Marijan, Daniela, Dušan) 

o Vesela planinska šola (gradiva – Marijan; prostor, postavitev, sodelovanje lokalnega 
društva in odbora - Olga). Milan Senica (PD Bricnik Muta) bo sodeloval z delavnico 
izdelovanja ptičjih hišic, na delavnici KVGN bo na naši stojnici sodelovala tudi MK PZS. 

o Srečanje inštruktorjev VGN: inštruktorjem se pošlje vabilo (Dušan, Marijan, Marta 
Bašelj), KVGN pokrije bon za malico. Potrebno določiti lokalnega koordinatorja, ki bo 
poskrbel za inštruktorje, potrebno je poskrbeti, da se z inštruktorji sreča predsednik 
PZS. 

 Prenova učbenika (Dušan Klenovšek, Marijan, Sabina). 
 Naravovarstveni (vseslovenski) tabor za mlade PD Nova Gorica Stari trg ob Kolpi, 28.7.-

3.8.2019. 
 
Sklep 6-5-2019:  
IO KVGN potrjuje program aktivnosti do jeseni. 
 
Add 6: Kadrovska problematika 
Načelnik je za namestnico načelnika predlagal Sabino Francek Ivović. 
 
Sklep 7-5-2019:  
IO KVGN potrjuje imenovanje Sabine Francek Ivović za namestnico načelnika KVGN. 
 
Add 7: Projekt VrH Julijcev in vključevanje varuhov gorske narave v projektne aktivnosti 
Vsebino je predstavil Prašnikar, ki je poleg Katje Maček s strani PZS tudi zaposlen na izvajanju 
projekta.  
Osnovni opis projekta je dostopen na https://www.pzs.si/novice.php?pid=13362  
Vključevanje varuhov gorske narave in gorskih stražarjev je načrtovano pri določenih aktivnostih 
nadzora v naravi, še posebno pri Dvojnem jezeru, ter pri popisu izbranih živalskih vrst in njihovih 
gnezdišč. Varuhi bodo vključeni tudi v aktivnosti ozaveščanja in informiranja, kar se bo delno izvajalo 
tudi preko tečaja za varuha gorske narave v letu 2020 in 2021.  
Dušan pripravi opis projekta s poudarkom na vključevanju varuhov gorske narave.  
 
 
 



 
Add 8: FB in instagram KVGN 
Vzpostavitev instagram profila KVGN je bil sklep lanskega Zbora odsekov VGN, sedaj ta sklep 
uresničujemo. Marijan je pojasnil, da je vse pripravljeno. Profil je pripravil Matej Ogorevc, 
administrator PZS. Urednica bo Sabina. Povabili bomo še vodje odborov VGN in druge izbrane 
posameznike. Marijan prosi za gradiva za FB in SS KVGN, pri tem se naj povezuje z odbori na MDO 
ravni. 
 
Sklep 8-5-2019:  
IO KVGN začne uporabljati instagram profil KVGN PZS. Vsebina se nanaša na varstvo gorske narave. 
Skrbnik je vedno član IO KVGN, tokrat Sabina Francek Ivović. K urejanju bomo povabili vodje 
odborov VGN in nekatere posameznike. 
 
Add 9: Uporaba vode in pribora na dogodkih PZS 
Marijan je pripravil predlog dveh pobud. 
 
Pobuda pitna voda 
Predlagamo, da se na sejah UO PZS in vseh podobnih dogodkih (sestankih, sejah, ..), v okviru PZS 
namesto embalirane vode v največji možni meri začne uporabljati voda iz pipe. 
Obrazložitev: 

 plastenke, v katere je embalirana voda za pitje, zlasti manjše (0,5 l in manjše) so dokazano in 
spoznano velik onesnaževalec narave; 

 voda iz pipe v Sloveniji je kot pitna voda praktično povsod dostopna in kvalitetna; 
 uporaba pitne vode je cenejša od uporabe embalirane vode. Tu velja staro, dobro 

preizkušeno pravilo: kar je (na dolgi rok) ekološko ugodno, je ekonomsko uspešno; 
 PZS ima status naravovarstvene organizacije in se mora držati načel varstva narave, torej 

stremeti k zmanjševanju njenega onesnaževanja. Pri tem je zaradi svoje množičnosti dober 
zgled; 

 v izjemnih primerih, ko ni možno izvesti zamenjave, naj se v namesto »plastificirane« vode 
uporabi oziroma udeležencem ponudi ustekleničena voda; 

 voda je tudi v gorskem svetu zelo ogrožena, žal tudi zaradi planinske dejavnosti (planinska 
infrastruktura). Pri tem nastaja tudi prekomerno in nepotrebno onesnaževanje, kot je 
ponudba vode za tuširanje in pranje koles v planinskih postojankah (in drugih turističnih 
namestitvenih objektih) gorskem svetu. S sprejetjem, promoviranjem in doslednim 
izvajanjem te pobude bo UO PZS pokazal, da mu za vodo ni vseeno; 

 Svet EU potrdil direktivo, ki omejuje plastiko za enkratno uporabo v EU, v to skupino spadajo 
tudi omenjene plastenke. 

Predlagamo nakup ustreznega števila ustreznih steklenih vrčev in kozarcev, investicija se bo povrnila 
v izredno kratkem času. 
Predlagamo promocijo med članstvom, npr. izdelave zgibanke (v omejeni nakladi in pretežno e-
obliki), ki bi jo lahko predstavili že na letošnjem DSPD in spletne objave z utemeljitvami. (Znano nam 
je, da nekatera društva zamenjavo vsaj deloma že izvajajo). 
Predlagamo predstavitev in promocijo tega projekta med mladimi planinci. 
Predlagamo promocijo opustitve uporabe embalirane vode v vseh zvezah, v katerih deluje PZS, na 
začetku seveda v naravovarstveno usmerjenih. 
 
Pobuda plastični pribor 
Predlagamo, da se na pogostitvah v okviru PZS, plastični pribor za pogostitev nadomesti s 
primernejšim (porcelan, keramika, steklo) ali vsaj ekološko manj spornim (lesenim in papirnatim). 
Obrazložitev: 



 
 plastični pribor za uživanje hrane in pijače (pladnji, žlice, vilice, noži, kozarci, …) za enkratno 

uporabo je dokazano in spoznano velik onesnaževalec narave; 
 tudi estetsko in organoleptično ni najbolj primerna izbira; 
 PZS ima status naravovarstvene organizacije in se mora držati načel varstva narave, torej 

stremeti k zmanjševanju njenega onesnaževanja. Pri tem je zaradi svoje množičnosti lahko 
dober zgled; 

 plastični pribor se lahko uspešno zamenja z lesenim in papirnim, cene so primerljive, ekološki 
učinek zamenjave je velik; 

 Svet EU potrdil direktivo, ki omejuje plastiko za enkratno uporabo v EU, v to skupino spadajo 
tudi omenjeni izdelki.  

 Predlagamo raziskavo ponudb na tem področju in sodelovanje z najboljšim ponudnikom. 
Predlagamo promocijo med članstvom (društvi), npr. izdelave zgibanke (v omejeni nakladi in 
pretežno e-obliki), ki bi jo lahko predstavili že na letošnjem DSPD in spletne objave z utemeljitvami. 
Znano nam je, da naravovarstveno posebej ozaveščena društva zamenjavo vsaj priložnostno že 
izvajajo. 
Predlagamo predstavitev in promocijo tega projekta med mladimi planinci. 
Predlagamo promocijo zamenjave pribora v vseh zvezah, v katerih deluje PZS, sprva seveda v 
naravovarstveno usmerjenih. 
 
Sklep 9-5-2019: 
IO KVGN predlaga: 

 da se na sejah UO PZS in vseh podobnih dogodkih (sestankih, sejah, ..), v okviru PZS 
namesto embalirane vode v največji možni meri začne uporabljati voda iz pipe; 

 da se na pogostitvah v okviru PZS, plastični pribor za pogostitev nadomesti s primernejšim 
(porcelan, keramika, steklo) ali vsaj ekološko manj spornim (lesenim in papirnatim). 

 
Add 10: Razno 

 7. maja 2019 je pričela teči enomesečna javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev 
Zakona o ohranjanju narave: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8915/.  

Predsedstvo pričakuje, da KVGN poda svoje stališče do predvidenih sprememb in dopolnitev 
predsedstvu PZS.  

 Problematika gorskega kolesarjenja 
Odziv planinske javnosti na neprimerne dejavnost gorskih kolesarjev je zelo buren, dobivamo veliko 
pripomb, ki žal niso dokumentirane, npr. s fotografijami. Informatorje je treba vedno pozvati k 
dokumentiranju neprimerne aktivnosti. 
Sabina je pojasnila pobudo Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost (KŠTM) Sevnica 
za sodelovanje (predstavitev turnega kolesarstva) na tečaju na Lisci. Irena Mrak je pripravila korekten 
odgovor za zavod. 

 Janez je pred sejo podal predlog, da bi obravnavali problematiko Roblekovega doma in 
novega Kocbekovega doma na Korošici. 

Problematika je zelo obsežna, zato jo bomo obravnavali na naslednji seji. Poročevalec bo Janez, ki 
pripravi gradivo in predlog sklepa. 
 
Sklep 10-5-2019:  
IO KVGN določi načelnika KVGN, da pripravi predloge KVGN za Zakon o ohranjanju narave. 
 
Seja se je zaključila ob 19.10. 
 



 
 
 

Zapisal: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN PZS 

Načelnik KVGN PZS: 
Marijan Denša, l.r. 

 

 


